
PTO2_RPS_0001 
ENCONTROS DE MAR 

ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 



 Projeto financiado pelos EEA Grants e gerido pela DGPM.  
 

 Coordenação do projeto: ASPEA – Associação Portuguesa de Educação 
Ambiental.  
 

 O projeto Encontros de Mar são eventos de promoção e debate sobre o mar e 
sobre as zonas costeiras, de consciencialização da comunidade educativa acerca 
da preservação do património marinho, e divulgação do conhecimento sobre 
estes temas. 

 
 PARCEIROS: MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e o Centro de Formação 

EDUCATIS 

 Escolas Participantes: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira; Agrupamento de 
Escolas de Monção; Agrupamento de Escolas de Aveiro; Escola Secundária de Viriato 
(Viseu); Escola Secundária Gago Coutinho (Alverca, Vila Franca de Xira); Escola Secundária 
Doutor Ginestal Machado (Santarém); Agrupamento de Escolas da Ericeira (Mafra); Escola 
Profissional da Horta. 

ÂMBITO do PROJETO / PARCEIROS 



 Aproximar Escolas Secundárias de um Instituto de Investigação e Desenvolvimento, 
criando uma rede de partilha efetiva de recursos e conhecimentos sobre o mar; 

 Mobilizar as escolas para ações de cidadania através da organização de eventos 
sobre o mar; 

 Realizar cursos de formação de professores sobre os temas relacionados com o mar; 

 Desenvolver nos alunos o espírito científico e capacidades de autonomia e 
orientação para a resolução de problemas; 

 Divulgar informação e ampliar a tomada de consciência da comunidade educativa 
para a importância do mar e das zonas costeiras (recursos naturais, serviços dos 
ecossistemas, profissões/economia, história, cultura); 

 Promover o intercâmbio entre escolas do interior e do litoral e suscitar a reflexão 
sobre a necessidade de abordagens integradas de gestão do contínuo fluvio-
marítimo. 

OBJETIVOS do PROJETO 



OBJETIVOS 

 Mobilizar as escolas para ações de cidadania através da organização de 

eventos sobre o mar; 

  Aumentar a literacia dos oceanos dos jovens portugueses;  

  Facilitar o debate de ideias e a tomada de decisões, destacando a 

responsabilidade de cada um de nós nos processos de mudança; 

  Promover o intercâmbio entre escolas do interior e do litoral e suscitar a 

reflexão sobre a necessidade de abordagens integradas de gestão do 

contínuo fluvio-marítimo.  

 

 O projeto apresentava, como meta, o envolvimento direto no projeto de 8 escolas 

secundárias e 300 alunos, a participação de 80 professores nos 4 cursos de 

formação, a realização de 40 Visitas de monitorização nas escolas e a realização de 

5 eventos sobre o mar.  

 Para além disso, previa-se a adesão de 1000 pessoas da comunidade educativa no 

conjunto de atividades realizadas, e através da disseminação do projeto nas redes 

sociais atingir 1000 visualizações.  

 Pretendeu-se potenciar a utilização dos sítios eletrónicos da Literacia do Oceano, 

estabelecendo-se como meta a realização de 1600 visitas aos sítios eletrónicos do 

"Kit Mar" e "Conhecer o Oceano" 

METAS DO PROJETO 



Divulgação do Projeto 

Página Web do projeto         Grupo Facebook
     

 

 

Cartazes dos eventos realizados nas escolas
  

    

Cartazes divulgação das ações de formação
  

    

Bandeira do Projeto 

    


