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Horta da Formiga
Um site da Lipor sobre hortas biológicas e compostagem.
http://www.hortadaformiga.com/conteudos.cfm?ss=7

Ano Internacional do Planeta Terra 2008
Recursos em português.
http://www.progeo.pt/aipt/

Portal Zero Resíduos Portugal
Nesta área do portal encontrará recursos úteis para as
escolas, nomeadamente um caderno pedagógico sobre
hortas pedagógicas e compostagem.
http://www.zeroresiduos.info/index.php?option=com_
espaco_escolas&Itemid=117

Dossier educativo “Proteger e conservar as florestas”
Este recurso, editado pela Direcção Geral de Inovação
e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do Ministério da
Educação ajuda a conhecer e a proteger as florestas.
http://sitio.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%2
0Recursos2/Attachments/123/guiao_Floresta.pdf

The BioDaVersity Code
Um divertido filme sobre a biodiversidade inspirado no
universo do Código Da Vinci
http://www.daversitycode.com/

PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS:
ÁGUA
World Water Day 2007
O site do Dia Mundial da Água 2007 inclui diversos
recursos educativos: animações, ví deos, apresentações.
www.worldwaterday07.org
http://www.unwater.org/wwd07/campaign.html
#Animations

Espaço para as crianças e jovens do Portal da Década das
Nações Unidas da Década “Água é Vida”
http://www.un.org/waterforlifedecade/kids.html

Os certos e os errados da água
Brochura das Nações Unidas sobre a Água feita pelos
jovens de todo o mundo.
http://hdr.undp.org/water/docs/water_rights_and_
wrongs_english.pdf

Guia de Auditoria Ambiental do programa Eco-Escolas
http://abae.pt/ee/guia_auditoria_ambiental.pdf

Sugestões práticas para racionalizar o consumo de água
http://www.aprh.pt/texto/10pouparagua.htm

Uma banda desenhada sobre o Ciclo da Água
Ideal para explorar com os alunos do 1º  ciclo de EB
http://www.inag.pt/inag2004/port/divulga/pdf/Ciclo
Agua.pdf

A Carta Europeia da Água
Um documento de referencia.
http://www.inag.pt/inag2004/port/divulga/pdf/
OCiclodaAgua.pdf

INAG Jovem
A área juvenil do Instituto da Água: com jogos e conceitos.
http://www.inag.pt/jovem/index.html

COMBATER AS ALTERAÇ ÕES CLIMÁTICAS
Campanha “Você Controla a Mudança do Clima”
A Comissão Europeia lançou um programa para as escolas
secundárias em que estudantes e professores são
convidados a assinar um compromisso para reduzir as
suas emissões de CO2, introduzindo pequenas alterações
no seu comportamento diário. Esta campanha disponibiliza
vários recursos on-line.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
teachers_pt.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
schools_pt.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/
toolkit_pt.pdf

Projecto Carbon Force
O principal objectivo deste projecto consiste em desenvolver
e implementar um programa de sensibilização e acção
que permita às comunidades escolares perceber as
alterações climáticas e temas adjacentes; monitorizar
consumos de energia e água, e padrões de transporte;
pôr em prática polí ticas sustentáveis na área da energia
e transportes que permitam reduzir as emissões de CO2.
http://www.carbonforce.net/public/

Verdade Inconveniente (de Al Gore)
http://www.climatecrisis.net/

Área para os educadores
http://www.participate.net/educators/node/1

Sugestões para reduzir o consumo energético e as emissões
de GEE
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
index_pt.htm

Guia de Auditoria Ambiental do programa Eco-Escolas
http://abae.pt/ee/guia_auditoria_ambiental.pdf

Para calcular as emissões de CO2
Calculadora on-line de emissões diárias (esta calculadora
está optimizada para consumos domésticos mas poderão
introduzir-se os dados equivalentes da Escola para obter
um resultado aproximado).
http://www.carbono-zero.com/calculadora_dia.php

Calculadora on-line de emissões nas deslocações casa-
escola.
h t t p : / /www.ca rbonoze ro . com/ca l c u l ado ra_
casatrabalho.php
A campanha “ Você controla a mudança do clima”
disponibiliza também uma calculadora on-line em português
de emissões de carbono. Neste caso pode descobrir qual
a quantidade de carbono que se pode poupar, assinalando
as alterações que poderiam ser realizadas em quatro
categorias (reduzir, reciclar, desligar, andar a pé). A
calculadora calculará quantos kg de CO2 poderão ser
economizados por ano.
http://www.mycarbonfootprint.eu/pt/

Para compensar emissões de CO2
CarbonoZero é um instrumento que permite a cidadãos
e organizações compensar a sua emissão de CO2,
plantando árvores em troca de pagamento equivalente à
emissão declarada.
http://www.carbono-zero.com

PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS:
BIODIVERSIDADE
Countdown 2010
Uma recente e incontornável iniciativa. O Countdown
2010 é uma rede global de parceiros que se comprometem
a trabalhar no sentido de atingir a meta da biodiversidade
para 2010. O secretariado da iniciativa está no IUCN
(World Conservation Union).
http://www.countdown2010.net

Jogos sobre biodiversidade
Estes jogos estão todos em lí nguas estrangeiras. No entanto
podem ser uma boa fonte de inspiração ou mesmo utilizados
integralmente como um recurso pelos professores de lí ngua
estrangeira. http://countdown2010.net/games/list.php

Jogos e actividades no Instituto da Conservação da Natureza
e Biodiversidade
http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Artigos/Files/
Espaço+Juvenil.htm

Área do educador no Instituto da Conservação da Natureza
e Biodiversidade
Este espaço é vocacionado para os educadores, sejam
eles pais, professores, funcionários de autarquias ou
monitores que desenvolvam actividades de educação para
o desenvolvimento sustentável (EDS).
http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Artigos/Files/
Espaco+Conservar+Educando.htm

Artigos sobre biodiversidade
Alguns artigos generalistas sobre o tema em português.
http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=218
3&iLingua=1

Sobre as Áreas Protegidas em Portugal
Que áreas protegidas existem, onde estão, que espécies
importantes albergam? No portal do Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade encontram-
se estes e outros dados oficiais.
http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Areas+Protegidas/

CONSUMIR MELHOR
Cálculo da pegada ecológica
Um simples e amigável formulário
 on line que em troca de
alguns dados sobre comportamentos
devolve a nossa pegada ecológica.
http://www.agenda21local.info/index.php?option=
com_content&task=view&id=252&Itemid=40

Relatório Planeta Vivo 2006 (WWF)
Um interessante e actual relatório do estado dos principais
ecossistemas mundiais, bem como dados sobre a Pegada
Ecológica dos vários paí ses do mundo. Em português.
http://www.agenda21local.info/dmdocuments/
LPR2006_Portuguese.pdf

Dossier educativo “Carta da Terra”
Este recurso, editado pela Direcção Geral de Inovação
e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do Ministério da
Educação contém a Carta da Terra e sugestões
pedagógicas diversas para explorar este documento
fundamental.
http://sitio.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%
20Recursos2/Attachments/125/Guiao_
Sustentabilidade.pdf

Dossier educativo “Consumo Sustentável”
Recurso, editado pela Direcção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do Ministério da
Educação, sobre consumo sustentável
http://sitio.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%
20Recursos2/Attachments/124/Guiao_Consumidor.pdf

Compras sustentáveis: o fornecimento justo proveniente
dos países em vias de desenvolvimento
Um interessante documento, em português, que detalha
de forma simples a caracterí stica de várias cadeias de
produção e comercialização (café, chá, bananas…)
http://www.comerciojusto.org/equacao/compras_
responsaveis.pdf

Portal Zero Resíduos Portugal
Nesta área do portal encontrará recursos úteis para as
escolas, nomeadamente um caderno pedagógico sobre
consumo sustentável.
http://www.zeroresiduos.info/index.php?option=com_
espaco_escolas&Itemid=117

Um dia de consumo sustentável
Um guia de boas práticas editado pela Lipor e Deco.
http://www.consumosustentavel.com/client/
documentos/guia.pdf

DECO Juvenil
Uma área com dupla entrada - jovens e crianças - onde
cada grupo poderá aprender mais sobre consumo.
http://www.deco.proteste.pt/map/show/31736.htm

Rótulo Ecológico Europeu
Informação útil para o consumidor sobre o rótulo.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/infokit/
pt_2002/consumer_2002_pt.pdf

Loja on-line de Produtos com Rótulo Ecológico Europeu
Uma interessante base de dados onde podemos pesquisar
que produtos estão disponí veis em Portugal e noutros
paí ses europeus.
http://www.eco-label.com/portuguese/

Pesquisa de locais onde se podem comprar produtos de
Agricultura Biológica em Portugal
http://www.agrobio.pt/pontos_de_venda.php



Portal do Ambiente
e do Cidadão:

http://ambiente.maiadigital.pt/
e-mail: ambiente@maiadigital.pt

Associações e Lojas de Comércio Justo em Portugal (lista
não exaustiva)
http://www.reviravolta.comercio-justo.org/?page_id=8
http://coresdoglobo.org/cg_produt.htm
http://www.planetasul.org/
http://www.terrajusta.net/
http://www.modevida.com/comercio.html
http://alternativa.comercio-justo.org/

Guia do consumo “Como fazer um consumo sustentável?”
É um recente guia editado por organizações ligadas ao
comércio justo.
http://coresdoglobo.org/consumo_responsavel.pdf

Youth Exchange, towards sustainable lifestyles
Um programa europeu para jovens sobre hábitos mais
sustentáveis.
http://www.youthxchange.net/main/home.asp

Store Wars
Um divertido filme sobre alimentos biológicos inspirado
no universo Star Wars (ainda não está traduzido para
português).
http://www.storewars.org/flash/index.html

UM MUNDO MAIS JUSTO
Objectivos do Milénio
Informação em português sobre
os Objectivos do Milénio e ponto de situação.
http://www.objectivo2015.org/

Objectivos do milénio e indicadores de referência (página
da ONU)
http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal7

Materiais para explorar didacticamente os Objectivos do
Milénio
Imagens para imprimir e ideias de exploração gratuitas
na página internacional da Oxfam
http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/teachers/mdg/
index.htm#more

Materiais didácticos sobre educação para a multiculturalidade
e justiça social
Um canal da página da OIKOS que apresenta os diversos
recursos disponí veis
http://www.oikos.pt/index.php?option=com_content&
task=blogcategory&id=70&Itemid=53&leadingmg=10&i
ntromg=0&linkmg=0

UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
Portal Europeu da Saúde
Com informação interessante e actualizada em português
sobre saúde e hábitos saudáveis
http://ec.europa.eu/health-eu/index_pt.htm

Slow Movement
Um curioso movimento que defende que a nossa vida
deve ser mais “ lenta”
http://www.slowmovement.com

Slow Schools
A aplicação do movimento “ lento”  às escolas
http://www.slowmovement.com/slow_schools.php

Década das Nações Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável
Documento português sobre a implementação da década
no nosso paí s, com a chancela da Comissão Nacional da
Unesco.
http://www.unesco.pt/pdfs/docs/LivroDEDS.doc

Mini-Chefs
Divertida página para crianças sobre alimentação mais
saudável.
http://eu.mini-chefs.eu/

Meatrix
Um filme sobre a produção de alimentos inspirado no
popular filme Matrix (sub titulado em português)
http://themeatrix.com/intl/portuguesep/

Regras para uma alimentação mais saudável
No site da Direcção Geral de saúde. Tem vários folhetos
ricos em informação.
http://www.dgsaude.pt/default.aspx?cn=5518554061
236154AAAAAAAA

O papel dos jardins-de-infância nos hábitos alimentares
das crianças e a prevenção através da alimentação
http://www.dgsaude.pt/upload/membro.id/ficheiros/
i005536.pdf

Posto de Turismo Municipal

Maia Welcome Center

Parque Central da Maia

Lj.19 Piso 1

4470-214 Maia

Tel.: 22 9444732

http://turismo.maiadigital.pt

Câmara Municipal da Maia
Praça Dr. José Vieira de Carvalho
4470-202 Maia
Tel.: 22 9408600
http://www.cm-maia.pt
e-mail: geral@cm-maia.pt

Complexo de Educação Ambiental da Quintada Gruta
Rua João Maia, n.º 5404475-643 Avioso St.ª  MariaTel.: 22 9867180http://www.quintadagruta.cm-maia.pt/e-mail: quintadagruta@cm-maia.pt

Instituto Português da Juventude

Rua Rodrigues Lobo, 98

Porto
4150-638 Porto

Tel.: 22 6085700

e-mail: ipj.porto@ipj.pt

Maiambiente - Empresa Municipal do Ambiente, E.M.
Rua Central do Sobreiro, s/n
4470-272 Vermoim Maia
Tel.: 22 9478130
http://www.maiambiente.pt
e-mail: geral@maiambiente.pt

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇ ÃO DA AUTARQUIA:
Portal da Cultura: http://cultura.maiadigital.pt/
Portal do Desporto: http://desporto.maiadigital.pt/
Portal da Educação: http://www.educar.maiadigital.pt
Portal Torre do Lidador: http://torrelidador.cm-maia.pt
Portal do Turismo: http://turismo.maiadigital.pt/

Protecção Civil
Tel.: 800 205169

GNR
Tel.: 22 9448190

PSP
Tel.: 22 9413853

Fórum JovemTravessa Cruzes do Monte, 46
4470-169 MaiaTel.: 22 9478120e-mail: carlosamfrazao@hotmail.com

Cruz Vermelha
Tel.: 22 9411121

Número Nacional de
Emergência

Tel.: 112

Biblioteca Municipal da Maia    Fórum da Maia – Núcleo Central doConcelho
4470-214 MaiaTelef: 229408643
Horário: 3ª  a 6ª  feira 9h15 – 18h15 Sab. 9h30 – 16h30

Parque de Avioso – S. Pedro
Rua do Monte Grande
Estrada Nacional N. 318
Telef: 229867180Fax: 229867189Horário: 9.00h- 21.00h, no Verão

9.00 às 19.00h no Inverno

Apartado 15104435-996 Baguim do MonteTel.: 22 9771000http://www.lipor.pt
Gabinete de Informação LiporTel.: 22 9770181



FICHA TÉCNICA
Ideia Original: ESB da Universidade Católica 
Portuguesa / Intervir +
www.cidadessustentaveis.info

Conceito, conteúdos e design gráfico:
maismomentos — ambiente, sensibilização e cidadania
www.maismomentos.com 

Parceiro para esta edição:
Câmara Municipal da Maia

Novembro 2007
Esta versão do guia “Uma Escola + Sustentável. Querer é Poder”
é para utilização exclusiva na Internet.

www.cidadessustentaveis.info
www.maismomentos.com

