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A APA foi criada em 2012, em 
resultado da fusão de 9 organismos 
distintos. 

É um instituto público moderno, 
integrado na administração indireta do 
Estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e 
património próprio. 
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 APA: FACTOS E NÚMEROS 



Executa a sua missão 

através da cooperação 

próxima e articulada 

com outros organismos 

públicos, privados e a 

sociedade civil. 

A APA é a instituição 

pública que tem por 

missão propor, 

desenvolver e 

acompanhar  

a gestão integrada  

e participada das 

políticas de ambiente e 

de desenvolvimento 
sustentável. 
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MISSÃO 



A APA tem sede em Lisboa e conta com 5 

Administrações Regionais Hidrográficas: 

 Algarve 

 Alentejo 

 Tejo e Oeste 

 Centro 

 Norte 
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LOCALIZAÇÃO 
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AEA - CRITÉRIOS 2 E 4 SÃO OBRIGATÓRIOS! 

A APA desde o primeiro momento, é parceira institucional na Campanha da 

Bandeira Azul da Europa, a qual se iniciou à escala europeia, em 1987, 

integrada no programa do Ano Europeu do Ambiente.  

  

A APA é responsável, entre outros critérios, pela análise, validação e 

monitorização das atividades de educação ambiental para as praias (critério 

2) e atividades de educação ambiental para as marinas e portos de recreio 

(critério 4),  que ascendem,  aproximadamente, a  10.000  AEA nestes 30 anos!  
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AEA – TIPOLOGIAS  
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NÚMERO DE AEA POR TIPOLOGIA 
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Rigor na descrição da AEA nos critérios 2 e 4  

Concretamente, para o sucesso dos critérios imperativos relacionados 

com as atividades de Educação Ambiental, nestes 30 anos, relevam-se os 

seguintes aspetos: 

•  A obrigatoriedade de realização de 6 atividades de EA por município; 

• A submissão de um limite máximo de 12 atividades de EA;  

• A exigência de que 2 das atividades de EA propostas abordem, 

inequivocamente, o tema anual proposto indicando-o  com a sigla (TA) 
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Rigor na descrição da AEA nos critérios 2 e 4  
 

• O requisito de que 3 atividades de EA, pelo menos, sejam realizadas em 

cada uma das praias ou marinas galardoadas;  

 

• A condição de que as 6 atividades de EA submetidas pelo município ou 

comunidade sejam diversificadas distribuindo-se, por 4 tipologias 

diferentes. 
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•  A obrigatoriedade, em Portugal, desde 2012, de a candidatura ser 

submetida e preenchida on-line com recurso a uma plataforma, exclusiva, 

para as atividades de EA com campos específicos para que a validação, 

monitorização e posterior avaliação das candidaturas das atividades de 

EA sejam realizadas com o maior rigor possível; 
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Rigor na descrição da AEA nos critérios 2 e 4  
 



• O compromisso de que as atividades de EA devam fazer parte de um 

programa mais vasto de educação ambiental, com vários grupos-alvo, 

incluindo a população sénior e cidadãos portadores de deficiência; 

 

• O enquadramento/alinhamento das AEA com as políticas ambientais 

nacionais e internacionais (ODS e a ENEA) 
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Rigor na descrição da AEA nos critérios 2 e 4  
 



NÚMERO DE AEA POR REGIÃO 
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ARH NORTE – “MARIONETAS COM OS PÉS NA AREIA  

E NA TERRA” (ESPINHO) 
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ARH – NORTE: RESUMO 

ARH - NORTE 

• 12 Municípios  

• 12 Relatórios de AEA Submetidos 

• 122 Atividades de Educação Ambiental 

Em 2017 os 12 Municípios da Região NORTE submeteram um total de 122 Atividades de Educação 

Ambiental (AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 50 AEA do que o regulamento 

exige, as quais se distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A-15      B- 31     C-60      D-16  
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ARH – CENTRO “XIV AZULITAS” (MIRA) 

16 



ARH – CENTRO: RESUMO  

ARH - CENTRO 

• 20 Municípios 

• 20 Relatórios de AEA Submetidos (penela) 

• 198 Atividades de Educação Ambiental 

  Em 2017 os 20 Municípios da Região CENTRO submeteram um total de 198 Atividades de Educação 

Ambiental (AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 78 AEA do que o regulamento 

exige, as quais se distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A – 26     B – 49      C – 92      D - 31 
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ARH LISBOA E VALE DO TEJO “MAR LIMPO” (NAZARÉ) 
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ARH - LISBOA E VALE DO TEJO 

• 15 Municípios (sendo que 2 Municípios correspondem a 2 Marinas de Lisboa e Oeiras) 

• 15 Relatórios de AEA Submetidos  

• 119 Atividades de Educação Ambiental 

 

 Em 2017 os 15 Municípios da Região LISBOA E VALE DO TEJO submeteram um total de 119 Atividades de Educação 

Ambiental (AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 29 AEA do que o regulamento exige, as 

quais se distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A – 21      B – 37       C – 41       D - 20 

 

ARH LISBOA E VALE DO TEJO: RESUMO 
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ARH ALENTEJO -  (GRÂNDOLA) 
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ARH - ALENTEJO 

• 09 Municípios (sendo que 1 Município corresponde à Marina de Évora 

• 11 Relatórios de AEA Submetidos  

•  89 Atividades de Educação Ambiental 

  

 Em 2017 os 09 Municípios da Região do ALENTEJO submeteram um total de 89 Atividades de Educação Ambiental 

(AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 35 AEA do que o regulamento exige, as quais se 

distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A – 12       B – 24       C – 38       D - 15 

ARH – ALENTEJO: RESUMO 
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ARH ALGARVE – “PARTILHA DE SABERES” (V.R.S.ANTÓNIO) 
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ARH - ALGARVE 

• 13 Municípios (sendo que 4 Municípios são também Marinas (Albufeira, Lagos, Loulé e Portimão  

• 17 Relatórios de AEA Submetidos  

•  120 Atividades de Educação Ambiental 

  

Em 2017 os 13 Municípios da Região do ALGARVE submeteram um total de 120 Atividades de Educação Ambiental 

(AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 42 AEA do que o regulamento exige, as quais se 

distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A – 17     B – 31       C – 57       D - 15 

 

ARH – ALGARVE: RESUMO 
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ARH AÇORES – “VALORIZA OS TEUS COPOS” (HORTA) 
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

• 12 Municípios (sendo que 3 Municípios são, simultaneamente,  Marinas: Angra do Heroísmo, Horta e Praia 

 da Vitória    

• 15 Relatórios de AEA Submetidos  

•  110 Atividades de Educação Ambiental 

 

Em 2017 os 12 Municípios da Região AUTÓNOMA DOS AÇORES submeteram um total de 110 Atividades de 

Educação Ambiental (AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 38 AEA do que o regulamento 

exige, as quais se distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A - 18          B - 30         C - 45          D - 17 

 

R.A. AÇORES: RESUMO 
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA – “ECO-FRASES” (FUNCHAL) 
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

• 07 Municípios (sendo que 1 Município É APENAS MARINA (MACHICO. O MUNICÍPIO DO FUNCHAL É 

SIMULTANEAMENTE MARINA E PRAIA)  

• 09 Relatórios de AEA Submetidos  

•  58 Atividades de Educação Ambiental 

 Em 2017 os 07 Municípios da Região AUTÓNOMA DA MADEIRA submeteram um total de 58 Atividades de Educação 

Ambiental (AEA) aprovadas e avaliadas, traduzindo-se, na prática, em mais 16 AEA do que o regulamento exige, as 

quais se distribuíram, respetivamente, pelas seguintes tipologias: 

A - 09       B - 18     C - 22     D - 09 

 

R.A. MADEIRA: RESUMO 
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• DOS 8 AOS 80: BRINCAR PARTILHAR E INTEGRAR 

• TRAPOS VELHOS PEÇAS NOVAS 

• TODOS NA MIRA DA VIDA DO MIRA 

• NOTÍCIA VERDE 

• 5 MINUTOS VERDES 

• AINDA SOU DO TEMPO 

• SALTA PARA O PRATO  

• CO2 INTRA ATAQUE 

• MAR INSOSSO 

AEA MAIS CRIATIVAS…   
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Por ano, 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos.  

É com esta matéria prima que Ana Pêgo trabalha criativamente no seu projeto 
Plasticus maritimus para nos alertar sobre o desastre ambiental que está 
espelhado nas nossas praias.  

Já criou um esqueleto de uma baleia com o plástico que vem dar à costa e utiliza o 
restante lixo para criar exposições e ensinar os mais novos. 

http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-
catastrofe-ambiental--parte-I- (Paula Sobral) APLM 

 

http://smack.pt/atualidade/2017-11-09-Plastico-nos-oceanos-uma-verdadeira-
catastrofe-ambiental--parte-III- (Simão Acciaioli) BRIGADA DO MAR 

 

 

 

AEA MAIS CRIATIVAS COMO? 
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https://www.facebook.com/ana.pego.56?fref=mentions
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AEA - Projetos 

O projeto MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and Co-

Responsibility) foi um projeto europeu que teve como objetivo  aumentar a 

consciência social relativamente aos problemas e possíveis soluções 

relacionados com o lixo marinho. 

https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-

mar-sem-lixo 

Listagem de Videos  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJb

jO 

 

 
30 

https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.dcea.fct.unl.pt/noticias/2013/04/projeto-marlisco-juntos-por-um-mar-sem-lixo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO


AEA - EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/ 
 

O projeto Conhecer o Oceano pretende estimular o envolvimento dos 

cidadãos nos temas do Mar.  

A iniciativa norte-americana Ocean Literacy identificou os Sete Princípios 

Essenciais sobre a cultura científica do Oceano e articulou-os com os 

diferentes níveis de escolaridade. A Ciência Viva coordenou a adaptação 

desta iniciativa à realidade portuguesa.  

 

Pesquise o site e aceda aos Princípios Essenciais, aos recursos educativos 

sobre o Oceano e a informação sobre as politicas públicas e investigação 

realizada em Portugal no domínio do Mar.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQycwi4_tf6sCprEKbfUR1b0BsMJbjO
http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/
http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/principios/oquesao
http://www.cienciaviva.pt/oceano/escola/recursos/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/politicaspublicas/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/investigacao/


AEA - ONGA 

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LIXO MARINHO - APLM tem por missão a defesa, 

conservação, e preservação do ambiente face aos impactes do lixo nos ecossistemas 

marinhos, costeiros, estuarinos e os associados a águas interiores; a sensibilização, 

consciencialização e coresponsabilização da sociedade para valores de consumo 

sustentável e cidadania, solidariedade e preservação ambiental. Visa ainda a 

prossecução de atividades formativas, bem como a elaboração, edição e divulgação de 

estudos e outras publicações relevantes nesta área. 

 

https://www.aplixomarinho.org/vdeos 

https://www.aplixomarinho.org/boas-prticas-em-portugal 
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RELATÓRIO DE ESTADO DO AMBIENTE 

 

 

Listagem com a reprodução das animações que explicam o conteúdo das 

fichas temáticas do Portal do Estado do Ambiente  

https://www.youtube.com/channel/UC- 
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https://www.youtube.com/channel/UC-VkejDMta5W4kge8Gm1gVw/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0
https://www.youtube.com/channel/UC-VkejDMta5W4kge8Gm1gVw/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0
https://www.youtube.com/channel/UC-VkejDMta5W4kge8Gm1gVw/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0


 

 

AEA  NOVIDADES … ODS (3 - 4 – 12 – 13 – 14 - 15) 
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AEA  NOVIDADES … ODS (3 - 4  - 12 – 13 – 14 – 15) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEA NOVIDADES  
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Princípios 

Educar para uma Cidadania Interveniente 

Educar para a capacitação da sociedade face aos desafios ambientais 

Educar para a Sustentabilidade  

Educar tendo em conta Experiência Nacional 

Educar tendo em conta Experiência Internacional 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=youtu.be


ENEA 2020 – EIXOS TEMÁTICOS 

 

Privilegiar um trabalho temático e transversal capaz de garantir os compromissos nacionais e 

internacionais assumidos por Portugal no domínio do Ambiente, dos quais se destaca o Acordo de 

Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
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Eixos Temáticos 

Descarbonizar a Sociedade Tornar a Economia Circular 

Valorizar o Território 



O VALOR DOS OCEANOS 
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O VALOR DOS OCEANOS 
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O VALOR DOS OCEANOS 
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O VALOR DOS OCEANOS 
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