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1. Sessão escolar “Parlamento dos Jovens” trouxe alunos da Gafanha da 

Nazaré ao Salão Nobre 

A Câmara Municipal de Ílhavo abriu as portas do Salão Nobre para acolher cerca de 30 

alunos dos 7.º e 8.º anos, do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, que escolheram 

o ambiente do espaço onde se realizam as reuniões do Executivo e da Assembleia Municipal 

para realizarem a sessão de escola do projeto nacional “Parlamento dos Jovens”. 

A receção aos ‘alunos deputados’ foi feita pelo Vereador do Pelouro da Educação e 

Juventude, Tiago Lourenço, que, em nome da Autarquia, manifestou a «satisfação pela opção 

do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré em realizar a sessão de escola do 

Parlamento dos Jovens na Câmara Municipal, esperando que, no próximo ano letivo, todos os 

três Agrupamentos realizar a sessão de escola no Salão Nobre». 

Para Tiago Lourenço, «este momento reveste-se de importância acrescida já que a 

Autarquia está a definir o projeto ‘Assembleia Jovem Municipal’, que irá promover o ativismo 

social e político e o exercício cívico de cidadania, envolvendo todo o universo escolar do 

Município e um número muito significativo de alunos, em parceria com os vários Agrupamentos 

de Escolas, perspetivando-se a sua realização no primeiro período do próximo ano letivo, ainda 

em 2019». 

Os alunos foram recebidos no Salão Nobre pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Ílhavo, Fernando Caçoilo, e pelo Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Maria, que 

explicaram a estrutura municipal, os processos eleitorais e o funcionamento dos órgãos 

autárquicos (deliberativo e executivo). 

A sessão de escola do “Parlamento dos Jovens”, do Agrupamento de Escolas da 

Gafanha da Nazaré, debateu a temática da proteção dos Oceanos, concluindo com a 

aprovação de três medidas que serão expostas e defendidas na sessão distrital, bem como o 

candidato da escola à Mesa do Parlamento Distrital e os dois alunos deputados que irão 

representar a Escola e apresentar as medidas aprovadas. Esta sessão distrital do “Parlamento 

dos Jovens” decorrerá no dia 11 de março, no Museu Marítimo de Ílhavo. 

 

 

 

2. Município de Ílhavo representado no Seminário Nacional Eco-Escolas 

O concelho de Lagoa, Algarve, recebe, entre os dias 18 e 20 de janeiro, o Seminário 

Nacional Eco-Escolas que decorrerá no Centro de Congressos do Arede. 

O Município de Ílhavo, o único do território continental, pela segunda vez consecutiva, 

100% Eco-Escola (todos os 31 estabelecimentos de ensino, privado e público, e IPSS foram 

galardoados com a Bandeira Verde), está representado neste Seminário, contando com a 

companhia da aluna Catarina Semedo, da Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes de 

Ílhavo, que é uma das Eco-Estudantes eleitas como Jovem Repórter Nacional do Ambiente. 

A presença de Ílhavo neste importante momento nacional na área do Ambiente reveste-

se de elevada importância, sendo o resultado muito positivo dos projetos ambientais 

implementados nas escolas, fazendo com que a Comunidade Escolar e o município sejam uma 

referência das boas práticas ambientais a nível nacional. 
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Neste âmbito, importa destacar a entrega, no decurso do Seminário, de 17 diplomas de 

Excelência Ambiental a Eco-Escolas, sendo que duas são do Município de Ílhavo: a Escola 

Básica e a Escola Secundária, ambas da Gafanha da Nazaré. 

 

Este congresso anual reúne técnicos na área da educação ambiental para a 

sustentabilidade, predominantemente professores e técnicos de municípios, sob o tema 

principal “O Mar”, numa organização da responsabilidade da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE) e da Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com o grupo Águas de Portugal, 

grupo EDP, Águas do Algarve, a Algar que atribuiu ao Seminário o selo Eco-Evento, e ainda 

com a Universidade do Algarve com a presença de especialistas em vários painéis e 

atividades. 

O programa do “Seminário Nacional Eco-Escolas - 2019” é composto por diversos 

painéis, com destaque para os temas Mar, Floresta e Alterações Climáticas, e o papel das Eco-

Escolas enquanto “ferramenta” privilegiada de Educação para a Cidadania. 

Haverá ainda diversos Workshops que propõem atividades práticas, Fóruns de Debate 

interpares e a divulgação de Boas Práticas apresentadas por jovens, professores e municípios, 

atores-chave da rede nacional Eco-Escolas. 

De entre os diversos oradores destaque para o contributo de Pramod Sharma, 

coordenador internacional dos projetos educativos da Foundation for Environmental Education, 

e de Luisa Schmidt no painel “Alterações Climáticas e Comunicação”, entre outros. 

 

O Programa Eco-Escolas tem como objetivos encorajar ações, reconhecer e premiar o 

trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do 

espaço escolar e sensibilização da comunidade. É coordenado, a nível internacional, pela 

Foundation for Environmental Education (FEE) e desenvolve-se atualmente em 67 países e 

mais de 51.000 escolas, envolvendo mais 19 milhões de estudantes. 

Em Portugal, é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) desde 

1996, contando atualmente com mais de 1725 escolas inscritas em 241 municípios, 

envolvendo atualmente 741.241 alunos, com uma taxa de cobertura nacional de 19% face às 

escolas existentes. Destaca-se a existência de 47 Eco-Agrupamentos (agrupamentos com 

100% Eco-Escolas), 20 escolas de Ensino Superior, 2 universidades sénior e 1 Eco Município 

(Ílhavo). 

O Galardão “Bandeira Verde” pretende promover as boas práticas ambientais na escola 

e na comunidade, assim como reconhecer o esforço e reafirmar a importância da 

sustentabilidade na definição de políticas ambientais. 

 

 


