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Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) – Plano operacional para 2011

Medida
Tipologia de
actividade

1.3 — Disponibilização de informação relevante, bem como de dispositivos pedagógicos e de instrumentos de
apoio à ED
TA 1.3.1 Reforço dos centros de recursos educativos existentes na área de ED
1.3.1 - Ecoteca do Zambujal

Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

Local: Bairro do Zambujal. Amadora
Data:2010-2011
Iniciativa no âmbito do Programa de Acção “Zambujal Melhora” da Câmara Municipal da Amadora
MAOT/APA, CM Amadora, OSC do Bairro do Zambujal e áreas circunvizinhas
Aumentar o n.º de acções de EDS no Bairro do Zambujal
APA, parceiros do Protocolo com a CMA
Melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Bairro da Boavista e mais oportunidades de acesso a
(in)formação sobre ambiente e sustentabilidade
População do Bairro do Zambujal
Indicador 1: N.º de acções de
Indicador 2:população abrangida/ano
Indicador 3:
ED / ano
Meta 2: 60% da população do bairro
Meta 3:
Meta 1: 5 em 2011
Indic 1 e 2 – folhas de presenças

4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente
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Medida

1.5 — Estruturação de oportunidades regulares de aprofundamento da reflexão e partilha de experiências,
informação, metodologias e recursos pedagógicos entre organizações

Tipologia de
actividade

TA 1.5.1. Organização de encontros entre organizações pares e encontros temáticos entre instituições públicas e
organizações da sociedade civil
1.5.1 - Congresso Nacional sobre Cidadania e Sustentabilidade

Local: a designar
Data: 2011
Local e data Congresso nacional dando sequência, adaptada, aos ENEA - Encontros Nacionais de Educação Ambiental, no
Resumo da actividade contexto das decisões do GTEAS – Grupo de Trabalho da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Em 2011 o
foco incidirá na apresentação pública dos projectos de EA e EDS promovido por professores em regime de
mobilidade ME/MAOT.
Promotores
MAOT/APA, ME/DGIDC,
Objectivo específico 1: promover a capacitação das entidades públicas e das organizações da sociedade civil
Objectivos da
actividade
relevantes enquanto actores de ED e criar dinâmicas e mecanismos de diálogo e de cooperação institucional.
Recursos
Resultados
Partilhar, reflectir e melhorar as metodologias e recursos pedagógicos
esperados
Públicos-alvo
ONGA, professores, decisores e profissionais ligados à educação para o desenvolvimento sustentável
Indicadores
Indicador 1: N.º de participantes Indicador 2:
Indicador 3:
Metas
Meta 1: 100
Meta 2:
Meta 3:
Fontes/Meios de
Indic 1 – fichas de participação
verificação
Pressupostos
Actividade

Data de
preenchimento
Quem preencheu

4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente
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Medida
Tipologia de
actividade
Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

1.7 - Alargamento do intercâmbio e reforço das relações entre organizações ao nível nacional e internacional.
TA 1.7.1. Organização de seminários, conferências, debates tendo por vocação o incentivo à troca de experiências
entre organizações
1.7.1 – CONFINT – Conferência Internacional Infanto-Juvenil “Vamos cuidar do nosso Planeta” no âmbito
da União Europeia
Local: a definir
Data: Junho 2012
Conferência infanto-juvenil sobre sustentabilidade com a participação dos países da UE
MEduc/DGIDC, APA
Treino dos jovens na participação em fóruns internacionais, com destaque para temas relacionados com a
dimensão da cooperação para um desenvolvimento sustentável no mundo global
MEduc/DGDIDC
Produção da “Carta Europeia de Responsabilidades” e divulgação junto da UE

Indicador 1: nº de países
participantes
Meta 1: todos os países da UE
Indic 1 – folhas de participação
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente

Indicador 2:
Meta 2:

Indicador 3:
Meta 3:
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Medida
Tipologia de
actividade

Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas

Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

2.3. - Promoção de trabalho colaborativo entre os estabelecimentos de educação e ensino e formação e entidades
públicas e privadas que intervêm em ED.
TA 2.3.1 Promoção de projectos colaborativos de ED no sector da Educação Formal
2.3.1 - Acções de formação inseridas no desenvolvimento de projectos promovidos pelas ONGA
vocacionados para o público escolar
Local: âmbito nacional
Data: 2010-2015
Apoio à realização / organização de acções de formação no âmbito do desenvolvimento de projectos promovidos
pelas ONGA vocacionados para o público escolar
MAOT/APA, ME/DGIDC, ABAE, GEOTA, LPN, QUERCUS; PATO; FAPAS; ASPEA, entre outras ONGA
Melhorar a qualidade e o desempenho dos projectos promovidos por ONGA em meio escolar
ONGA, APA
Mais e melhores projectos em curso
Comunidade escolar
Indicador 1: nº de projectos de
Indicador 2:
Indicador 3:
ED em parceria realizados e
Meta 2:
Meta 3:
avaliados
Meta 1: indicador crescente
Indic 1 – relatórios de avaliação da concretização dos projectos, realizados pelas escolas
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente
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Medida
Tipologia de
actividade
Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas

Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

2.6 — Criação de condições para a afirmação das escolas e agrupamentos como organizações de educação para
a cidadania que inclua a dimensão do desenvolvimento
TA 2.6.1. Promoção de reflexão sobre a dimensão da Educação para a Cidadania Global nos projectos educativos
das escolas e agrupamentos escolares
2.6.1 - Reconhecimento e divulgação de projectos de qualidade nas escolas que contemplam as diversas
dimensões da EDS promovendo boas práticas
Local: âmbito nacional
Data: 2011-2015
Criação de uma grelha de indicadores de avaliação que permitam aferir a qualidade e cumprimento dos objectivos
dos diferentes projectos; promovendo a divulgação daqueles que forem considerados melhores
MAOT/APA, ME/DRE, Municípios
Melhorar a qualidade e o desempenho dos projectos promovidos por ONGA em meio escolar
APA, ONGA, MEduc,
Mais e melhores projectos em curso
OSC (ONGA e outras) responsáveis pela promoção dos projectos de EDS
Indicador 1: n.º de projectos
Indicador 2:
avaliados
Meta 2:
Meta 1: avaliar os projectos dos
professores requisitados
Fichas de avaliação dos projectos e consequente divulgação
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente

Indicador 3:
Meta 3:
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Medida
Tipologia de
actividade
Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas

3.1 - Promoção do reconhecimento das OSC enquanto importantes dinamizadoras de actividades de educação
não formal de ED.
TA 3.1.1. realização e apoio à divulgação de actividades entre organizações da sociedade civil e entidades
públicas
3.1.1 - Registo nacional de ONGA e apoio mediante a avaliação qualitativa dos planos e relatórios de
actividade
Local: âmbito nacional
Data: 2010-2015
Gestão e manutenção do RNONGA, acompanhando-as no cumprimentos das exigências para a manutenção
desse registo
MAOT/APA, ONGA
Objectivo específico 3: promover o reforço da ED na educação não formal, contemplando a participação de grupos
diversos da sociedade portuguesa
APA
Garantir que as ONGA cumprem os requisitos legais para a sua existência e divulgação / apoio de alguns
projectos considerados relevantes identificados nos planos de actividades
ONGA
Indicador 1: n.º de ONGA
Indicador 2:
Indicador 3:
registadas
Meta 2:
Meta 3:
Meta 1: 100% das ONGA
registadas cumprem os requisitos

Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

Relatórios enviados pelas ONGA
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente
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Tipologia de
actividade
Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

3.2 - Criação de condições para o incremento das acções de ED em contexto não formal e da sua qualidade.
TA 3.2.1.- Criação de iniciativas de promoção da colaboração entre organizações diversas de forma a potenciar a
qualidade das acções de ED
3.2.1 - Bolsa de professores ao abrigo do Protocolo de 2005 entre o MAOT e o ME que desenvolvem
actividades de EDS em ONGA e outras instituições
Local: âmbito nacional
Data: 2010-2015
Apoio às entidades que requisitam intervenção para acompanhamento técnico-pedagógico dos seus projectos
mediante critérios de avaliação de eficácia e qualidade dos mesmos
MAOT/APA, ME/DGIDC, ONGA e outras instituições
Objectivo específico 3: promover o reforço da ED na educação não formal, contemplando a participação de grupos
diversos da sociedade portuguesa.
APA, MEduc
Aumentar as actividades de qualidade de EDS dinamizadas pelos professores, bem como o número de pessoas
neste tipo de projectos
Professores
Indicador 1: nº de projectos/ano
Indicador 2:
Indicador 3:
Meta 1: >= 1 projecto de
Meta 2:
Meta 3:
qualidade/professor
Relatórios dos projectos implementados / relatórios das ONGA onde os professores estão integrados
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente
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Tipologia de
actividade

3.2 - Criação de condições para o incremento das acções de ED em contexto não formal e da sua qualidade.
TA 3.2.1.- Criação de iniciativas de promoção da colaboração entre organizações diversas de forma a potenciar a
qualidade das acções de ED
3.2.2 - Apoio a projectos que incentivam acções de EDS *

Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

Local: âmbito nacional
Data: 2010-2015
Apoio técnico, logístico e financeiro para acções concretas de projectos desenvolvidos por OSC e outras entidades
(p.ex. ABAE/Bandeira Azul; ABAE/ECOXXI; ICNB/Escola da Natureza ; GEOTA/Coastwatch,
Quercus+UCP+Zoomarine/Olimpíadas do Ambiente, Fundação da Juventude/Concurso de Jovens Cientistas, etc.)
MAOT/APA, MAOT/ICNB, ONGA e outras instituições
Objectivo específico 3: promover o reforço da ED na educação não formal, contemplando a participação de grupos
diversos da sociedade portuguesa.
MAOT, ONGA
Potenciar a eficácia dos projectos em curso
População em geral
Indicador 1: n.º de acções
Indicador 2:
Meta 1: responder a 80% das
Meta 2:
solicitações
SGD APA, suportes informativos dos diversos projectos e acções
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente

Indicador 3:
Meta 3:
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Medida
Tipologia de
actividade
Actividade
Local e data
Resumo da actividade

4.1 - Promoção de acções de sensibilização que integrem dispositivos de reflexão e aprendizagem e de partilha
das aprendizagens a partir das próprias experiências, no quadro da ED.
TA 4.1.1 Campanhas de sensibilização sobre temáticas de ED
4.1.1 Cursos de formação e sensibilização para os temas da EDS, com ênfase na dimensão ambiental, para
entidades com autoridade para fazer cumprir a legislação e os valores nestas matérias
Local:Queluz
Data:2010-2015
Capacitação de agentes especializados no cumprimento da lei na área do ambiente e da sustentabilidade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos

MAOT/APA, MAI/GNR, MDN/Marinha
Fornecer formação e informação actualizada sobre as temáticas e as realidades ambientais e relativas ao
desenvolvimento sustentáveis
MAOT – vários organismos
Melhorar a qualidade e eficácia dos serviços prestados em cumprimento da missão específica de cada organismo

Data de
preenchimento
Quem preencheu

4/4/2011

Formandos do MAI/GNR, MDN/Marinha
Indicador 1: nº cursos/ano
Indicador 2: N.º de formandos/ano
Meta 1: 1
Meta 2: 30
Inscrições, relatórios e questionários de satisfação dos formandos
-

Agência Portuguesa do Ambiente

Indicador 3:
Meta 3:
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Medida
Tipologia de
actividade

4.3 - Promoção de acções de sensibilização que consolidem a articulação com jornalistas e com os media, sejam
estes de grande circulação, de alcance local, especializados ou de comunicação digital (blogues, wikis e redes
sociais).
TA 4.3.2. Acções de sensibilização de ED que utilizam privilegiadamente os media
4.3.1 - Iniciativas diversas e concursos com suporte e repercussão nas redes sociais

Actividade
Local e data
Resumo da actividade

Promotores
Objectivos da
actividade
Recursos
Resultados
esperados
Públicos-alvo
Indicadores
Metas
Fontes/Meios de
verificação
Pressupostos
Data de
preenchimento
Quem preencheu

Local: âmbito nacional
Data:2010-2015
Promoção da sensibilização da população em geral através de iniciativas (concursos, exposições, …) focalizados
em temas da actualidade que se relacionem com o ambiente e o desenvolvimento sustentável, que fomentem a
cidadania e o espírito crítico
APA
Promover actividades de sensibilização e de influência política implicando a concertação entre actores.
APA, entidades e pessoas de reconhecido mérito que credibilizem e colaborem como membros do júri, etc.
Aumento da capacidade de reflexão e debate acerca dos temas propostos, com a consequente mudança de
atitude; Maior divulgação entre os media dos temas tratados; influenciar redes sociais
População em geral
Indicador 1: nº de acções/ano
Indicador 2:
Indicador 3:
Meta 1: 1
Meta 2:
Meta 3:
Balanço da acção, Google alerts, estatísticas de acesso ao site da APA
4/4/2011
Agência Portuguesa do Ambiente

