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AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA-AMBIENTE DE LISBOA 

MISSÃO 

É uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que visa contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da cidade de Lisboa.  

•Gestão da procura de energia 

•Eficiência energética 

•Gestão dos recursos energéticos endógenos  

•Gestão ambiental 

•Boas práticas no planeamento e da construção 

•Mobilidade sustentável 

LISBOA E-NOVA – www.lisboaenova.org  



LISBOA E-NOVA - 17  Associados 
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PLATAFORMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
A PMEDS tem como objectivo primordial, a identificação e divulgação de projetos educativos de sustentabilidade e 

responsabilidade social, muito permeáveis ao escrutínio da opinião pública, promovendo o trabalho em Rede, com os 

mais variados setores e entidades (públicas e privadas), em prol de uma cidadania mais ativa, ambientalmente 

consistente e economicamente eficaz.  



•   A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) diz respeito a todos, em todas as fases da vida! 

•   É praticada em todas as circunstâncias: na cidade, na natureza, nas salas de conferência, nos debates 

participativos, no dia-a-dia das empresas… 

•   A EDS, engloba ações de sensibilização, informação, formação e educação, tendo como objectivos primordiais 

preservar o ambiente e garantir um desenvolvimento responsável, sustentável e harmonioso. 

•   A EDS beneficia directamente os indivíduos, as economias públicas e privadas, incentivando as práticas concretas 

de sustentabilidade e o contato efectivo com a realidade.   

 

PLATAFORMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 



Exemplos de Projetos no âmbito da Plataforma Municipal 
de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

http://www.lisboaenova.org/pmeds/ 
 



• Propõe-se “construir” um Espaço Europeu de Concertação. 

• A Lisboa E-Nova integra o Comité Executivo da Rede. 

• 8º Congresso Mundial de Educação Ambiental, em Gotemburgo, Suécia, de 

29 de Junho a 2 de Julho de 2015. 

http://plataforma2014mais.cidaads.org/ 

• Plataforma nacional online, de acesso livre e gratuito com recursos e 

Projectos no âmbito da DNUEDS.  

• Grupo de trabalho coordenado pela CNU e pela CIDAADS.  

• Lisboa E-Nova integra desde 2014 o seu Comité Executivo. 

Plataforma Década EDS 2014+  
 
 

Rede Europeia de EDS “Eco-Educação na Europa” 



 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

• Projeto-Piloto de cariz pedagógico-ambiental, com duração de quatro anos, dirigido a Escolas Públicas 

do Concelho de Lisboa (1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico). 

• No âmbito da Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

• A “Mochila Verde”, indutor pedagógico entregue aos alunos envolvidos no Projeto, acolhe material 

didático diversificado, tendo em vista incentivar a aquisição de competências em Educação Ambiental 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

• Os alunos recebem anualmente novos componentes para a “Mochila Verde”, adequados aos seus níveis 

etários e escolares.   

Projeto Mochila Verde 
 



ESCOLAS MOCHILA VERDE 
 

• Cerca de 425 alunos 

• 20 turmas 

• 3 agrupamentos de Escolas 

Públicas  

• 2 turmas Casa Pia 

 



• Ação de Formação de Professores 

• Elaboração de Projetos pedagógicos  

• Assinatura de Protocolo com os Agrupamentos 

• Reuniões com Professores / avaliação 1º ano 

• Visitas a Monsanto e Espaço a Brincar 

• Dinamização de diversas atividades pelas Escolas 

• 2 Folhas Informativas. 

 

ANO 1 – Ano Letivo 2013-2014 
 



 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

Materiais entregues 2013-2014 
 

• Mochilas Verdes 

• Livro “O Ambiente nas Nossas Mãos – 20 Ideias, muitos gestos!” 

• Caderno de Campo 

• Livro “Dona Poupança e o Jardim dos Valores” 

• Cantil de água com bússola 



•Formato papel (4000 exemplares) 

 

•Formato PDF e E-book (Apple ibooks Store, em 

compatibilidade com plataformas Android e PC) 

 

 

 

 

•Disponível para download: 

 

 
 

 
 
 

 

 

•Livro “O Ambiente nas Nossas Mãos – 20 ideias, Muitos Gestos!” 
 

http://lisboaenova.org/livro-ambiente-maos 



 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

Materiais entregues 2014/15 - Visitas 
 

• Binóculos e manual adaptado aos objetivos do Projeto  

• “Guia Ilustrado de Vinte e Cinco Árvores de Lisboa” (edição CML)  

• “Jogo das Áreas Protegidas de Portugal Continental” (produção 

ICNF).  

•Visita Museu Berardo (CCB) e Quinta Pedagógica dos Olivais 



 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

Materiais 3º e 4º Ano 
 

Ano letivo 2015/16 

• “Guia Ilustrado de Vinte e Cinco Aves de Lisboa” (CML-LEN)  

• Livro “Contos da Dona Terra” (Edição Lisboa/CML) 

• Bússola e lupa 

• … 

Ano letivo 2016/17 

• “Rota da Biodiversidade” (Edição CML) 

• Lanterna a dínamo  

• … 



• Ação de Formação com o objetivo de envolver os Docentes no Projeto/temáticas, motivar 

e capacitar para o desenvolvimento de atividades pedagógicas na área da EDS 

• Formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua aos 

Professores  

• Centro de Formação Maria Borges Medeiros - Prof. Doutor Manuel Gomes 

• Elaboração de Projetos pedagógicos  

 

Formação de Professores 
 



Kit Professor 2013/14  

• Fichas pedagógicas  

• Ficha com descrição do Projecto / PMEDS 

• Caderno de Campo 

• Materiais da Rota da Biodiversidade 

• Passaporte Escolar + CD com Oferta Educativa  

• Livros Edição Câmara Municipal de Lisboa (3): “Guia do Rio Tejo  

Desde a Nascente até à Foz”;” Guia dos Parques, Jardins e 

Geomonumentos de Lisboa” e “Guia do Parque Florestal de 

Monsanto” 

• Livro “O Ambiente nas Nossas Mãos... 20 Ideias, Muitos Gestos!” 

(Edição Especial) 

• Livro “Dona Poupança e o Jardim dos Valores” (Fundação 

Montepio) 

• Conjunto de cartazes sobre a Floresta 



Utilizando o Caderno de Campo Porquê visitar um Jardim? Parque Florestal de Monsanto Um passeio à beira do Rio Tejo 

Kit Professor – Fichas pedagógicas 
 



Kit Professor  (2014-2015) 
 

• Fichas pedagógicas (“Diário Gráfico”, “Áreas Protegidas”, “Biodiversidade” e “Cidadania”). 

• Binóculos  

• Guia Ilustrado de Vinte e Cinco Árvores de Lisboa (Edição CML) 

• “Jogo das Áreas Protegidas de Portugal Continental” (produção ICNF).  

• Jogo de Cartas “Direitos com Arte” 

• Convenção dos Direitos da Criança 

 



Horta na escola. legumes no prato… 
 

• Em articulação com a Câmara de Lisboa, pretende incentivar a criação de hortas escolares e/ou a sua manutenção, 

incrementando simultaneamente o interesse pela alimentação saudável, produtos frescos e consumo sustentável.  

• Visa estabelecer uma relação entre a requalificação de espaços exteriores das escolas e o interface com as respetivas 

cantinas.  

• Cinco escolas incluíram hortas/pomares nos seus projetos pedagógicos. Concretização, pela CML, da respetiva 

quantificação e orçamentação. 



 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

Aquisição de competências em EDS 
 

Definição de um conjunto de competências em EDS 

 

 

-Ser capaz de planificar e agir, prevendo as consequências secundárias e os efeitos inesperados de uma ação; 

 

-Aprender a apreciar estilos de vida mais sustentáveis e ser capaz de os transmitir aos outros; 

 

-Ter um olhar crítico sobre os nossos próprios interesses e motivações. 



www.lisboaenova.org/pmeds/projecto-mochila-verde 

http://www.lisboaenova.org/pmeds


“A melhor forma de prever o futuro é criá-lo!” 

       Peter Drucker 

 

Aveiro, 22 de Novembro de 2014 

 

Maria Santos 

mariasantos@lisboaenova.org 

 

 


