
Objectivos da Operação: 

Promover a aquisição de atitudes e comportamentos 

nas camadas mais jovens da população 

portuguesa, visando o uso eficiente e a poupança 

de água. 

Articular conhecimentos adquiridos no âmbito 

curricular com a sua aplicação, sob a forma de 

boas práticas ou de projectos de intervenção, 

com vista à melhoria das condições existentes 

nos estabelecimentos de ensino dos diferentes 

níveis escolares. 

Promover a redução do consumo de água nas 

escolas. 

Constituir um exemplo ou modelo para outras 

instituições com idênticas formas de gestão.  

Contribuir para a criação de uma consciência 

nacional nos cidadãos em geral, projectando 

para o exterior da escola os resultados dos 

projectos e acções dinamizadas. 

 

Metodologia: 

O projecto reveste a forma de um concurso escolar 

a desenvolver ao longo de 2 anos lectivos, 

culminando na atribuição de: 
 

 um  galardão no  Ano 1 - O desafio:   

proposta de um plano de acção para a escola 
 

 um  troféu no Ano  2 - A aventura:  

implementação das medidas na escola   

 

Descrição da OPERAÇÃO ESCOLA EFICIENTE: 

 

Etapas do processo: 

0 – Apresentação do projecto às escolas 
 

1 – Adesão – a escola adere ao processo através do 

preenchimento e envio de um formulário de inscrição e 

de uma “carta-compromisso”.  
  

2 – Acção de capacitação – o INAG promove uma 

acção de capacitação para os professores, coordenadores 

e/ou outros representantes da escola, para apresentação 

do programa e informação. 
 

3 – Motivação – na escola, são realizadas acções e 

actividades, no sentido de criar e elaborar o seu 

projecto, e junto da comunidade escolar, familiar e 

envolvente, de acordo com as suas especificidades. 
 

4 – Diagnóstico “Correntes de água” – em cada 

escola, os participantes no projecto realizam uma 

“auditoria interna ao uso da água”, usando formulários 

pré-estabelecidos.  

Deste trabalho decorre a identificação dos problemas e 

suas causas, a abordar no Plano de Acção. 
 

5 – Plano de Acção – a escola elabora e apresenta o 

seu Plano de Acção, incluindo 3 medidas concretas de 

intervenção para resolução dos problemas prioritários 

identificados.  

Este Plano será sujeito a um processo de “participação 

pública escolar” antes de ser apresentado e constituirá o 

elemento fundamental da candidatura ao galardão. 
 

6 – Avaliação dos Planos de Acção – um júri 

especificamente constituído para o efeito, aprecia e 

selecciona as propostas apresentadas, propondo a 

atribuição de certificados, medalhas e modelos 

tridimensionais (Níveis 1, 2 e 3). 

 

 

ANO 1/1ª Fase – “O desafio” 

Objectivo: conseguir ganhar o galardão “Marca d’água” 
 

Proposta: apresentar um Plano de Acção, incluindo 

medidas concretas para a resolução de um ou vários 

problemas prioritários identificados na escola. 

 

 

Critérios de selecção: 
 

 coerência entre as medidas propostas e os 

problemas identificados; 

 adequação das medidas ao nível etário dos alunos / 
integração curricular; 

 exequibilidade das medidas (pedagógica, técnica,  

relação custo/benefício, duração); 

 criatividade e inovação das medidas propostas; 

potencialidade de divulgação de resultados à 

comunidade extra-escolar; 

 capacidade de replicação noutros contextos 

escolares ou extra-escolares. 
 

ANO 2 /2ª Fase – “A aventura” 
 

Objectivo: conseguir obter o troféu “Escola Eficiente” 
 

Proposta: implementar o Plano de Acção definido, 

utilizando recursos da própria escola ou o apoio de 

parceiros e/ou patrocinadores. 
 

Etapas do processo: 

1 - Implementação - execução das medidas e acções 

incluídas no Plano, com apoio e acompanhamento 

técnico, se necessário. 
 

2 - Apresentação de resultados - cada escola 

apresenta um Relatório de Execução “A Aventura - Diário 

de Bordo”, incluindo os registos das acções e actividades 

realizadas, os resultados das medidas aplicadas e 

elementos de avaliação financeira. 
 

3 - Aferição e Nomeação - o júri de selecção analisa e 

aprecia os relatórios e nomeia as escolas candidatas ao 

troféu. A aferição dos resultados é efectuada através de 

auditoria externa, promovida pelo INAG, junto de cada 

escola nomeada. 
 

4 - Votação para os Troféus - em cerimónia pública, 

são apresentados todos os projectos nomeados, que são 

sujeitos a votação por todos os participantes.  

Os 3 projectos mais votados, em cada escalão, serão os 

vencedores do concurso, recebendo Troféus de nível 

Ouro, Prata e Bronze. 
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No âmbito do PNUEA, considerando a Área   

Programática de sensibilização, informação e 

educação, insere-se a medida Escola  
Eficiente, dirigida especificamente à 

população escolar, desde o pré-escolar até ao 

ensino secundário, a qual visa promover hábitos 

e procedimentos para o uso eficiente da água, 

não só nos estabelecimentos de ensino mas 

projectando-se no exterior da escola. 

 

O Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA) aprovado 

em 2005, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 113/2005, de 30 de Junho, tem 

como principal objectivo a promoção do uso 

eficiente da água em Portugal, especialmente nos 

sectores urbano, agrícola e industrial, 

contribuindo para minimizar os riscos de 

escassez hídrica e para melhorar as condições 

ambientais nos meios hídricos. 
 

De entre os objectivos estratégicos deste 

Programa, que relevam para a Operação Escola 

Eficiente, destacam-se os seguintes: 

 

 OE 1 - criar uma atitude duradoura na 

população, apostando nas camadas infantil e 

juvenil como garante do potencial 

transformador de comportamentos; 
 

 OE 2 - criar uma consciência nacional nos 

cidadãos em geral, e em particular nos 

gestores dos sistemas de abastecimento de 

água, para a importância do uso eficiente da 

água. 

 

 OPERAÇÃO ESCOLA EFICIENTE      

 

 

 

O Concurso ESCOLA EFICIENTE destina-se a 

estabelecimentos de ensino nacionais, dos vários 

níveis, agrupados em 2 escalões: 
 

 Escalão Júnior - Jardins-de-infância  
e Escolas do 1º CEB 

 Escalão Sénior - Escolas do 2º e 3º CEB  

 

 

 Prémios: 

 ANO 1/1ª Fase – “O desafio” 

 Certificado de participação para todas as escolas que 

apresentam a candidatura nos moldes definidos (Nível 1) 

 Certificado e uma medalha de participação a todas as 

escolas que obtenham pontuação superior a 50 pontos na 

avaliação dos critérios estabelecidos, (Nível 2) 

 Modelo tridimensional “Marca d´ água”, - para todas 

as escolas que superam claramente os critérios de selecção 

e que efectivamente passam à 2ª fase (Nível 3) 
 

A todos os alunos e professores envolvidos serão atribuídos 

prémios (brindes) de participação.  
 

ANO 2 /2ª Fase – “A aventura” 
 

O Troféu “Escola Eficiente” (Ouro, Prata e Bronze) em 

cada escalão, é constituído por uma peça artística e uma placa, 

a atribuir à escola, e prémios não pecuniários (viagem de 

estudo, participação em evento, reportagem sobre o projecto, 

etc.) a atribuir aos grupos de alunos e professores participantes. 

 

Calendário: 
  

  ANO 1/1ª Fase   

 Outubro - Convite às Escolas / Adesão ao projecto 

Novembro - Acção de capacitação para professores coordenadores 

1º/ 2º Período Escolares - Diagnóstico / Identificação de problemas 

Final de Abril - Apresentação do Plano de Acção / Candidatura 

Junho - Cerimónia de atribuição de galardões “Marca d’ água” e 

inscrição para a 2ª fase da Operação. 
 

ANO 2 /2ª Fase   

Setembro - Início da 2ª Fase 

 1º e 2º Períodos Escolares - Implementação das medidas na escola 

Final de Abril / Maio - Apresentação de Relatórios / Auditoria  

Junho - Cerimónia de atribuição de Troféus “Escola Eficiente”. 

 

  

Organização: 

Para mais informações contacte: escola.eficiente@inag.pt  

PROJECTO CO-FINANCIADO  

PELA UNIÃO EUROPEIA 

FUNDO DE COESÃO 

http://www.inag.pt/
mailto:escola.eficiente@inag.pt

