
 

 

Concurso “Horta na Escola. Eu ajudo na cozinha” 

O Concurso HORTA NA ESCOLA. EU AJUDO NA COZINHA, pretende incentivar a realização de 

atividades de cariz ambiental, no âmbito da programação, vocacionada para a comunidade 

escolar, da Lisboa Capital Verde Europeia 2020.  

O Concurso que estará em vigor de 6 de janeiro a 15 de maio de 2020, dirige-se aos alunos do 

Jardim de Infância e do 1º. Ciclo do Ensino Básico (CEB) dos estabelecimentos de Ensino Público 

e Privado do Município de Lisboa.  A divulgação dos premiados está prevista para o dia 1 de 

junho – Dia Mundial da Criança. 

O Concurso visa a conceção de um Diário da Horta que deverá incluir diversos 

“registos/publicações” que facilitem a partilha de experiências no processo de criação e/ou 

manutenção da horta escolar e a realização de atividades em torno das seguintes áreas: 

Consumo Sustentável; Alimentação Saudável e Gestão Integrada de Resíduos (prevenção, 

aproveitamento, reciclagem e valorização). O Regulamento está disponível em: 

https://aminhacapitaleverde.abae.pt/ 

Os Prémios a atribuir são os seguintes:  

1º Prémio-Cheque no valor de 3.000 euros;  

2º. Prémio- Cheque no valor de 2.000 euros;  

3º. Prémio-Cheque no valor de 1.000 euros. 

O montante recebido deverá ser investido pela Escola na melhoria dos seus espaços verdes, 

incluindo a horta, de acordo com as necessidades, objetivos e desejos expressos pela 

Comunidade Escolar.  

Contacto: Câmara Municipal de Lisboa ana.paula.leal@cm-lisboa.pt – 21 817 18 05 



 

Concurso “O Mar Começa Aqui” 

O Concurso O MAR COMEÇA AQUI, pretende incentivar a realização de atividades de cariz 

ambiental, no âmbito da programação vocacionada para a comunidade escolar de Lisboa Capital 

Verde Europeia 2020.  

O Concurso, que estará em vigor de 6 de janeiro a 30 de julho, dirige-se aos alunos dos 2º., 3º. 

Ciclos do Ensino Básico (CEB), Secundário e Profissional dos estabelecimentos de Ensino 

Público do Município de Lisboa, consiste numa campanha de sensibilização que visa 

compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas, da biodiversidade em geral e da 

qualidade da água doce e salgada em particular. 

O Regulamento está disponível em: https://aminhacapitaleverde.abae.pt/  

Os Prémios a atribuir são os seguintes:  

Escolas das melhores pinturas, por escalão:  

1º escalão: alunos do 2º e 3º ciclo de escolas do concelho de lisboa – 30 bilhetes Oceanário ou 

30 visitas ao estuário do Tejo (1 turma);  

2º escalão: alunos do ensino secundário/profissional de escolas do concelho de lisboa – uma 

visita de barco para 30 alunos/professores ao estuário do Tejo (1 turma).  

Prémio Facebook:  

1º lugar – cheque no valor de 1.000€,  

2º lugar – cheque no valor de 750€,  

3º lugar – cheque no valor de 500€. 

O montante recebido deverá ser investido pela Escola na melhoria dos seus espaços verdes, 

incluindo a horta, de acordo com as necessidades, objetivos e desejos expressos pela 

Comunidade Escolar.  

Poderão ainda vir a ser atribuídos prémios adicionais pela junta de Freguesia do respetivo 

agrupamento escolar. 

Contacto: ABAE, ecoescolas@abae.pt tel.: 21 394 27 40 

 

 



Concurso “Brilha: Agarra o Sol de Lisboa!” 

O Concurso BRILHA: AGARRA O SOL DE LISBOA! destina-se à elaboração de Relógios de Sol, 

no contexto da estratégia Lisboa Cidade Solar, no âmbito da programação, vocacionada para a 

comunidade escolar, da Lisboa Capital Verde Europeia 2020. 

O Concurso, que estará em vigor de 6 de janeiro a 30 de abril de 2020, dirige-se aos alunos do 

2º. Ciclo do Ensino Básico (CEB) dos Estabelecimentos de Ensino Público e Privado do 

Município de Lisboa. Os melhores Relógios de Sol serão expostos em data a determinar.  

O Concurso visa, nomeadamente: produzir protótipos de sol funcionais, educativos e criativos, 

estimular a curiosidade pelo sol, não só como fonte de energia, mas em toda a sua dimensão 

temporal e integrar o contributo de várias disciplinas cujo currículo se articule com os 

princípios e objetivos subjacentes à conceção e utilização dos relógios de sol.  

O Regulamento está disponível em https://aminhacapitaleverde.abae.pt/ 

Os Prémios a atribuir são os seguintes:  

Visita a um Parque Natural da Região de Lisboa; 

Reprodução do protótipo de Relógio de Sol a instalar num Parque ou Jardim da Cidade, a 

designar pela Câmara Municipal de Lisboa que assume a execução do projeto; 

Contacto: Lisboa E-Nova - Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, 

sarafreitas@lisboaenova.org Tel.: 21 884 70 10  

 

Concurso “O Meu Roteiro é Verde” 

O Concurso O MEU ROTEIRO É VERDE, pretende incentivar a realização de atividades de cariz 

ambiental, no âmbito da Programação, vocacionada para a comunidade escolar, de Lisboa 

Capital Verde Europeia 2020. 

O Concurso que estará em vigor de 6 de janeiro a 15 de maio de 2020, dirige-se aos alunos do 

3º. Ciclo do Ensino Básico (CEB), Secundário e Profissional dos estabelecimentos de Ensino 

Público e Privado do Município de Lisboa.  

Este Concurso destinado às Escolas, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia visa, 

entre outros, os seguintes objetivos: investigar e conhecer o território da Freguesia onde a 

Escola se insere; interpretar o património ambiental, social e cultural da cidade de Lisboa; 

compreender a importância dos espaços verdes no ordenamento do território, na qualidade de 

vida da população e na mitigação da poluição urbana. Pretende-se a criação e concretização do 



“Roteiro Verde” da Escola – um percurso na proximidade do estabelecimento de ensino que 

promova a sustentabilidade do património ambiental, incluindo as vertentes social e cultural.  

O Regulamento está disponível em: https://aminhacapitaleverde.abae.pt/  

Os Prémios a atribuir são os seguintes:  

1º Escalão - Visita de 3 dias a um Parque Natural;  

2º Escalão - Bilhetes Festival Rock in Rio Lisboa 2020 

Contacto: Câmara Municipal de Lisboa (CML), ines.metelo@cm-lisboa.pt tel.: 21 817 34 12 

 

Concurso “Lisboa Ecocampus – Lisboa + verde” 

O Concurso LISBOA ECOCAMPUS – LISBOA + VERDE, pretende aumentar, junto dos jovens do 

ensino superior, a consciencialização face aos temas da sustentabilidade, incentivando à 

elaboração e implementação de um Plano de Ação Ambiental, que vise a melhoria da instituição 

através da implementação de medidas e atividades a desenvolver em pelo menos 4 áreas 

temáticas (água, resíduos, energia e espaços exteriores).  

O Plano de Acção deverá ser acompanhado por um projeto, LISBOA + VERDE, a realizar nos 

próximos 2 anos, relativo aos espaços exteriores e/ou à área envolvente ao campus. As 

atividades previstas neste âmbito deverão incluir a investigação e debate sobre a intervenção, 

renovação, criação e usufruto das áreas verdes na cidade. 

O Concurso, que estará em vigor até 15 de maio de 2020, dirige-se aos alunos dos 

estabelecimentos do Ensino Superior de Universidades e Politécnicos públicos e privados do 

Município de Lisboa.  

O Regulamento está disponível em https://aminhacapitaleverde.abae.pt/ 

Os Prémios a atribuir são os seguintes:  

A Instituição de Ensino Superior que cumpra os critérios EcoCampus e se candidate, receberá 

um galardão que inclui uma bandeira verde.  

Instituição de ensino Superior com melhor projeto “Lisboa + Verde” - 30 bicicletas elétricas. 

 Contacto: ABAE, ecoescolas@abae.pt Tel.: 21 394 27 40 

 

 



Concurso “A Nossa Capital é Verde” - Escolas do Continente (que não se 

localizem no Concelho de Lisboa) e Regiões Autónomas  

 

O Concurso A NOSSA CAPITAL É VERDE dirige-se às Escolas do Continente (que não se 

localizem no Concelho de Lisboa) e Regiões e pretende envolver os estudantes a refletir sobre 

Cidades mais sustentáveis, incentivando-os a conhecer o trabalho que o Município de Lisboa 

tem desenvolvido em prol de uma cidade mais verde, sustentável e amiga das pessoas 

O Concurso, que estará em vigor de 6 de janeiro a 17 de abril de 2020, dirige-se aos alunos do 

1º, 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico (CEB), Secundário e Profissional dos estabelecimentos de 

Ensino Público do Continente e Regiões Autónomas, excetuando as Escolas sediadas no 

Concelho de Lisboa. 

Destinado às Escolas Públicas que NÃO se localizem no Concelho de Lisboa, deseja-se 

preferencialmente que o Concurso A NOSSA CAPITAL É VERDE seja objeto de um trabalho que 

envolva docentes e alunos, aprofundado e continuado ao longo do ano letivo, no âmbito da 

Educação Ambiental e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o 

Projeto Educativo da Escola e com a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, 

realçando as atitudes e valores do Perfil do Aluno. 

O Regulamento está disponível em: https://aminhacapitaleverde.abae.pt/  

Os Prémios a atribuir são os seguintes: Visita a Lisboa (as visitas e respetivas condições serão 

agilizadas pela Câmara Municipal de Lisboa). 

Contacto: Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, Lisboa E-Nova, 

filipasacadura@lisboaenova.org tel.: 21 884 70 10 

 


