
Custo Total
Custo Total 

Elegível 
EEA Grant

PT02_RPS_0011
Biodiversidade do 
nosso Mar

 CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação 
Marinha e 
Ambiental

19.913 € 18.545 € 15.763 €

 O projeto proposto compreende várias iniciativas de sensibilização cujo objetivo é alertar crianças e 
jovens do ensino básico e secundário para a importância da biodiversidade na manutenção do bom 
estado ambiental das águas marinhas e costeiras. As iniciativas propostas envolvem 
palestras/conversas com investigadores, atividades práticas em laboratório e campo, e atividades 
com recurso ao sítio eletrónico do projeto Literacia do Oceano 2013-2016 que serão implementadas 
com 9 escolas da Zona Norte de Portugal, parceiras deste projeto. 

4,270 1º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0012

Poluição do 
Oceano: Ameaça 
Global, Acção 
Local

 CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação 
Marinha e 
Ambiental

20.695 € 18.545 € 15.730 €

Os oceanos são alvo continuado de fortes pressões humanas que causam a sua degradação. Entre 
elas a poluição é um grave problema a debelar para assegurar o Bom Estado Ambiental (BEA) visado 
na Diretiva Quadro Estratégia Marinha Europeia. O conhecimento do Oceano pelos mais jovens e do 
entendimento do contributo de cada um para os descritores de BEA é essencial para este processo. O 
projeto propõe a realização de 8 iniciativas para alunos de diferentes níveis de ensino a realizar em 
sala de aula, e em contexto de divulgação não-formal, para promover a importância e valores do 
Oceano, dos seus recursos, e a sua preservação, estimulando o desejo por profissões ligadas ao mar, 
e contribuindo para se alcançar e manter a longo prazo o BEA. As iniciativas sensibilizarão 750 jovens 
do Ensino Básico e Secundário, 3000 visitantes de uma exposição itinerante, e promoverão um 
mínimo de 2000 acessos ao site da Literacia do Oceano.

O projeto visa estreitar relações prévias (com o Institute of Marine Research de Bergen, Research 
Council of Norway, Universidade de Oslo, UO) e procurar parceiros na Islândia, para apoio à tradução 
científica, difusão e aplicação de produtos desenvolvidos naqueles países (e.g., vídeo de divulgação, 
jogo eletrónico, exposição itinerante). Estão em curso contactos para a realização pelo Dr. Hylland 
(UO) de uma vídeo-conferência sobre Ecotoxicologia Marinha.

4,105 2º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0006
Olhó peixe 
fresquinho

Faculdade de 
Ciências da 
Universidade de 
Lisboa/Centro de 
Oceanografia

C.M. de Lisboa; 
Agrupamento de Escolas 
de Alvalade (não 
participam nos custos)

18.244 € 18.244 € 15.508 €

A Estratégia Nacional do Mar e o Centro de Oceanografia (CO) reconhecem a necessidade de 
incrementar a literacia do oceano. O CO, unidade de investigação em ciências marinhas aposta na 
divulgação da ciência junto dos mais novos e do público em geral, através deste projeto, 
contribuindo para uma “sociedade azul”. Este projeto contempla várias iniciativas de sensibilização 
ambiental com os alunos do ensino básico do Agrupamento Escolas de Alvalade (AEA) onde se prevê 
a realização de visitas guiadas ao mercado municipal local, sessões de amostragem de peixe, 
realização e apresentação de trabalhos à comunidade escolar; e também de âmbito público onde se 
prevê o alargamento das visitas a outros mercados e a todo o público. O AEA e a CM de Lisboa são 
parceiros do CO garantindo a realização do projeto. Ao propor às escolas metodologias e conteúdos 
inovadores sobre o oceano, este projeto contribuirá para aumentar a literacia científica e a tomada 
de consciência sobre a importância dos oceanos.

3,843 3º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0005 MARE vai à escola

Faculdade de 
Ciências da 
Universidade de 
Lisboa/Centro de 
Oceanografia

18.244 € 18.244 € 15.508 €

Tendo em conta os objetivos da Estratégia Nacional do Mar e do Centro de Oceanografia (CO), o 
principal objetivo deste projeto é estreitar as relações entre a investigação e a comunidade escolar, 
estimulando o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos, sua relevância para a sociedade e 
ameaças que enfrentam. Será estabelecido e aferido um programa educativo, constituído por 
diferentes atividades teóricas e práticas que irão explorar temas como a biologia e ecologia das 
espécies, desenvolvimento sustentável, conservação, exploração e gestão integrada dos recursos 
oceânicos. Será criado e divulgado o “Prémio Biodiversidade”, a que as escolas nacionais poderão 
concorrer e que pretende destacar um projeto escolar na área da biodiversidade em ambientes 
costeiros e marinhos. O sucesso e implementação deste projeto permitirão fortalecer e expandir a 
ação do CO no âmbito da literacia do oceano, proporcionando uma maior proximidade dos alunos 
com a investigação realizada em ciências marinhas.

3,700 4º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0007

CurtMAR- Curtas 
metragens de 
Animação em 
língua portuguesa

ASPEA - 
ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Escola Profissional do Alto 
Minho Interior - EPRAMI
APML - Associação 
Portuguesa do Lixo 
Marinho

13.153 € 13.153 € 11.180 €

O Projeto CurtMAR visa promover a identificação dos jovens portugueses com o Oceano Atlântico: 
história, cultura, economia azul. Fomentar a preservação, face à sua poluição e degradação. Por 
intermédio da expressão audiovisual esperamos elevar este nível de consciência e o envolvimento 
efetivo da população jovem, dotada de afinidade para tecnologias de informação e comunicação. 
Promover também a noção de integração: jovens das escolas secundárias e profissionais de Portugal 
de frente para o Oceano Atlântico, tal como os colegas noruegueses, partilham conhecimento e 
cooperam para alcançar o Bom Estado Ambiental das águas marinhas e costeiras na Europa. Os 
jovens são assim parte integrante e essencial: irão sistematizar informações, idealizar e produzir 
Curtas-metragens de Animação em língua portuguesa, sobre impactos antrópicos no ambiente 
marinho.

A Escola Profissional do Minho Interior- EPRAMI apoia o Projeto CurtMAR, na área audiovisual, e na 
difusão em contexto escolar e comunitário do tema Oceano, numa região menos próxima e portanto, 
à partida menos identificada com a realidade marítima. A Associação Portuguesa do Lixo Marinho - 
APLM aporta conhecimento técnico e divulga as iniciativas ”Kit do Mar” e “Conhecer o Oceano”. O 
contacto com alunos da Noruega através da parceria com Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, estimulará 
intercâmbios e parcerias para alcance do Bom Estado Ambiental das águas marinhas e costeiras na 
Europa. Esperamos ainda difundir as animações premiadas no III Congresso Lusófono de Educação 
Ambiental.

3,633 5º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0002

Connecting 
minds, creating 
the future for the 
oceans

ASPEA - 
ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC)(não 
participa nos custos)

17.925 € 17.925 € 15.236 €

"Connecting minds, creating the future for the oceans" é um projeto de educação ambiental e 
educação e divulgação científica que permite levar os principios da literacia dos oceanos e a 
metodología de ensinoaprendizagem do Kit do Mar Secundário às escolas portuguesas e às de 
dezenas de países da rede da Fundação Caretakers of the Environment International (CEI). A 
metodologia de ensino-aprendizagem, testada durante o ano letivo 2013/2014 do Projeto Kit do Mar, 
será divulgada às escolas do ensino secundário " A Ponte entra a Escola e a Ciência Azul", à 
comunidade escolar em Portugal e às delegações e afiliados da CEI; A metodología usada em 
Portugal, bem como os recursos, serão traduzidos para inglês e estarão disponíveis no site do 
projeto, como ligação ao site Kit do Mar, para que sejam adaptados nos países afiliados e com 
delegações da CEI, contribuindo para a sua internacionalização. O projeto culminará com a 
conferência internacional CEI2015 "Connecting minds, creating the future for the oceans", a realizar 
em Portugal, de 29 Junho - 4 Julho 2015, e a apresentação pública dos teasers selecionados no 
festival de cinema ambiental CineEco de Seia, em Outubro de 2015.     

3,440 6º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0001
ENCONTROS DE 
MAR

ASPEA - 
ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Fundação da Faculdade de 
Ciências da Universidade 
de Lisboa/Centro de 
Oceanografia;Agrupament
o de Escolas de 
Benavente/Centro 
Educatis (CF Escolas dos 
Concelhos de Benavente, 
Coruche e Salvaterra de 
Magos)(não participam 
nos custos do projeto)

18.134 € 18.134 € 15.414 €

Encontros de Mar é um projeto de educação ambiental e de literacia do oceano que envolve as 
comunidades educativas na divulgação do conhecimento sobre o oceano e zonas costeiras, induzindo 
mudanças de atitudes e comportamentos no sentido da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos 
e costeiros. Através de um conjunto de atividades de sensibilização, disseminação de conhecimento e 
de mediação da aprendizagem, dirigidas aos alunos do ensino secundário, e da formação de 
professores, a comunidade educativa será mobilizada para a dinamização de eventos sobre o mar na 
sua comunidade.Escolas de Portugal Continental e da Região Autónoma dos Açores vão organizar 
Encontros de Mar, durante o mês de Maio de 2014, nos quais serão debatidos o mar e as zonas 
costeiras, integrando a comunidade local, numa rede de intercâmbio que envolve sete 
Agrupamentos de Escolas do litoral e interior de Portugal Continental e um da ilha do Faial, a 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o Centro de Oceanografia e o Centro de Formação 
Educatis. Estes eventos serão integrados nos planos de atividades das escolas e enquadrados nos 
programas escolares ao longo do ano letivo.

3,365 7º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0003
A Ponte entre a 
Escola e a Ciência 
Azul

Instituto 
Português do Mar 
e da Atmosfera, 
I.P. (IPMA)

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC)

17.594 € 17.382 € 14.775 €

“A ponte entre a escola e a ciência azul” é um projeto que resulta da parceria entre o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, IP e a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 
Continental, com os objetivos de sensibilizar alunos do ensino secundário para a importância 
estratégica do mar, promover um melhor conhecimento das ciências do mar e, consequentemente, 
atingir um maior grau de literacia dos oceanos nas camadas mais jovens da sociedade portuguesa. 
Propomos a implementação de estratégias de ensino de natureza investigativa, com a imersão de 
estudantes em contextos reais de investigação científica e a aplicação de recursos educativos que 
implementem actividades práticas em sala de aula. As propostas apresentadas adequam-se às 
orientações curriculares e competências a atingir no ensino secundário, permitindo aos jovens em 
final do ensino obrigatório uma escolha mais esclarecida em relação a uma formação superior na 
área das ciências, nomeadamente das ciências do mar, assim como conhecerem com maior clareza a 
investigação em ciências do mar realizada em Portugal e a sua importância para a tomada de decisão 
na gestão das áreas marinhas.

A realização desta parceria junta os recursos educativos e os workshops “Como criar um projeto de 
investigação”, “Como ler artigos científicos” e “Como escrever artigos científicos” do projeto Kit do 
Mar da EMEPC com as equipas de investigação e os laboratórios do IPMA. Esta sinergia permite que 
os alunos tenham uma preparação em sala de aula antes e após integrarem os trabalhos de 
investigação e assim percebam todos os passos e a influência de um projeto de investigação em 
tomadas de decisão no âmbito da proteção do meio marinho.

3,325 8º Selecionado 15-12-2014

PT02_RPS_0004

Sensibilizar, 
Educar e 
Responsabilizar - 
MAR

ATLAS - 
Cooperativa 
Cultural

ASNASA - Associação de 
Nadadores Salvadores 
"Patrão Salva Vidas 
Ezequiel Seabra"
Academia José Moreira da 
Silva, Cooperativa de 
Estudos de Economia 
Social, CRL
(não participam nos 
custos)

14.973 € 14.973 € 12.727 €

Este projeto surge como resposta a uma medida de consciencialização da necessidade de 
preservação dos oceanos. A nossa intervenção passa pelo aumento do nível de literacia e 
compreensão da vida marinha junto da crianças, jovens e adultos, ou seja de toda a comunidade. 
Iremos ao encontro de cada faixa etária utilizando o código linguístico adequado à correta 
assimilação dos conhecimentos.
Deparamo-nos diariamente com a indiferença por parte da população nos cuidados com as praias, 
verificamos lixos depositados em toda a extensão litoral. Ouvimos com frequência as consequências 
da má gestão de produtos corrosivos e outros para os seres marinhos.

2,438 9º Não selecionado

PT02_RPS_0010
A Sciaena vai à 
escola

Sciaena - 
Associação de 
Ciências Marinhas 
e Cooperação

11.167 € 11.167 € 9.492 €

Pretende-se elaborar e desenvolver um programa de sensibilização para uma verdadeira 
consciencialização relativamente ao meio marinho, aos seus recursos naturais, ao seu potencial 
económico e social e os benefícios diretos destes recursos para o nosso país. Este conjunto de ações 
de sensibilização, será dinamizado em escolas na região deLisboa e Médio Tejo, adaptando as sessões 
às necessidades e requisitos específicos de cada ano de escolaridade. Desejamos Sensibilizar e 
consciencializar as crianças e adolescentes para o meio marinho, desde o 1º ao 12º ano de 
escolaridade. A Sciaena conta cm clabradores nas áreas da conservação dos ecossistemas e 
comunicação dos assuntos do mar e dispõe de vários recursos educativos sobre o assunto. Estes 
recursos humanos e materiais podem e devem ser utilizados e maximizados. Através destas sessões, 
pretendemos que as crianças e adolescentes consigam adquirir um conjunto de regras de 
comportamento e cidadania que ajudem na conservação dos oceanos e orla costeira, bem como 
sejam eles próprios os vectores transmissores desses ideiais de comportamento.

2,370 10º Não selecionado

PT02_RPS_008
Actividades 
Náuticas na Escola 
- "Escola de Mar"

APORVELA - 
Associação 
Portuguesa de 
Treino de Vela

C.M. de Lisboa
(não participa nos custos)

18.875 € 18.875 € 14.911 €

Este projecto visa sobretudo aumentar a sensibilização e conhecimento no domínio da gestão 
marinha integrada, através da realização de visitas a diferentes organismos ligados ao mar e à sua 
gestão, sendo estas visitas sempre precedidas de sessões de apresentação realizadas por elementos 
da Aporvela em contexto de sala de aula.

 Com estas actividades os estudantes irão receber informação de cariz generalista sobre história, 
astronomia, robótica, construção e reparação naval, comando e controlo e biologia marinhas que, de 
outra forma, não disporiam. Propõe-se que cada aluno faça o registo pessoal, escrito e fotográfico do 
projecto, que será disseminado através de um blog e de uma página no Facebook (ambos a criar), 
bem como através das plataformas digitais e impressas já existentes na Aporvela, na CML e nas 
escolas.

Após cada visita será reunida informação e documentação textual e imagens para a realização de 
pequenas exposições que, de forma itinerante, percorrerão todas as escolas do ensino secundário e 
do 3º ciclo do ensino básico da cidade de Lisboa. A parceria propõe estreitar ainda mais os laços e o 
trabalho já existente entre a Aporvela, a CML e as escolas, sendo previsível o seu incremento para 
outras escolas e mais estudantes. As exposições itinerantes e o blog servirão como produto final.

1,280 11º Não selecionado

143.902 € 140.172 € 119.114 €
45.015 € 45.015 € 37.130 €

Posição no Ranking
Recomendação do 
Comité de Seleção

Aprovação do OP

Total - Selecionados
Total - Não Selecionados

Gestão Integrada das Águas Marinhas e Costeiras

Aviso: Regime de Pequena Subvenção - Sensibilização Pública
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