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O CLIMACT DESENVOLVEU UMA ABORDAGEM HOLISTICA PARA APOIAR
A TRANSICAO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NAS ESCOLAS.
MOTIVAÇÃO
1 – CONHECIMENTO ESCOLAR LIMITADO SOBRE DESEMPENHO AMBIENTAL E ENERGÉTICO
O projeto ClimACT realizou auditorias em 39 escolas piloto focando-se no consumo energético e hídrico, qualidade do ar interior, gestão de resíduos, transporte, espaços verdes e compras verdes.
2 – EDIFÍCIOS DO SECTOR ESCOLAR SÃO RESPONSÁVEIS POR UM CONSUMO SIGNIFICATIVO DO
TOTAL DO CONSUMO ENERGÉTICO EUROPEU
O ClimACT desenvolveu ferramentas para escolas capazes de desempenhar um importante papel quer na monitorização e otimização de consumos quer no aconselhamento dos custos e benefícios dos investimentos na eficiência energética. O desenvolvimento de metodologias que consideram custos de ambiente, saúde e segurança, ao
longo de todo o ciclo de vida escolar, permitem a identificação das soluções mais sustentáveis para escolas.
3 – DIVERSOS INVESTIMENTOS EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA RAPIDAMENTE TÊM RETORNO FINANCEIRO, MAS NÃO SÃO REALIZADOS EM ESCOLAS DEVIDO AOS ORÇAMENTOS LIMITADOS, À FALTA DE
INFORMAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO NACIONAIS E EUROPEUS E ÀS BARREIRAS
REGULATÓRIAS EXISTENTES
O ClimACT trabalhou na aplicação de novos modelos de negócio escolares capazes de assegurar eficiência
económica e redução significativa dos períodos de retorno a companhias de serviço energético e projetos de
contratos de desempenho energética, permitindo a criação de um ambiente financeiramente propicio, facilitando
o investimento privado em escolas.
4 – O SETOR ESCOLAR TEM UM ENORME POTENCIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO.
O ClimACT capacitou os alunos com conhecimentos sobre alterações climáticas e energia sustentável de modo a
garantir que estes crescem sabendo como proteger o ambiente com atitudes energéticamente conscientes, fortes
e fundamentadas, capazes de pavimentar caminho rumo a um futuro sustentável e assegurar a contribuição para
futuras metas europeias.
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O CLIMACT COMO UMA SOLUÇÃO PARA A PROBLEMÁTICA
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

DAS

O projeto ClimACT destina-se a promover a transição para uma economia de baixo carbono em 39 escolas piloto
através da incorporação de abordagens complementares como eficiência energética, transporte sustentável, assessoria verde, conservação de recursos e alteração comportamental. A principal inovação que este projeto incorpora é
a sua abordagem global considerando uma estrutura colaborativa com iniciativas científicas, tecnológicas e de
negócio, o desenvolvimento de ferramentas de
apoio à decisão inovadoras e integradas, o
desenho de novos modelos de negócio e estratégias de gestão para escolas e o desenvolvimento de uma plataforma educacional holística, compreensiva e tecnologicamente assistida
para a aprendizagem ativa.
Foram implementadas 4 ações principais para
atingir o objectivo principal:
1) Desenvolvimento de ferramentas de apoio à
decisão
2) Criação de novos modelos de negócios
3) Criação de ferramentas educativas
4) Criação de uma rede temática. (fig. 1)

Figura 1 - Metodologia ClimACT

EQUIPA CLIMACT
O projeto ClimACT reuniu quatro regiões Europeias – Portugal, Espanha, França e Gibraltar – formando um
consórcio de 9 parceiros e 39 escolas:
- Instituto Superior Técnico (IST), Portugal – PARCEIRO COORDENADOR
- Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Portugal
- Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugal
- EdiGreen, Portugal
- Universidad de Sevilla (USE), Espanha
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Espanha
- Université La Rochelle (ULR), França
- Mairie de La Rochelle (VLR), França
- University of Gibraltar (UniGib), Gibraltar
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AUDITORIAS

39 escolas em 4 países:
9 Escolas portuguesas
13 Escolas espanholas
9 Escolas francesas
8 Escolas gibraltarianas

SCHOOL

1. AUDITORIAS TÉCNICAS

2. QUESTIONÁRIOS COMPORTAMENTAIS

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Para caracterizar o desempenho ambiental e
energético de linha de base.

Dados comportamentais relativamente ao
consumo de recursos nos vários setores energéticos e ambientais.

Avaliar a situação atual de cada escola.

TRANSPORTES

COMPRAS VERDES

ESPAÇOS VERDES

Avaliação de:

Quantificação de:

Avaliação de:

Comportamentos dos
utilizadores baseado no modo
de transporte usado no percurso
casa-escola.

Equipamento elétrico e
eletronico com classificação
energética.

Lugares de estacionamento
(para carros eléctricos e
bicicletas) nas escolas e rede de
transportes públicos próximo
das escolas.

Formação em compras verdes e
eco-condução.

Áreas verdes.
Utilização de produtos
químicos.

Consumo de papel reciclado.

Consumo de recursos
associado à manutenção
de áreas verdes.

Preferência por alimentos com
certificação eco.

Emissão e captura de CO2

Fornecedores locais.

QUALIDADE DO AR INTERIOR

ENERGIA

ÁGUA

RESÍDUOS

Avaliação de:

Avaliação de:

Avaliação de:

Avaliação de:

QAI e conforto nas
salas de aula.

Consumo
energético.

Fontes interiores de
poluição.

Emissões
associadas de CO2

Relatórios das
auditorias escolares

Indicadores-chave de
desempenho

Consumo de água.
Emissões
associadas de CO2

Volume de resíduos
consumidos por
categoria.
Emissões
associadas de CO2

Avaliação escolar baseada
em classificações
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AVALIAÇÃO DO PROGRESSO DAS ESCOLAS

Referência basal do
desempenho escolar
Ano académico 2017/2018

Avaliação da evolução
do desempenho escolar
Ano académico 2018/2019

CLASSIFICAÇÃO CLIMACT DE ESCOLAS PILOTO APÓS UM ANO DA IMPLEMENTAÇÃO DA
METODOLOGIA CLIMACT
Classificação prévia

Após um ano da implementação da metodologia ClimACT

Classificação ClimACT
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Código da escola

A classificação média
CllimACT de 39 escolas piloto
subiu de 2,20 para 2,42 após
um ano da implementação da
metodologia.
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Classificação média final:

2,42/5

Setor

Média

Transportes

1,50

Compras verdes

1,29

Espaços verdes

2,71

Qualidade do ar interior

3,54

Energia

2,46

Água

3,96

Resíduos

1,47

PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO COMPARATIVA CLIMACT
A plataforma de avaliação comparativa ClimACT permitiu a cada escola a consulta da sua classificação ao longo
do tempo comparando o seu desempenho com o de outras escolas, baseado nos diferentes setores. Com esta
análise, as escolas identificaram as suas fragilidades, os seus pontos fortes e oportunidades de melhoria.
PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO COMPARATIVA CLIMACT está disponível através da página online do projeto
ClimACT: http://www.climact.net/gateway.

Figura 2 – Menu principal da Plataforma de avaliação comparativa ClimACT.
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FERRAMENTA DE APOIO À DECISÃO CLIMACT
FERRAMENTA DE APOIO À DECISÃO ClimACT (Figura 3) compreende 5 modelos para ajudar escolas a avaliar
o seu desempenho ambiental e energético e os impactes associados ao longo de todo o ciclo de vida, assim como
avaliar medidas de melhoria para construir e implementar os seus planos de ação sustentáveis.

1 – O MÓDULO BASE DE DADOS:
Uma base de dados disponível, acessível, comparável e interoperável.

2 – MÓDULO GERADOR DE INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO:
Ajuda escolas a acompanhar o seu desempenho, a medir o seu progresso e a identificar a sua margem de
melhoria.

3 – O MÓDULO DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS:
Os utilizadores criam cenários associados a planos de ação cujos impactes e custos serão avaliados através
do:

4 - MÓDULO DE ANÁLISE DO CICLO DE VIDA:
Avalia os impactes ambientais dos produtos e das atividades por estudante.

5 - MÓDULO DE AVALIAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO:
Fornece uma avaliação de económica das medidas de melhorias para as escolas, incluindo o benefício social
da redução do impacte ambiental.
FERRAMENTA DE APOIO À DECISÃO CLIMACT encontra-se disponível na página online do projeto ClimACT:
http://www.climact.net/gateway

Figura 3- Vista da página-inicial da ferramenta de apoio à decisão ClimACT
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MODELOS DE NEGÓCIO
O projeto ClimACT tinha como objectivo incorporar o mercado ESEs (Empresas de serviços de energia) pelo
repensar de alguns dos tradicionais modelos de negócios das ESEs, adaptando-os à realidade do setor escolar
definindo algumas características inovadoras que apelam ao cliente ESE, de maneira a impulsionar o potencial de
mercado.

INOVAÇÃO NOS MODELOS DE NEGÓCIO ClimACT
Os modelos de negócio ClimACT incluem parâmetros de conforto e saúde que estão relacionados com a
satisfação e confiança dos clientes nestes modelos de negócio.
Focam-se em medidas de conservação de energia de baixo/nulo custo como a gestão energética ou ações de
manutenção. A escolas foram vistas como bons alvos para este tipo de medidas porque durante as auditorias
identificou-se que os comportamentos e a falta de manutenção têm elevado impacte no consumo energético
escolar.
O modelo ClimACT propõe a utilização de um sistema de comparação de escolas que permitirá às escolas aferir
a sua eficiência atual comparativamente a outras escolas e possivelmente desenvolver uma competição saudável que se traduz num esforço acrescido em aplicar estratégias de eficiência energética.
Os modelos de negócio consideram a consciencialização por parte dos ocupantes como uma ferramenta para a
poupança de energia e tenta implementar uma estrutura de gestão energética, mas com a característica inovadora de incluir uma rede de gamificação que ajudará os ocupantes dos edifícios a compreender e a aprender
sobre sistemas de energia em edifícios e como os seus comportamentos podem afetar o consumo de energia.
A plataforma de correspondência de recursos ClimACT foi desenvolvida com o intuito de ultrapassar as dificuldades financeiras na implementação de medidas de conservação de energia. A plataforma combina proprietários de edifícios com ESEs melhorando a disseminação deste tipo de modelos de negócio e aumentando a
confiança do cliente através da avaliação independente das potenciais poupanças energéticas.
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PLATAFORMA EDUCATIVA CLIMACT
O ClimACT desenvolveu estratégias de gamificação para aumentar o compromisso dos estudantes com uma
economia de baixo carbono. Diversos jogos foram ajustados para estimular a aceitação e participação no jogo:
colaboração na forma de jogo em equipa, competição entre equipas de estudantes e prémios para celebrar a
conquista de objetivos.

JOGO DO BAIXO CARBONO
O objetivo deste jogo de tabuleiro
é o desenvolvimento de capacidades para solucionar a redução da
pegada de carbono no dia a dia.
Foi também adaptado a um tapete
de jogo gigante.
Alvo: estudantes com idades
compreendidas entre os 8 e os 18
anos.

JOGO DE PAPÉIS EM BIODIVERSIDADE E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
O jogo de papéis pretende
promover o debate em grupos
pequenos. Cada jogador deve agir
como um cidadão de uma vila num
debate público. São propostos
diversos tópicos de discussão
como energia eólica, incêndios
florestais ou floresta autóctone.

CONCURSO DE FORNO
SOLAR
Este concurso envolve um esforço
coletivo, e a participação dos
estudantes. Os fornos são
construídos utilizando materiais
reciclados.
Alvo: estudantes com idade
superior a 6 anos

Alvo: estudantes com idade
superior a 12 anos.
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KIT CARROS SOLARES

Questionário ClimACT

O objetivo destes kits é o ensino
do funcionamento dos painéis
solares. As rodas e a estrutura
dos minicarros solares são
construídas com materiais
reciclados.

Este questionário é uma aplicação
fácil de adaptar a qualquer
escolar. Cada estudante está apto
a usá-la e assim descobrir como
calcular a sua pegada de carbono
e a da sua família ou escola.

Alvo: estudantes com idade
superior a 6 anos.

Alvo: estudantes com idade
superior a 10 anos.

MONITORES DE MONITORIZAÇÃO
Estes monitores permitem à
comunidade escolar conhecer
diariamente o consumo energético do edifício. Através de ações
simples, os estudantes podem
atuar de modo a tentar reverter a
tendência.

CURSO DE E-LEARNING ClimACT
O curso de E-Learning, acreditado em Portugal, foi desenvolvido para professores interessados em temas relacionados com a educação ambiental para a sustentabilidade e economia de baixo carbono. O curso tem o objetivo de
auxiliar os professores no processo de ensino-aprendizagem, promover alterações comportamentais em toda a
comunidade escolar e contribuir para o enriquecimento curricular dos professores. O curso online consiste em 10
aulas com vídeos, apresentações e material de suportes sobre vários tópicos como energia, água, resíduos, transportes, alterações climáticas, qualidade do ar interior e espaços verdes.
Este curso contou com a participação de 322 professores e técnicos locais, entre outros, de 250 escolas. O curso
de E-Learning ClimACT foi um sucesso!

A ESTRUTURA CLIMACT EM ESCOLAS
A implementação e treino da estrutura de baixo carbono em escolas é um aspeto chave para garantir a continuidade do projeto após o seu término. A estrutura de baixo carbono foi criada nas escolas ClimACT no início do projeto
sendo composta por:

COORDENADOR DE BAIXO CARBONO
Professor que lidera o projeto Baixo Carbono na escola.

BRIGADA DE BAIXO CARBONO
Inclui maioritariamente estudantes. A brigada implementa as ações de baixo carbono.

COMITÉ DE BAIXO CARBONO
Inclui estudantes, professor, auxiliares escolares, pais, representantes municipais e de outros
setores que a escola considere conveniente. Este comité discute o plano de trabalho anual,
monitoriza e avalia atividades e anuncia ações na comunidade. Um Eco Código para uma economia de baixo carbono (princípios para ser seguidos por membros da escola) aprovado pelo
comité assegura o compromisso das escolas.

Reuniões do Comité de Baixo Carbono:
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IMPLEMENTAÇÃO DO CLIMACT EM ESCOLAS PORTUGUESAS
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Mercado de materiais reciclados
– Dá uma nova vida aos materiais
recicláveis.

Parada de carnaval – Estudantes
desenham e constrõem disfarces
para celebrar o Carnaval,
reutilizando materiais.

Passeio de bicicleta
"Eco-ciclismo" - passeio de
bicicleta pelos bairros vizinhos
organizado pelas escolas.

Montagem de carros solares –
Construção de carros solares
utilizando materiais reciclados.

Construção de fornos solares montagem de fornos solares pelos
estudantes, utilizando materiais
reciclados.

Jardim pedagógico – Construção
de um jardim biológico e
pedagógico, da responsabilidade
dos estudantes.

Campanhas de sensibilização
sobre poupança de água –
pósters, ou abordagens
interativas.

Desenvolvimento de jogos
educativos para
consciencialização sobre a
poupança de água.

Dieta sustentável sem desperdício
alimentar – Distribuição de
cenouras em palitos.

IMPLEMENTAÇÃO DO CLIMACT EM ESCOLAS ESPANHOLAS

Brigadas ClimACT.

Workshop sobre estruturas
geodésicas: construção reutilizando
materiais.

Workshop sobre Carros Solares:
construção.

Workshop sobre fornos solares:
construção e confeção de
alimentos.

Construção de carros solares por
estudantes.

Seminário para Professores:
Educação para a
sustentabilidade – Atividade
SWOT

Decoração do hall de entrada da
escola para a semana da campanha
de resíduos.

Estudantes a desenvolver o póster
Eco-Código.

Eco Arvore de natal construída
com latas pelos estudantes, como
decoração natalícia do hall de
entrada da escola.
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IMPLEMENTAÇÃO DO CLIMACT EM ESCOLAS FRANCESAS
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Estudantes aprenderam como um
edifício escolar funciona
relativamente a energia, água,
mobiliário e resíduos, num dia de
atividades organizados pelos
líderes escolares de atividades
científicas.

Dia da Ciência: um dia de jogo
sobre energia renovável para pais
e estudantes – energia solar e de
turbinas eólicas.

Dia do Concurso Solaris:
forno solar e dia de atividades
científicas sobre energia solar.

Um dia de atividades sobre
mobilidade verde. Estudantes e
professores jogaram jogos em
bicicleta e aprenderam sobre
regras a respeitar como peão
pedestre.

Construção de equipamento e
campanha de comunicação para
promover o ciclismo como meio
de transporte diário para a
escola.

Limpeza dos espaços
escolares circundantes.

Jardim de permacultura
comunitário cultivado por
estudantes.

Implementação de sistemas
de iluminação de baixo
consume energético.

Apresentação de resultados
de auditorias em escolas
piloto.

IMPLEMENTAÇÃO DO CLIMACT EM ESCOLAS GIBRALTARIANAS

Demonstração do jogo Baixo Carbono nas
celebrações do Dia Mundial do
Ambientalismo.

Competição de fornos solares entre
escolas gibraltarianas ClimACT.

Sacos de algodão feitos a partir de
camisolas de manga curta.

Dia Mundial do Ambiente.

Manufatura de um polvo.

Grupo de Trabalho dos Professores.
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IMPACTO Y BENEFICIOS
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4 países (PT,SP, FR, GB)

9 parceiros

19 instituições do
conselho de assessoria

10 municípios

39 gestores

87 campanhas de
sensibilização para
estudantes
14500 estudantes
envolvidos

62 cursos sobre as
ferramentas
educacionais ClimACT
1461 professores
envolvidos

336 participantes no
curso e-learning ClimACT
sobre Desenvolvimento
Sustentável.

6 cursos sobre
ferramenta de apoio à
decisoão ClimACT

2 seminários sobre
modelos de negócio para
ESCOs

52 indivíduos
informados sobre
modelos de negócio para
ESCOs

3 Plataformas ClimACT

1 rede sólida
(1435 participantes)

6 encontros técnicos

31 participações em
conferências científicas

1 portal web

92 notícias sobre o
ClimACT

39 escolas consciencializadas

41 parceiros associados

15000 estudantes envolvidos

IMPACTE E BENEFÍCIOS

1.435
seguidores
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1

Redes sociais

evento final

Finalista RegioStars 2018 - Categoria 2

2 Prémios
3 Finais
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IMPACTE E BENEFÍCIOS

Interreg Talks: 6 projects, 1 slam
2o Lugar

EU Sustainable Energy Award / Prémio Europeu de Energia
Sustentável.
1o Lugar
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O impacte deste projeto destaca o sucesso do ClimACT e o potencial replicativo da sua metodologia. Todas as escolas piloto implementaram a metodologia ClimACT com sucesso, atingindo uma melhoria ambiental significativa
após o período de um ano.
A metodologia ClimACT, validada como uma ferramenta poderosa para
encora jar e apoiar a transição para uma economia de baixo carbono, está
agora preparada para encaminhar as escolas num percurso amigo do ambiente.
PROGRAMA FINANCIADOR: PROGRAMA INTERREG SUDOE
FUNDAÇÃO: FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (FEDER)
PERÍODO DO PROJETO: JULHO DE 2016 – JUNHO DE 2019

Escolas participantes:
PORTUGAL
Escola Básica de Camarate, Loures
Escola Básica de Prior Velho, Loures
Escola Básica General Humberto Delgado, Loures
Escola Básica Maria Veleda, Loures
Escola Básica Padre Manuel de Castro, Matosinhos
Escola Básica Júlio Dinis, Vila Nova de Gaia
Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures
Escola Secundária Abel Salazar, Matosinhos
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Lisboa
FRANÇA
Ecole Barthélémy Profit, La Rochelle
Ecole Bongraine, La Rochelle
Ecole Marie Marvingt, La Rochelle
Ecole Grandes Varennes, La Rochelle
Ecole Jean Bart, La Rochelle
Ecole Marcelin Berthelot, La Rochelle
Lycée Dautet, La Rochelle
Lycée de Rompsay, La Rochelle
Institut Universitaire de Technologie, La Rochelle
ESPANHA
CEIP Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
CEIP La Unión, La Rinconada
CEIP Maestro Pepe Gonzalez, La Rinconada
CEIP Nuestra Señora del Patrocinio, La Rinconada
CEIP Lope de Rueda, Seville
IES Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
IES Juan Ciudad Duarte, Bormujos
IES Gabriel García Márquez, Madrid
IES Ortega y Gasset, Madrid
IES Chaves Nogales, Seville
IES ITACA, Seville
IES Nervión, Seville
IES Martín Rivero, Ronda
GIBRALTAR
St Bernard’s First School, Gibraltar
St Joseph’s First School, Gibraltar
St Anne’s Middle School (SAMS), Gibraltar
St Joseph’s Middle School, Gibraltar
St Bernard’s Middle School, Gibraltar
Bayside Comprehensive School, Gibraltar
Gibraltar College, Gibraltar
University of Gibraltar, Gibraltar

O Interreg Sudoe ClimACT quer
agradecer ao programa Interreg
Sudoe por todo o apoio
prestado ao projeto.
Obrigado!
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MANTÉM-TE EM CONTATO
Website: WWW.CLIMACT.NET
Facebook: www.facebook.com/ClimACTSUDOE/
Instagram: www.instagram.com/climact/
Twitter: www.twitter.com/ClimACT_SUDOE
ResearchGate: www.researchgate.net/project/Interreg-Sudoe-ClimACT
LinkedIn: www.linkedin.com/groups/12013151
Youtube channel: www.youtube.com/channel/UCMZDAglf3Lmpj9pHfIbjndA
Vimeo: www.vimeo.com/user64434336

www.climact.net

