
Custo Total
Custo Total 

Elegível 
EEA Grant

PT02_2ºRPS_0024
My Observatory 
from Rivers to 
Ocean - MyO_R2O

ASPEA - 
ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

Não tem 17.932 € 17.932 € 15.243 €

My Observatory from Rivers to Ocean é um projecto de promoção da literacia dos oceanos e 
de educação ambiental que envolve a comunidade educativa na promoção do conhecimento 
sobre os oceanos. Através de um conjunto de acções de promoção de literacia dos oceanos, 
vamos ligar escolas do interior com escolas do litoral, unidas por um rio, estimulando a troca 
de conhecimentos e de percepções sobre o ambiente marinho. Dirigido particularmente a 
alunos do 3.º ciclo e secundário, mas com integração da população geral, este projecto 
pretende promover os princípios da literacia do oceano e as linhas orientadoras da Estratégia 
Nacional para o Mar 2013-2020 em termos de sensibilização e educação. Pretende-se que os 
jovens envolvidos desenvolvam actividadesde de monitorização, percepção e reflexão sobre o 
ambiente marinho utilizando aplicações WEBGIS, em ambiente escolar e fora deste, 
mobilizando as suas comunidades para as questões da preservação do ambiente marinho, e 
incentivando-os a procurar novas e inovadoras soluções para as problemáticas identificadas.

4,633 1º Selecionada 21-08-2015

PT02_2ºRPS_0019

"Cadeias Tróficas 
Marinhas - 
Conhecer para 
Comunicar"

CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação 
Marinha e 
Ambiental

Câmara Municipal do 
Porto, Águas do Porto

mencionados mas 
sem acordo

16.990 € 16.990 € 14.442 €

O equilíbrio dos ecossistemas marinhos e costeiros está associado diretamente à manutenção 
das suas cadeias tróficas, um dos descritores do BEA visado na DQEM. Nesse sentido, esta 
candidatura identifica uma série de conceitos e processos inerentes ao tema das relações 
tróficas que interessa divulgar, com vista a implementação da literacia dos Oceanos para a sua 
valorização e consequente sustentabilidade dos seus recursos, cruciais para a manutenção do 
BEA das águas marinhas. 
Este projeto propõe-se atingir 2000 visualizações ao site da Literacia do Oceano e concretizar 
6 iniciativas de sensibilização para alunos de diferentes níveis de ensino e público em geral, 
que incluem a construção orientada de produtos de comunicação de ciência originais e 
demonstrativos, conducentes à implementação de boas práticas para a preservação dos 
ecossistemas marinhos e manutenção das cadeias tróficas.

4,615 2º Selecionada 21-08-2015

PT02_2ºRPS_0017
Roteiro dos 
Descobrimentos

Instituto de 
Educação da 
Universidade de 
Lisboa

Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa; 
Câmara Municipal de 
Lisboa (não é acordo de 
parceria mas 
comprometem-se a 
cooperar)

Não tem 18.568 € 18.568 € 15.783 €

Com este projeto pretende-se atuar ao nível da valorização dos recursos identitários, 
patrimoniais e culturais ligados à exploração marítima a partir da cidade de Lisboa, tendo 
como mote as explorações marítimas associadas aos “Descobrimentos Portugueses”. Propõe-
se a criação de um roteiro de descoberta, que envolve um conjunto de “estações de 
exploração” distribuídas pela cidade de Lisboa, relacionadas com a cidade no período dos 
descobrimentos, com as embarcações e instrumentos de navegação, com o cruzamento de 
culturas e com a biodiversidade dos oceanos percorridos (principio 5 e 6 da literacia dos 
oceanos). Este roteiro inclui diferentes espaços de ação dentro da cidade: Monumentos e 
locais associados aos descobrimentos e ao encontro de culturas (Museu Fundação Oriente); 
Instituições de divulgação de ciência marítima (Museu de Marinha, Aquário Vasco da Gama, 
Planetário). Este roteiro será criado em formato digital aplicado às tecnologias móveis, 
destinando-se ao público escolar.

4,418 3º Selecionada 21-08-2015

Posição no Ranking
Recomendação do 
Comité de Seleção

Aprovação do OP

Gestão Integrada das Águas Marinhas e Costeiras

2º Aviso: Regime de Pequena Subvenção - Sensibilização Pública

Resultado Final

Código do Projeto Identificação Promotor Parceiros
Parceiro Estado 

Dador

Orçamento
Descrição Classificação 

Final (Pontos)

Outcome#4 - Aumentar a sensibilização e o conhecimento no domínio da gestão marinha integrada através de ações de sensibilização e de formação



Custo Total
Custo Total 

Elegível 
EEA Grant

Posição no Ranking
Recomendação do 
Comité de Seleção

Aprovação do OPCódigo do Projeto Identificação Promotor Parceiros
Parceiro Estado 

Dador

Orçamento
Descrição Classificação 

Final (Pontos)

PT02_2ºRPS_0044 Mar de Plástico

CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação 
Marinha e 
Ambiental

Não tem Não tem 18.405 € 18.405 € 15.644 €

O lixo marinho constitui um dos descritores do Bom Estado Ambiental (BEA) preconizados na 
DQEM, sendo um problema de grandes dimensões e pouco conhecido pela sociedade.
Este projeto propõe a realização de 8 iniciativas, que visam sensibilizar alunos e população 
para o problema do plástico e microplástico no Oceano, bem como promover a reflexão 
crítica e a cidadania responsável sobre a importância de manutenção do BAE, através de 
diferentes abordagens educativas, que combinam a exploração da ciência e da arte como 
ferramentas de aproximação para questões ambientais. Entre as diferentes iniciativas contam-
se palestras científicas e atividades experimentais, saídas de campo, produção de objetos 
artísticos com os plásticos recolhidos na praia e sua exibição à comunidade escolar, o 
desenvolvimento e apresentação de uma peça de teatro, a produção de esculturas de grande 
tamanho com plástico reciclado para exibições de arte pública, a tradução de 2 vídeos de 
animação e a criação de um jogo em tamanho real.
Este projeto conta com a participação de 6 escolas do Ensino Básico e Secundário da Área 
Metropolitana do Porto e prevê desenvolver cerca de 50 iniciativas de sensibilização, 
envolvendo mais de 1000 jovens e fomentando cerca de 1000 visitas ao site da Literacia do 
Oceano.

4,395 4º Selecionada 21-08-2015

PT02_2ºRPS_0008
A onda da Nazaré: 
um estimulo para 
a aprendizagem

Faculdade de 
Ciências da 
Universidade de 
Lisboa

Não tem Não tem 18.481 € 18.481 € 15.709 €

Os oceanos são um desígnio europeu que só poderá ser atingido com o envolvimento de toda 
a sociedade e, em particular, dos jovens. O objetivo do presente projeto é promover a 
literacia sobre os Oceanos, utilizando meios de comunicação que cativem a atenção do 
público em idade escolar para a importância da gestão sustentável dos recursos e 
ecossistemas marinhos. Este projeto irá despertar a curiosidade científica para temas 
relacionados com os Oceanos através da utilização de um tema mediático - a Onda da Nazaré - 
 para abordar os processos físicos associados às ondas. Estes processos serão ilustrados 
recorrendo à produção de curtas-metragens de animação científica que constituirão o suporte 
de um filme narrado e participado pelos próprios alunos. Os principais beneficiários do projeto 
são jovens em idade escolar, em particular alunos do ensino secundário. A comunicação 
através de curtas-metragens de animação permitirá ainda abranger a sociedade em geral.

4,350 5º Selecionada 21-08-2015

PT02_2ºRPS_0031
Skeleton Sea 
Seedlings 

Alexander 
Michael Kreuzeder

Agrupamento de Escolas - 
Antonio Bento Franco SEM 
ACORDO DE PARCERIA 
ASSINADO

Não tem 18.256 € 18.256 € 15.517 €

Skeleton Sea Seedlings é um projecto que visa transformar lixo em Arte! e com isso promover 
a mensagem "Mantenha os Oceanos Limpos!", através de actividades interactivas que vão 
mudar hábitos diários e inspirar comunidades, escolas e famílias a terem orgulho nos seus 
recursos naturais. Em parceria com um grupo local de escolas relacionadas com o mar e 
litoral, o projecto irá desenvolver arte baseada em actividades de educação ambiental com 
crianças de 7 a 10 anos, transformando futuros cidadãos em cientistas sociais qualificados, 
capacitando-os com a mensagem da necessidade de mudança de uma maneira que agrade a 
corações e mentes. Artistas em desenvolvimento estão criando verdadeiros "Presentes do 
Mar", ajudando a aumentar a consciência dos Oceanos envolvendo a comunidade para a 
adopção de comportamentos mais sustentáveis. A acção recorda-nos o que acontece com o 
lixo, num exercício de cidadania que promove a sensibilização para as questões ambientais e 
permite aos participantes encontrar materiais adequados para a criação de arte reciclada. 
VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6kMrk8s1Wh0

4,350 6º Selecionada 21-08-2015

PT02_2ºRPS_0033

OceanLab - 
Protegendo os 
Oceanos: vem ao 
laboratório fazer 
connosco!

CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação 
Marinha e 
Ambiental

Não tem Não tem 17.950 € 17.950 € 15.258 €

A proteção do Oceano é essencial e prioritária a nível global e em particular para Portugal, um 
país com extensa costa e assinalável Zona Económica Exclusiva. Esta protecção só pode ser 
atingida pelo aumento do conhecimento científico sobre o Oceano e da discussão integrada 
da sua influência no Homem, da influência do próprio Homem no Oceano, e de iniciativas 
como a Diretiva Quadro Estratégia Marinha e os seus descritores de Bom Estado Ambiental 
(BEA). A presente proposta propõe a criação de um laboratório específico (o OceanLab) para 
receber jovens, seus docentes e familiares no CIIMAR, conduzindo-os numa abordagem 
holística à Literacia do Oceano, através de um programa dedicado à realização de um 
conjunto de experiências científicas hands-on. Nestas os jovens poderão colocar em prática, 
num contexto laboratorial, experiências relativas a princípios ligados à Literacia no Oceano, à 
sua gestão integrada e à manutenção do BEA. O acesso dos jovens ao OceanLab será feito 
através de visitas das suas escolas, de atividades de férias para jovens e/ou de Dias Abertos 
organizados para o público em geral. O OceanLab apoiar-se-á no programa “O CIIMAR na 
Escola” (http://www.ciimar.up.pt/oCIIMARnaEscola/) e no Blog de Ciências
(https://ciimarnaescola.wordpress.com/) recentemente associado a este programa. 
Beneficiará assim da implantação que este programa tem já na comunidade escolar, e 
promoverá a contribuição dos alunos com artigos para o Blog de Ciências do CIIMAR baseados 
nas experiências que realizarão no OceanLab.

4,290 7º Selecionada 21-08-2015
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PT02_2ºRPS_0021 Concurso Chef Fish

DECO - Associação 
Portuguesa para a 
Defesa do 
Consumidor

Não tem Não tem 11.063 € 11.063 € 9.404 €

A DECO, com a implementação do Concurso Chef Fish pretende ultrapassar as barreiras que 
impedem o Bom Estado Ambiental (BEA) das Águas Marinhas e Costeiras, principalmente a 
falta de informação associada à literacia dos oceanos e do consumo de pescado sustentável. O 
Concurso Chef Fish é dirigido aos jovens em idade escolar, de escolas de todo o país, desde o 
1º ciclo ao ensino secundário/profissional. O concurso incentiva os alunos a desenvolverem 
receitas culinárias com produtos do mar, a partir de uma escolha sustentável e com respeito 
pelos recursos do mar (estratégia utilizada para levar os alunos a refletir e a adquirir 
competências, atitudes e conhecimento para a Literacia dos Oceanos). Espera-se que sejam 
produzidas, no mínimo 50 receitas, por equipas de 3 alunos, acompanhadas pelos seus 
professores (150 alunos e 50 professores) e envolvendo as suas famílias (2 elementos do 
agregado familiar x 150 alunos = 300 adultos). Para participarem no concurso, os alunos terão 
que consultar o regulamento e o e-book (com informação sobre a Literacia dos Oceanos), 
disponíveis num espaço específico, no site da DECOJovem. Esperam-se mais de 20 000 
visualizações neste espaço.

4,240 8º Selecionada

11-09-2015
(Aprovada após 

realocação 
financeira do 

Programa)

PT02_2ºRPS_0018
Saldanha salva os 
Oceanos

Cocinfar - 
Soluções 
Informáticas, 
Unipessoal, Lda

AmBioDiv - Valor Natural, 
Ambiente, Natureza e 
Sustentabilidade, Lda

Não tem 12.613 € 11.947 € 10.155 €

A ligação ao mar sempre esteve presente em Portugal mas há atividades que se estão a 
perder, muitas vezes para dar lugar a outras que não são sustentáveis para o ambiente e para 
as comunidades locais. A sensibilização para a literacia dos oceanos nas camadas jovens da 
população é fulcral e objetivo do projeto e vai de encontro ao que é esperado na Estratégia 
Nacional para o Mar e no Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020. Essa promoção 
será feita através da elaboração de um ebook que conta a história de uma personagem 
animada que irá salvar os oceanos. As metas definidas que dão resposta aos objetivos do 
programa, serão possíveis de atingir pelo caráter inovador do projeto, o seu elevado alcance a 
nível nacional e a sua alta capacidade de penetração. A parceria é essencial para um maior 
rigor científico dos conteúdos criados para alunos do 2º a 3º ciclo de contexto extracurricular. 

4,238 9º Selecionada

11-09-2015
(Aprovada após 

realocação 
financeira do 

Programa)

PT02_2ºRPS_0028

MIA - Revelando o 
Mundo Invisível 
da Água 
(Unraveling the 
Invisible Water 
World)

ASPEA - 
ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

OMA (Oficina de Música de 
Aveiro); AEM 
(Agrupamento de Escolas 
da Murtosa); CMM 
(Câmara Municipal da 
Murtosa) INDICADOS MAS 
SEM ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADOS

Não tem 18.412 € 18.412 € 15.650 €

O projeto “MIA – revelando o Mundo Invisível da Água” propõe aumentar a literacia oceânica, 
abordando a ecologia do fitoplâncton (base da cadeia trófica aquática) e da sua 
vulnerabilidade às alterações climáticas e poluição nos sistemas marinhos/costeiros. Os seres 
microscópicos são facilmente esquecidos nas ações de sensibilização, apesar de essenciais 
para a compreensão da dinâmica ecológica dos sistemas aquáticos. 
O público-alvo principal inclui as crianças dos ensinos pré-escolar, básico e secundário da 
região, embora ações para a sociedade, em geral, estejam também previstas. Uma 
comunidade piscatória do município da Murtosa servirá de caso de estudo, replicável para 
outros municípios com características semelhantes.
Pretende-se a integração das artes nestas ações de educação ambiental, explorando 
simultaneamente os sentidos como estímulo à inteligência emocional e, assim, tentar que a 
mensagem científica/ambiental seja assimilada de forma emotiva pelos cidadãos, garantindo 
uma sensibilização mais efetiva da população ativa presente e futura (através das crianças). 
Vários materiais de divulgação resultarão do projeto: site+livro+CD+animação.

4,165 10º Selecionada

11-09-2015
(Aprovada após 

realocação 
financeira do 

Programa)

PT02_2ºRPS_0003
Banda desenhada - 
 descobrir os 
Oceanos

Formato Verde - 
Comunicação, 
Formação e 
Gestão de 
Conteúdos, Lda

Associação dos Armadores 
de Pesca Local e Artesanal 
do Centro e Sul; Liga dos 
Amigos de Sesimbra

Não tem 19.036 € 19.036 € 15.792 €

Este projeto visa o desenvolvimento de uma banda desenhada baseada nos 7 princípios 
considerados chave para o conhecimento dos Oceanos definidos pela comunidade científica 
norte-americana. Neste âmbito será realizado um concurso junto de Agrupamentos de Escolas 
para a escolha do argumento que suportará a banda desenhada. Este projeto terá a 
participação de artistas portugueses e um artista norueguês, de forma a contribuir também 
para o estreitamento das relações bilaterais. Deste modo, o projeto pretende sensibilizar para 
a importância deste recurso a diversos níveis, incentivando a sua preservação através de um 
conceito artístico e criativo. O público-alvo desta iniciativa será abrangente, desde a camada 
mais jovem, especialmente comunidade escolar, para a qual é direcionado, até à população 
em geral. Assim, como resultado do projeto espera-se a publicação de um livro em português, 
inglês, e se possível em norueguês, sendo disponibilizado em versão impressa e digital. 

4,153 11º Selecionada

11-09-2015
(Aprovada após 

realocação 
financeira do 

Programa)

PT02_2ºRPS_0046
Pesca Ó Peixe - 
Repórteres pela 
Literacia do MAR

Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia da 
Universidade 
Nova de Lisboa

n.t. n.t. 16.136 € 15.983 € 13.586 €

Estudos realizados no concelho de Sesimbra identificaram uma baixa literacia do mar ao nível 
da comunidade local que se tem vindo a afastar das tradições pesqueiras e conhecimento 
costeiro. Este projeto visa colmatar esta lacuna promovendo atividades multigeracionais 
através da capacitação de jovens repórteres pela literacia do mar. O objetivo é usar os jovens 
(alunos do 3º ciclo do Ensino básico e do Ensino secundário) como veículo de comunicação 
pela literacia do mar capacitando-os através de um funcionamento em rede com a 
comunidade piscatória e comunicação social, de forma a chegar ao público geral aumentando 
a sensibilização e conhecimento destes sobre a pesca e o mar. Mais, prevê-se a consolidação 
desta rede com efeitos de continuidade.Este projeto visa projetar-se sobre um público mais 
alargado através da construção de conhecimento reportado em forma de noticias 
jornalísticas, nomeadamente sobre: Sustentabilidade de artes de pesca; Avaliação da 
biodiversidade; Lixo marinho; Aiola como valor cultural; O futuro da pesca.

4,153 12º Selecionada

11-09-2015
(Aprovada após 

realocação 
financeira do 

Programa)
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PT02_2ºRPS_0030 Que peixe comer?
Liga para a 
Protecção da 
Natureza

Não tem Não tem 18.409 € 18.409 € 15.648 €

Este projeto tem como objetivo contribuir para o incremento da Literacia dos Oceanos. 
Pretende-se incutir no público escolar a consciência da importância de implementar escolhas 
de consumo de peixe sustentáveis de modo a contribuir para a redução dos impactos 
humanos nos ecossistemas marinhos; e incentivar a comunidade escolar a promover ações de 
sensibilização ambiental na comunidade local. 
No sentido de fortalecer a eficácia das ações planeadas para este projeto, estabeleceu-se uma 
colaboração com a equipa do projeto “Kit do Mar”, com larga experiência na Literacia dos 
Oceanos.
O projeto será direcionado ao 3º ciclo do Ensino Básico e ao Secundário do Agrupamento de 
escolas Michel Giacometti (Quinta do Conde, Sesimbra).
Entre as ações planeadas estão: visita de estudo à lota e porto de pesca, concurso de receitas 
de peixe, criação de página no Facebook e criação de atividades de sensibilização ambiental. 
Os conteúdos desenvolvidos serão publicadas no site da LPN “Que Peixe Comer”.

4,138 13º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0006 A rota da Cagarra
IMAR-Instituto do 
Mar

OMA- Observatório do 
Mar dos Açores; Direção 
Regional dos Assuntos do 
Mar; Direção Regional do 
Ambiente; ESCOLA 
SECUNDÁRIA MANUEL DE 
ARRIAGA; ART – 
Associação Regional de 
Turismo – Turismo dos 
Açores

Não tem 19.620 € 19.620 € 15.792 €

O projecto a “Rota da Cagarra” pretende através de ferramentas e acções concretas assegurar 
um desenvolvimento sustentável da prática de observação de aves e contribuir de forma 
coerente para uma melhor compreensão do mundo ornitológico marinho da Região dos 
Açores. O projecto abarca três vertentes principais: a) Recursos Educativos e Actividades 
Lúdico-Pedagógicas, b) Roteiros interpretativos para a observação de cagarras e c) Museu da 
Cagarra. Sendo de uma complexidade importante e envolvendo um grande número de 
parceiros locais e regionais, o projecto pretende alcançar o máximo de pessoas interessadas e 
dar a conhecer o máximo sobre as espécies representadas nos Açores, principalmente a 
Cagarra (lat. Calonectris borealis). No âmbito do projecto serão desenvolvidas actividades 
concretas perto do público, sobretudo juvenil, com o objectivo de informar, sensibilizar e 
educar sobre a avifauna marinha dos Açores.

3,943 14º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0009
Oceano: um 
tesouro a 
preservar

Formato Verde - 
Comunicação, 
Formação e 
Gestão de 
Conteúdos, Lda.

Não tem Não tem 21.673 € 21.673 € 15.792 €

Este projeto visa o desenvolvimento de um documentário sobre a pesca sustentável, 
conferindo ênfase ao papel dos consumidores, dos decisores políticos e das comunidades 
piscatórias, e a importância dos recursos piscícolas, em Portugal e na Islândia, exibindo 
algumas das boas práticas adotadas na Islândia. Esta temática destaca-se pelas estatísticas de 
consumo de pescado – sendo Portugal o 3º maior consumidor, e a Islândia a 1ª - a nível 
mundial e assim a necessidade de sensibilizar para uma pesca sustentável, respeitando a 
renovação das espécies, prevenindo a sua extinção. Focando-se na procura por medidas que 
possam assegurar a sustentabilidade desta atividade, e demonstrando a importância dos 
oceanos enquanto fonte de recursos económicos e alimentares. Este documentário é dirigido 
à população em geral, visando uma sensibilização e educação generalista sobre o mar, 
melhorando a literacia dos oceanos. O documentário servirá de base ao desenvolvimento de 
ações de sensibilização e informação, com foco na população em geral e agrupamentos de 
escolas, e terá também a participação de alunos do ensino básico ou secundário na sua 
elaboração. O documentário será apresentado às escolas e ao público em sessões de 
visualização, algumas das quais vão incluir a dinamização de debate com especialistas. Estas 
sessões serão acompanhadas de uma exposição itinerante, com informação sobre os 7 
princípios da literacia dos oceanos e sobre os sites Literacia dos Oceanos 2013-2016, 
contribuindo para a prossecução dos objetivos e resultados do programa.

3,888 15º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0041
Os Novos 7 
Trabalhos de 
Hércules 

APLM - Associação 
Portuguesa do 
Lixo Marinho

Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da 
Universidade Nova de 
Lisboa; EURONATURA - 
Centro para o Direito 
Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentado - ESTE NÃO 
TEM O ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO

Não tem 18.500 € 18.500 € 15.725 €

Partindo da vontade expressa em diferentes estratégias, planos de ação e programas de 
âmbito nacional de sensibilizar e elevar a consciência social sobre o meio marinho e os seus 
recursos e a gestão marinha integrada, este projeto visa envolver os mais jovens na criação de 
uma ferramenta lúdico didática de literacia dos Oceanos atrativa que possa ser utilizada para 
sensibilizar vários públicos. Os conteúdos serão abordados numa perspetiva global, ilustrando 
sempre o contexto português, e focando-se na partilha das boas-práticas com vista à 
promoção do Bom Estado Ambiental das Águas Marinhas e Costeiras da Europa.As escolas 
envolvidas desenvolverão 7 pequenos vídeos sobre temas selecionados a partir dos 7 
princípios dos oceanos e, com o apoio da Associação Portuguesa do Lixo Marinho e do 
Laboratório de e.Learning da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, irão explorar o tema, construir guiões para a execução do vídeo e participar na sua 
realização. A sua disseminação será feita a nível local, nacional e internacional, recorrendo às 
redes de contatos da APLM e dos parceiros do projeto: FCTUNL e Euronatura.

3,855 16º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0016 O mar perto de ti
CM Viana do 
Castelo

Não tem Não tem 23.954 € 18.579 € 15.792 €

Este projeto enquadra-se na estratégia municipal de criar a “Cidade Náutica do Atlântico”, em 
Viana do Castelo.
O Município, está a implementar uma Rede de Cultura e Vivência Marítimas, consubstanciada 
na articulação sinérgica de um conjunto de estruturas patrimoniais, museológicas e 
documentais, existentes e a criar.
O projeto “O Mar perto de Ti” é um instrumento de sensibilização e informação ambiental 
promovido pelo Município nos Centros de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) e 
do Mar (Centro de Interpretação do Mar).
O Projeto abarca 3 ações, nomeadamente: 
 Ação 1 - Manual de apoio ao professor e caderno de atividades – O Mar Perto de Ti – tem 
como o objetivo, dar a conhecer os ecossistemas marinhos e valores naturais da região, assim 
como as principais ameaças e necessidades de conservação.
Ação 2 - Atividades de sensibilização ambiental dirigidas aos alunos- Sensibilizar e mobilizar a 
comunidade escolar para a importância do mar.
Ação 3 - Dinamização de ações de formação acreditadas - contribuir para o aperfeiçoamento e 
aquisição de novos conhecimentos sobre os ecossistemas estuarinos e litorais para 
profissionais da área das ciências naturais.

3,845 17º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0039

O OXIGÉNIO DO 
MAR QUE EU 
RESPIRO - 
(MARESPIRO)

Ocean Alive - 
Cooperativa para 
a Educação 
Criativa Marinha 
CRL (OA)

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC); 
Agência Nacional para a 
Cultura Científica e 
Tecnológica (ANCCT); SEM 
ACORDOS DE PARCERIA 
ASSINADOS

Não tem 10.465 € 10.465 € 8.895 €

"O Oxigénio do mar que eu respiro" tem como objectivo responder à lacuna que existe em 
Portugal sobre a literacia do Oceano, nomeadamente, o conhecimento do importante papel 
regulador do Oceano nas nossas vidas. Este projecto prevê a realização de workshops com 
cerca de 250 crianças de comunidades costeiras, a realização de uma ficha pedagógica e sua 
publicação no site do “kit do mar” e a realização de um curso de formação no centro de 
formação ciência viva.

3,793 18º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0040
DO MAR 
PROFUNDO PARA 
OS MUSEUS

Ocean Alive - 
Cooperativa para 
a Educação 
Criativa Marinha 
CRL (OA)

Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa 
SEM ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO

Não tem 18.155 € 18.155 € 15.432 €

Do mar profundo para os museus é um projeto que tem como objetivo colmatar uma lacuna 
na educação marinha em Portugal, sobre a divulgação do mar profundo. O projecto preve a 
realização de duas exposições baseadas no acervo de dois museus, 10 encontros entre 
cientistas do mar profundo e escolas nesses museus e a publicação no kit do mar de um livro 
sobre o mar profundo

3,793 19º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0038
OPERAÇÃO MAR 
AZUL

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

Não tem Não tem 17.633 € 17.566 € 14.931 €

O  projeto pretende criar um envolvimento  ativo do público-alvo, a comunidade escolar, com 
a conservação do Mar e do Ambiente. Como base para este “envolvimento” dos jovens serão 
usados projetos de investigação desenvolvidos no IPMA, e diferentes modelos de 
comunicação de Ciência, conforme o que melhor se ajuste às características do projeto de 
investigação ).em causa. Outro dos objetivos do projeto é dar à comunidade científica do 
IPMA envolvida no projeto o “know-how” que lhe permita no futuro criar outros projetos de 
divulgação dentro desta temática.
Embora os jovens sejam o público-alvo preferencial do projeto, haverá necessáriamente um 
envolvimento das respectivas famílias e dos professores, assim como da comunidade, uma vez 
que os eventos serão abertos ao público em geral.

3,725 20º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0015 O Clube do MARE

Faculdade de 
Ciências da 
Universidade de 
Lisboa

Não tem Não tem 18.244 € 18.244 € 15.508 €

Tendo em conta os objetivos da Estratégia Nacional para o Mar e do MARE, 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.  “O Clube do MARE” oferece às escolas sessões 
regulares e periódicas de curta duração nas quais os cientistas fazem palestras, desenvolvem 
atividades hands-on, organizam visitas guiadas ou discutem carreiras científicas com os 
alunos. O projeto dará enfoque às boas práticas aplicáveis à exploração e conservação dos 
recursos vivos marinhos e à gestão sustentada dos mesmos, tornando a comunicação mais 
efetiva, já que valoriza não só aspetos cognitivos mas também os aspetos afetivos 
relacionados com o oceano e as atividades económicas a ele ligadas, ambos fundamentais na 
literacia do oceano.

3,723 21º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0048

OCTOPolvo 
sustentável- 
conhecer e 
valorizar

Associação Oficina 
Ciência Viva de 
Tavira

Agrupamento de Escolas 
Dr Jorge Augusto Correia; 
Agrupamento Vertical de 
Escolas D Manuel I, Tavira; 
Universidade do Algarve; 
Junta de Freguesia de 
Santa Luzia; Cooperativa 
PolvoLuzia CRL NÃO HÁ 
NENHUM ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO

Não tem 18.573 € 18.573 € 15.787 €

O projeto pretende sensibilizar a população para a necessidade de se conhecerem as 
interacções entre os recursos marinhos e o ecossistema e de se conjugar esse conhecimento 
na gestão da pesca, respeitando também aspetos culturais. O projeto foca o polvo de Santa 
Luzia e a atividade de pesca, da maior importância económica nesta vila algarvia. Promove-se 
um conjunto de iniciativas que envolvem a colaboração do Centro Ciência Viva e Tavira, cuja 
missão é a promoção da cultura científica, com os agrupamentos de escolas, a universidade, 
uma cooperativa para valorização do polvo e a junta de freguesia local. Para além de 
formação dedicada a professores, serão produzidas palestras para as escolas, para diversos 
níveis de ensino; serão ainda promovidos concursos noutras áreas do saber com a temática do 
polvo. Sendo a Vila de santa Luzia um importante foco turístico, o projeto prevê também o 
desenvolvimento de um roteiro com pontos de interesse para se compreender a importância 
do polvo e da sua pesca local e a produção de materiais. Os pescadores e as suas famílias 
serão também envolvidos, de modo a enriquecer os aspetos culturais  e na produção de uma 
exposição dedicada ao polvo.

3,698 22º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0025
BioDetective dos 
Oceanos

Liga para a 
Protecção da 
Natureza

Não tem Não tem 18.572 € 18.572 € 15.786 €

Este projeto tem como objetivo contribuir para o incremento da Literacia dos Oceanos. 
Pretende-se promover maior consciencialização da comunidade escolar para com os Oceanos, 
em especial para os vários habitats e para a sua biodiversidade, sensibilizando-a para a 
importância da conservação da biodiversidade marinha e para a adopção de uma atitude mais 
responsável e activa na preservação deste recurso.
No sentido de fortalecer a eficácia das ações planeadas para este projeto, estabeleceu-se uma 
colaboração com a equipa do projeto “Kit do Mar”, com larga experiência na Literacia dos 
Oceanos.
O projeto será direcionado ao 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de escolas 
de Miraflores (Oeiras) e o Agrupamento de escolas D. Afonso Sanches (Vila do Conde).
Entre as ações planeadas estão: visita de estudo de exploração de praia, ação de cidadania 
ambiental (limpeza de praia), concursos de postal de Natal, de máscara de carnaval e de 
mascote do projecto, criação de página no Facebook e criação de atividades de sensibilização 
ambiental. Os conteúdos desenvolvidos serão publicadas no site da LPN  e em página do 
Facebook.

3,685 23º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0047

Erosão Costeira 
em Portugal: 
comunicar para 
envolver e educar

Universidade de 
Aveiro

Agrupamento de Escolas 
de Aveiro; Agrupamento 
de Escolas de Vagos

Não tem 18.521 € 18.521 € 15.743 €

O Projeto “Erosão Costeira em Portugal: comunicar para envolver e educar” explora um tema 
de elevada relevância para Portugal e para a Região de Aveiro em particular. Este projeto 
pretende implementar campanhas de sensibilização, junto do público em geral, 
nomeadamente público mais jovem. De forma a contribuir para o elevar da consciência e do 
conhecimento sobre questões marinhas relacionadas com os Oceanos e Mares e sua 
implicação com a Zona Costeira, será desenvolvido um programa de atividades de 
sensibilização e educação, envolvendo dois Agrupamentos de Escolas, a Universidade de 
Aveiro, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, a Bibliotecas Municipais de Aveiro, a Praia da 
Barra e as Dunas de São Jacinto. Este programa vai envolver alunos de todas as idades e anos 
letivos em atividades educativas e científicas tais como: oficinas laboratoriais, palestras, cafés 
de ciência, histórias de ciência, saídas de campo Feiras de Ciência e Concursos ou desafios. De 
forma a envolver os professores e contribuir para  a sua formação nesta área, será realizada 
uma Ação de Formação na modalidade Oficina de Formação, envolvendo trabalho presencial 
e trabalho em sala de aula.

3,608 24º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0036

Mar Nosso – 
Projecto de 
Educação 
Ambiental em Co-
Gestão dos 
Recursos Marinhos

Sciaena - 
Associação de 
Ciências Marinhas 
e Cooperação

Não tem Não tem 15.000 € 15.000 € 12.750 €

Esta proposta surge no contexto de um projeto sobre co-gestão de pescas que a WWF está a 
desenvolver com a Fundação Gulbenkian no eixo Peniche-Nazaré. Tem como objetivo trazer 
os conceitos de co-gestão para os recursos marinhos e para questões do dia-a-dia dos alunos, 
facilitando a sua assimilação e compreensão de forma divertida e pedagógica, promovendo 
um conjunto iniciativas de sensibilização para as questões dos recursos marinhos, em 
particular para a relevância que estes recursos assumem na comunidade e o papel que cada 
um de nós pode desempenhar para assegurar a sua sustentabilidade-Proteger o que se 
conhece e o que se gosta.
As ações pretendem estimular o envolvimento dos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico 
do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde nas questões dos recursos marinhos, de acordo 
com os princípios essenciais e conceitos fundamentais sobre o Oceano, com enfoque nos 
princípios 6 e 7, e fazendo uso dos recursos educativos disponibilizados pelo Kit do Mar.

3,555 25º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0007
Lobos do Mar - À 
Conquista dos 
Oceanos

Sociedade 
Portuguesa de 
Vida Selvagem

Escola Secundária Filipa de 
Vilhena (Concelho do 
Porto); Escola Secundária 
José Régio (Concelho de 
Vila do Conde); Escola 
Secundária Eça de Queirós 
(Concelho de Póvoa de 
Varzim); Escola Secundária 
Henrique de Medina 
(Concelho de Esposende)

Não tem 15.791 € 15.667 € 13.317 €

Este projeto, direcionado para a comunidade escolar geral mas com um foco especial em 
alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário, decorrerá em escolas das cidades do 
Porto, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Esposende. Compreenderá atividades direcionadas 
para turmas específicas, assim como atividades abertas à participação de toda a  comunidade 
escolar. As atividades serão de diversas tipologias e irão integrar os 7 princípios essenciais 
listados no site do projeto "Conhecer o Oceano", assim como, sempre que possível, o recurso 
a materais didáctico-pedagógicos disponíveis do sítio electrónico do Kit do Mar. Tendo em 
conta o método participativo e uma prevalência de atividades práticas, este projeto irá 
compreender o desenvolvimento de atividades que permitirão a exploração ativa das 
seguintes temáticas: biodiversidade marinha - importância, fatores de ameaça e métodos de 
estudo, correntes oceânicas - importância e impactos (incluindo uma abordagem aos 
derrames petrolíferos e às "marés negras"), estudo laboratoriais de vertebrados e 
invertebrados, atividades humanas - impactos e medidas de mitigação dos mesmos e 
investigação marinha.

3,490 26º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0004
Sessões 
Participativas - Eu 
e o Mar

Formato Verde - 
Comunicação, 
Formação e 
Gestão de 
Conteúdos, Lda

Não tem Não tem 20.728 € 20.728 € 15.793 €

O projeto “Eu e o mar” compreende a dinamização de atividades lúdico-pedagógicas sobre a 
temática dos oceanos, nomeadamente um workshop teórico, uma sessão participativa e um 
jogo lúdico-pedagógico. O workshop tem como objetivo a transmissão de conhecimentos de 
forma a promover a literacia dos oceanos assim como uma maior consciencialização 
relativamente à importância do oceano e dos seus recursos para o Planeta, promovendo 
comportamentos e hábitos de boas práticas de preservação do bom estado ambiental dos 
oceanos. A sessão participativa promoverá a consulta de sítios eletrónicos de referência 
dedicados à literacia do Oceano, nomeadamente o “kit do mar” e “Conhecer o Oceano”.  O 
Jogo “Debaixo do mar” é um jogo lúdico-pedagógico de grandes dimensões, permitindo de 
uma forma lúdica e recorrendo a diferentes atividades (mímica, desenho, questões, puzzles) 
consolidar importantes conhecimentos sobre o tema dos oceanos. Na itinerância pelas 
escolas, será incluída uma exposição lúdica e informativa, com um quiosque multimédia, que 
promoverá o acesso aos sites Literacia do Oceano 2013-2016 e divulgará informação com o 
objetivo de aumentar o nível de literacia dos oceanos. A iniciativa passará por 15 escolas, e 
estará também presente na Quinta da Gruta, no município da Maia, durante pelo menos duas 
semanas.

3,478 27º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0005 Eu e o Mar

Formato Verde - 
Comunicação, 
Formação e 
Gestão de 
Conteúdos, Lda

Não tem Não tem 18.206 € 18.206 € 15.475 €

O projeto “Eu e o mar” compreende a dinamização de atividades lúdico-pedagógicas sobre a 
temática dos oceanos, nomeadamente um workshop teórico, uma sessão participativa e um 
jogo lúdico-pedagógico. O workshop tem como objetivo a transmissão de conhecimentos de 
forma a promover a literacia dos oceanos assim como uma maior consciencialização 
relativamente à importância do oceano e dos seus recursos para o Planeta, promovendo 
comportamentos e hábitos de boas práticas de preservação do bom estado ambiental dos 
oceanos. A sessão participativa promoverá a consulta de sítios eletrónicos de referência 
dedicados à literacia do Oceano, nomeadamente o “kit do mar” e “Conhecer o Oceano”.  O 
Jogo “Debaixo do mar” é um jogo lúdico-pedagógico de grandes dimensões, permitindo de 
uma forma lúdica e recorrendo a diferentes atividades (mímica, desenho, questões, puzzles) 
consolidar importantes conhecimentos sobre o tema dos oceanos. Na itinerância pelas 
escolas, será incluída uma exposição lúdica e informativa, com um quiosque multimédia, que 
promoverá o acesso aos sites Literacia do Oceano 2013-2016 e divulgará informação com o 
objetivo de aumentar o nível de literacia dos oceanos. A iniciativa passará por 12 escolas, e 
estará também presente no Centro de Educação Ambiental de Albufeira, durante pelo menos 
duas semanas. Em complemento, a ação levará o jogo lúdico pedagógico e os seus recursos 
informativos às praias do Algarve. Aproveitando as emblemáticas praias, será a localização 
ideal para conseguir abranger famílias e jovens e sensibilizá-los para a questão dos oceanos, 
numa itinerância complementar de mais duas semanas.

3,478 28º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0027
Mar dos 
Pequeninos

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

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC)  
INDICADA MAS SEM 
ACORDO DE PARCERIA 
ASSINADO

Não tem 16.635 € 16.582 € 14.095 €

O projeto “Mar dos pequeninos” destina-se às camadas mais jovens da população, cerca de 
1000 alunos do primeiro ciclo, tendo por objetivo despertar para a importância do bom 
estado ambiental das águas marinhas e costeiras da Europa, mediante um maior 
conhecimento da investigação efectuada na área do mar. Serão realizadas 2 tipos de 
atividades: jogos interativos e experiências  laboratoriais que assentam sobre 2 tipos de 
iniciativas: a vinda de alunos trabalhar nos laboratórios do IPMA e outra, em que os 
investigadores vão ás escolas . As atividades desenvolvidas irão ficar disponíveis na página de 
Internet do IPMA, sobre forma de fichas protocolares gráficas para que alunos e educadores 
de qualquer parte do pais, possam replicar as ações. Será criada uma página de facebook e um 
blogue para divulgação.  As atividades irão abordar temas relacionadas com a pesca, com o 
funcionamento dos ecossistemas, ciclo de vida da espécies, oceanografia biológica e química, 
cadeias tróficas, alterações climáticas e história da Terra.

3,425 29º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0012 triAngular

APORVELA - 
Associação 
Portuguesa de 
Treino de Vela

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC); 
Escola Básica e Secundária 
de Gama Barros (Cacém - 
Agrupamento de Escolas D. 
Maria II)

Não tem 15.743 € 15.743 € 13.382 €

O projecto "triAngular" tem por objectivo melhorar a literacia dos oceanos da população 
jovem portuguesa, utilizando a expressão artística como ferramenta de comunicação das 
ciências do mar. Propomos a participação de estudantes do ensino secundário em três 
campanhas oceanográficas, juntando alunos da área das ciências com alunos da área das artes 
que, a bordo de um navio, aprenderão técnicas de navegação, farão recolhas e amostragens 
para posterior análise laboratorial e executarão de forma artísitica o registo da expedição. 
Previamente e para melhor preparar a estadia a bordo e a obtenção de resultados, serão 
realizados workshops ligados à ciência, à divulgação do conhecimento científico e às regras a 
bordo de um navio. Os produtos finais serão uma exposição sobre as três campanhas de mar e 
participação com uma comunicação a um congresso científico na área das ciências do mar. 

3,398 30º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0029
PEQUENOS 
CIENTISTAS DO 
MAR

MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE 
CERVEIRA

ETAP - Escola Profissional; 
AGRUPAMENTO DE 
ESCOLA DE VILA NOVA DE 
CERVEIRA; SEM ACORDOS 
DE PARCERIA ASSINADOS

Não tem 14.320 € 14.100 € 11.985 €

O objectivo geral do projecto é proporcionar a alunos do 1° Ciclo de escolaridade o 
desenvolvimento de actividades experimentais visando a compreensão e conhecimento do 
meio marinho ao nível físico e biológico. Pretende-se, igualmente, envolver professores do 1° 
Ciclo em acções de formação que visem aumentar o nível da sua literacia dos oceanos. 
Estimular o envolvimento da comunidade educativa nas questões ambientais locais e globais, 
assim como para a prática científica; promover a visitação à zona intertidal; promover o 
contacto com a comunidade local, em particular com os pescadores artesanais, com o 
objectivo da recolha de informação no que diz respeito à prática da actividade da pesca como 
actividade de exploração de um recurso biológico, percepcionar procedimentos menos 
correctos que prejudicam os recursos e o meio ambiente como a pesca furtiva, a poluição, a 
artificialização dos habitats e estimular para a importância da preservação da identidade 
cultural da região associada à oralidade marítimo-fluvial.

3,380 31º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0020
"Educação pela 
arte: Oceanos 
Vivos"

Formato Verde - 
Comunicação, 
Formação e 
Gestão de 
Conteúdos, Lda.

Companhia Instável 
Associação

Não tem 23.746 € 23.746 € 15.793 €

O “Educação Pela Arte – Oceanos Vivos!” é um projeto inovador de sensibilização e educação 
cívica em contexto informal, dirigido a professores e alunos do 1º ao 3º ciclo do Ensino Básico, 
que visa a introdução da arte numa perspetiva inter e multidisciplinar, desenvolvendo a 
imaginação e criatividade, aliadas à sensibilização ambiental para os Oceanos. Este projeto 
contempla a realização de um conjunto de workshops em espaço escolar que culminam na 
configuração e realização de um espetáculo final sobre o tema dos Oceanos. Estes workshops 
assentam numa dinâmica pluridisciplinar, abrangendo workshops teóricos de educação 
ambiental para os oceanos, que serão complementados com workshops artísticos de dança 
educacional, expressão plástica, expressão dramática e expressão musical.

3,373 32º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0023 Ocean In a Box

AmBioDiv - Valor 
Natural. 
Ambiente, 
Natureza e 
Sustentabilidade, 
Lda

Não tem Não tem 10.743 € 9.554 € 8.121 €

A ligação ao mar sempre esteve presente em Portugal mas há atividades que se estão a 
perder, muitas vezes para dar lugar a outras que não são sustentáveis para o ambiente e para 
as comunidades locais. Há muito que as crianças portuguesas desconhecem e é fundamental a 
sua literacia para os oceanos para esta ligação seja valorizada. Este é o objetivo do projeto e 
vai de encontro ao que é esperado na Estratégia Nacional para o Mar e no Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2020. Essa promoção será feita através formação de monitores 
das atividades extracurriculares do 1º ciclo para utilização do Ocean in a Box, uma caixa com 
material e guiões para dinamização de atividades.As metas definidas que dão resposta aos 
objetivos do programa, serão possíveis de atingir pelo caráter inovador do projeto, o seu 
elevado alcance a nível nacional e a sua alta capacidade de penetração.

3,233 33º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2RPS_0002

ECOAr – Educação 
para o 
Conhecimento do 
Oceano e da 
Atmosfera

Agência Regional 
para o 
Desenvolvimento 
da Investigação 
Tecnologia e 
Inovação 

Não tem Não tem 18.587 € 18.587 € 15.791 €

A educação, enquanto processo social e cultural, deve ser responsabilidade não apenas da 
Escola mas de um conjunto alargado de entidades. Neste âmbito, o Observatório Oceânico da 
Madeira (OOM) pretende apoiar as escolas no desenvolvimento de atividades educativas 
relacionadas com a temática do mar, promovendo o aumento da literacia cien fica dos 
alunos. Desta feita, a Educação e Formação surgem como um dos principais núcleos 
estratégicos a desenvolver no âmbito do Observatório. Nasce, assim, o projeto ECOAr que visa 
a demonstração de conceitos e divulgação de conhecimento suportados por um laboratório 
móvel.

3,090 34º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0035 Escolas MAR

Sciaena - 
Associação de 
Ciências Marinhas 
e Cooperação

Não tem Não tem 11.153 € 11.153 € 9.480 €

Pretendemos elaborar e desenvolver um programa de sensibilização para uma verdadeira 
consciencialização relativamente ao meio marinho, nomeadamente o "mar português"  e os 
seus recursos naturais,  a "pesca e consumo sustentáveis de pescado" e o seu potencial 
económico e social bem como os benefícios diretos destes recursos para o nosso país. Este 
conjunto de ações de sensibilização, será dinamizado durante uma semana dedicada ao mar 
em quatro agrupamentos de escolas na região de Setúbal, Lisboa e Médio Tejo, para alunos 
do 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário adaptando as sessões às necessidades e requisitos 
específicos de cada ano de escolaridade. A Sciaena conta com clabradores nas áreas das 
ciências biológicas e conservação de recursos naturais e com experiência na área da 
sensibilização ambiental para desenvolver as sessões nas escolas. Através destas sessões, 
pretendemos que os jovens consigam adquirir um conjunto de regras de comportamento e 
cidadania que ajudem na conservação dos oceanos, bem como sejam eles próprios  os 
vectores transmissores desses ideiais de comportamento. Este projeto pretende também dar 
a conhecer o sítio eletrónico da Literacia do Oceano 2013-2016 e a elaboração e distribuição 
de materiais informativos sobre a conservação dos oceanos.

3,063 35º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0022

Mar Açores - 
Biodiversidade 
Marinha nos 
Açores: conhecer 
e preservar

Fundação Gaspar 
Frutuoso

Universidade dos Açores 
SEM ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO, A 
FUNDAÇÃO PERTENCE À 
UNIVERSIDADE; Município 
de Ponta Delgada SEM 
ACORDO DE PARCERIA 
ASSINADO

Não tem 15.700 € 15.700 € 13.345 €

O projecto visa apoiar o desenvolvimento de conteúdos e acções de educação ambiental e 
científica ao nível do ensino Básico, que foquem aspectos relacionados com o mar e com a 
biodiversidade marinha. Pretende-se promover o aumento de conhecimento sobre os 
oceanos desenvolvendo actividades para despertar a curiosidade que permitirá o 
desenvolvimento de cidadãos informados, responsáveis e participativos. Dar-se-á enfoque ao 
conhecimento das boas práticas aplicáveis ao meio marinho, ao conhecimento dos seus 
recursos naturais, potencial económico e social e também aos benefícios diretos e indiretos 
que o Oceano fornece à região e ao mundo, e de uma das suas principais ameaças que é o lixo 
marinho. Das actividades criativas, performativas, artes plásticas e/ou literárias resultarão 
entre outros objectos reciclados elaborados com lixo marinho e desenhos relacionados com a 
temática. Os trabalhos serão expostos à sociedade em geral, incluindo turistas. Os principais 
beneficiários serão crianças do ensino Básico, professores e animadores. O parceiro CMPD 
será o elemento facilitador e replicador das acções.

2,943 36º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0049

"Sensibilizar, 
Educar e 
Resposabilizar - 
MAR"

ATLAS - 
Cooperativa 
Cultural, CRL

ASNASA (formal); EPES 
(formal); Cooperativa do 
Povo Portuense (formal); 
União de Freguesias de 
Santo Ildefonso (formal); 
Obra Nossa Senhora das 
Candeias (formal) SEM 
QUALQUER ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO

Não tem 14.150 € 14.150 € 12.028 €

Este projeto surge como resposta a uma medida de consciencialização da necessidade de 
preservação dos oceanos. A nossa intervenção passa por um aumento do nível de literacia e 
compreensão da vida marinha junto das crianças, jovens e adultos, ou seja, de toda a 
comunidade. Iremos ao encontro de cada faixa etária utlizando 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 
externsão litoral. Ouvimos com frequências as consequências da má gestão de produtos 
corrosivos e outros para os seres marinhos. Deste modo, sensibilizaremos as crianças e jovens 
de forma a conseguirmos, a médio/longo prazo, uma melhor consciencialização do desprezo 
que atualmente existe por parte dos adultos e, consequentemente, serão alterados 
comportamentos.

2,920 37º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0026
Estranhas formas 
de vida

Universidade de 
Aveiro

Agrupamento de Escolas 
de Aveiro; Agrupamento 
de Escolas de Seia; 
Agrupamento de Escolas 
de Estarreja

Não tem 19.856 € 17.856 € 15.178 €

Com a proposta da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 
Portuguesa, o “mar português” passará a incluir uma grande area de mar profundo o qual 
alberga habitats e formas de vida complexos e que desafiam a imaginação. O conhecimento e 
valorização destes habitats é fundamental para a promoção do Bom Estado Ambiental visado 
na Diretiva Quadro Estratégia Marinha Europeia. Neste sentido, o projeto “Estranhas formas 
de vida” propõe a realização de palestras sobre ecologia e biodiversidade do mar profundo, 
associadas a sessões de observação e identificação de espécimes de invertebrados de 
profundidade com recurso a material biológico da Coleção de Invertebrados Marinhos do Dep. 
De Biologia da Univ. de Aveiro (cobi - http://leme.web.ua.pt/leme/cobi.html) e chaves de 
identificação interactivas criadas para o efeito. Serão também realizados os workshops “Como 
criar uma coleção biológica” e “Como se descreve uma espécie nova”, incluindo conceitos de 
sistemática e nomenclatura zoológica. Com estas atividades, os participantes poderão seguir 
uma expedição oceanográfica ao mar profundo desde a vida a bordo à descrição de novas 
espécies.

2,895 38º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0034 Fazendinho
Associação 
Cultural Fazendo

IMAR - Instituto do Mar 
(DOP); Escola Básica 
Integrada da Horta; OMA - 
Observatório do Mar dos 
Açores

Não tem 8.322 € 8.322 € 7.073 €

Devido à necessidade que sentimos de criar uma publicação periódica concebida e orientada 
para o público infantil açoriano, que providenciasse informação sobre a realidade específica 
onde estas crianças habitam, que contribuísse para o incentivo e gosto pela leitura e que 
criasse estímulos criativos e de pensamento crítico sobre o mundo envolvente, decidimos 
criar o suplemento infantil Fazendinho. O projecto Fazendinho é orientado para crianças dos 6 
aos 12 anos. Esta publicação terá um total de 10 edições relacionadas com temas marinhos e 
de conservação marinha e será distribuída em oito concelhos da Região Autónoma dos 
Açores, nomedamente nas escolas de ensino básico. A par da edição da publicação, temos 
planeadas três actividades hands-on com os leitores do Fazendinho. Espera-se que um total 
de 5000 crianças leiam pelo menos um Fazendinho e/ou participem nas actividades. Assim, e 
seguindo a medida de indicação proposta, para o Indicador #1 teremos um total de 13 
actividades e para o indicador #2 uma previsão de pelo menos 600 visitas ao sítio electrónico 
da literacia do Oceano, que advirão da inclusão de conteúdos relacionados com o “Kit do Mar” 
e “Kit Maré”.

2,800 39º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)
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PT02_2ºRPS_0014 Zói, O Super Herói
OR Produções 
Audiovisuais, 
Unipessoal, lda

Municipio de Vila Franca 
de Xira

Não tem 18.578 € 18.578 € 14.862 €

"Zói, o Super herói é um musical infantil que estreou em Novembro de 2014, em Alverca, no 
concelho de Vila Franca de Xira. O musical esteve em cena de 16 de novembro a 12 de 
dezembro e foi visto por 3 000 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico do 
concelho.
A temática do Musical são os Oceanos e a sua sustentabilidade, nomeadamente o problema 
global do lixo marinho, e o objetivo principal é fomentar comportamentos ecológicos 
responsáveis nas crianças dos 4 aos 10 anos.
O musical Zói, o Super herói, é um espetáculo original que conta a história de Zói, um menino 
de 10 anos, que liberta Neptuno de uma garrafa de Plástico. Neptuno deixou de poder 
proteger os oceanos e, agora, Zói terá de cumprir a sua missão. Zói terá que descobrir o 
segredo para preservar a vida nos oceanos e na terra. Mas não será fácil! O segredo está 
guardado pelo terrível Monstro PET. Neptuno confere três superpoderes a Zói que, de ora em 
diante, será conhecido como Zói, O Super Herói. Zói viajará com os seus companheiros em 
busca do Monstro PET para descobrirem o Grande Segredo e assim, salvar a vida nos oceanos 
mas para isso precisam da ajuda de todas as crianças do planeta, com pequenas mudanças de 
atitudes no seu dia-a-dia. E esse é o grande segredo dos oceanos: se todos fizermos um 
bocadinho, todos podemos ser heróis e salvar o planeta.
A aceitação e o impacto do espetáculo foi excelente junto dos alunos e da comunidade 
educativa. Os professores e educadores solicitaram a gravação video do espetáculo para 
trabalharem os conteúdos e capitalizarem, assim, o efeito altamente motivador que Zói, o 
nosso Super Herói, teve nas crianças.
O Musical explica, de uma forma pedagógica e lúdica, a importância dos Oceanos para a 
sustentabilidade do planeta e propõe, às crianças, à adoção de novos comportamentos no dia-
a-dia, como andar mais pé, usar cantis em vez de garrafas de plástico, poupar água e energia.
A transcrição do musical para formato vídeo tem como obejtivo consolidar esse efeito 
comportamental que Zói teve nas crianças e a sua exibição, em sala de aula, possibilitará 
também aos educadores e aos professores o desenvolvimento e aprofundamento das várias 
temáticas abordadas no musical, nomeadamente, o problema do lixo marinho, 

2,735 40º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0010
Ciência nas Férias - 
 Apender o Mar 
dos Açores

OMA - 
Observatório do 
Mar dos Açores

IMAR-Instituto do Mar; 
ESCOLA SECUNDÁRIA 

MANUEL DE ARRIAGA; 
Direção Regional do 
Ambiente;  Direção 

Regional dos Assuntos do 
Mar; Festival de Cinema 
Ambiental Cine'Eco Seia; 
Flying Sharks - indicados 
como parceiros mas SEM 

ACORDO DE PARCERIA 
ASSINADO

Não tem 16.393 € 16.393 € 13.934 €

O objectivo final deste projecto será o desenvolvimento de semanas temáticas, adaptadas a 
cada um dos diferentes ciclos de ensino, que funcionarão durante as férias escolares, 
complementando os currículos no que ao tema do mar diz respeito, e permitindo aos jovens 
estabelecer um contacto numa abordagem mais prática e descontraída, com as diversas 
profissões ligadas ao mar, promovendo assim a literacia do Oceano.
Pretende dar-se ênfase também à importância da compreensão da herança cultural marítima 
local, nomeadamente no que ao Património Baleeiro e Património Arqueológico Subaquático 
diz respeito, por forma a fazer a sua ligação com a importância da conservação dos 
ecossistemas marinhos. 
Este projecto terá ainda uma pequena componente dirigida ao Público em geral, através da 
Organização e Exibição de pequenos Ciclos de Cinema sobre a Temática Ambiental, ligada aos 
Oceanos.

2,733 41º

Não selecionada para
financiamento

(Dotação financeira
insuficiente)

Não selecionada 
para

financiamento
(Dotação 
financeira

insuficiente)

PT02_2ºRPS_0011

Aquapolis - 
tomadas de 
decisão em 
urbanismo, 
planeamento e 
gestão de áreas 
marinhas

APORVELA - 
Associação 
Portuguesa de 
Treino de Vela

Junta de Freguesia de 
Alcântara; Agrupamento 
de Escolas Francisco de 
Arruda; 

Não tem 6.052 € 6.052 € 5.144 €

Queremos contribuir activamente para a melhoria do nível da literacia dos Oceanos dos 
jovens portugueses através da concepção de um jogo sobre tomadas de decisão em 
urbanismo, planeamento e gestão de áreas marinhas. Estimamos em cerca de 75 o número de 
alunos directamente envolvidos neste projecto e em mais de 2000 os que receberão o 
produto final. A Literacia dos Oceanos encontra-se ainda numa fase incipiente de 
implementação junto da comunidade escolar embora seja debatida e elencada na Estratégia 
Nacional para o Mar 2013-2020. É fundamental que em Portugal a educação para o mar ganhe 
especial relevo, sobretudo para formar cidadãos mais conscientes, informados e responsáveis 
nas suas tomadas de decisão relacionadas com os oceanos, futuros actores de um 
crescimento azul inteligente, sustentável e inclusivo. Este projecto assenta concepção e 
elaboração de um jogo de tabuleiro cujo objectivo é promover uma gestão sustentada dos 
oceanos, dos ecossistemas marinhos e do urbanismo através do qual consideramos que os 
jovens vão entender melhor a interdepedência mar-terra e os desafios que se colocam ao 
crescimento e sustentabilidade azuis.

2,358 42º

Não selecionada para
financiamento

(Classificação final 
abaixo de 2,5 pontos)

Não selecionada 
para

financiamento
(Classificação final 

abaixo de 2,5 
pontos)

PT02_2ºRPS_0001
Project Baseline 
Matosinhos

Atlantic Thunder 
Associação

Não tem Não tem 15.545 € 15.545 € 13.213 €

O presente projecto tem como principal linha orientadora contribuir para o incremento da 
literacia dos Oceanos em Portugal. Esta sensibilização terá como exemplo de base um local 
emblemático da nossa costa, o naufrágio de um submarino da 2ª Guerra Mundial. Em todas as 
iniciativas e actividades planeadas, será utilizado o Submarino U-1277 e os dados 
oceanográficos e biológicos recolhidos ao longo dos nossos mergulhos para fazer uma “ponte” 
entre todos os enigmas que o vasto Oceano ainda guarda, assim como as actuais ameaças ao 
seu equilíbrio e saúde, e os benefícios reais que pequenos contributos dados por nós podem 
ter para a sua manutenção. Começando por actividades locais, direccionadas aos mais jovens, 
o nosso intuito passará por consolidar não só as ideias ligadas à importância do Oceano, mas 
também à dependência que todos temos dele, e assim estabelecer hábitos e rotinas 
ecológicas naqueles que vão formar a sociedade de amanhã. 

2,213 43º

Não selecionada para
financiamento

(Classificação final 
abaixo de 2,5 pontos)

Não selecionada 
para

financiamento
(Classificação final 

abaixo de 2,5 
pontos)
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PT02_2ºRPS_0013

Lisboa, cidade 
portuária e o 
estuário do Tejo - 
impactos 
ambientais nas 
águas costeiras 
adjacentes e 
consequências

ASSOCIAÇAO 
DAVID 
MELGUEIRO

CERCI LISBOA 
COOPERATIVA DE 
EDUCAÇAO E 
REABILITAÇAO DE 
CIDADAOS INADAPTADOS 
DE LISBOA; CERCICA - 
COOPERATIVA DE 
EDUCAÇAO E 
REABILITAÇAO DE 
CIDADAOS INADAPTADAS 
DE CASCAIS (DESISTIU - 
NÃO HÁ ACORDOS DE 
PARCERIA ASSINADOS)

Não tem 10.539 € 9.715 € 8.258 €

A Associação tem por objeto o apoio nas áreas da preservação ambiental  promovendo 
atividades consideradas necessárias para a realização do seus fins. Os objetivos do projeto 
enquadram-se em absoluto nos da Associação.
O veleiro da Associação e a sua Comissão Científica, agrupando cientistas em todas as áreas 
das ciências do mar, colocados ao serviço dos seus parceiros, duas entidades Cooperativas 
para a Educação de Cidadãos com Incapacidade, CERCI e CERCICA,  são um  suporte de 
excelência para que os parceiros possam ter condições para desenvolver ações de 
sensibilização e promover assim um sentido de responsabilidade ambiental em diferentes 
grupos de jovens.  A CERCI e a CERCICA têm no projeto e nas facilidades de suporte oferecidas  
uma ótima oportunidade  para criar sinergias de sensibilização ambiental marinha no seio de 
cerca de 400 formandos/clientes o que será uma experiência verdadeiramente importante, 
enriquecedora  e ímpar e  um motor para novas iniciativas. 

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)

PT02_2ºRPS_0037
Os novos 
descobridores do 
mar

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

ESCOLA SECUNDÁRIA 
JOÃO GONÇALVES ZARCO - 
MATOSINHOS; 
AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS GENERAL SERPA 
PINTO DE CINFÃES (SEM 
ACORDOS DE PARCERIA 
ASSINADOS)

Não tem 17.902 € 17.822 € 15.149 €

O projeto visa capacitar um grupo de jovens do interior e do litoral geográfico, de duas 
escolas, como promotores da Literacia do Oceano, criando, sensibilizando e divulgando, a um 
público escolar alargado, as “potencialidades do mar”, com a colaboração do IPMA. A 
conjugação das várias iniciativas a levar a cabo pelos jovens têm como finalidades contribuir 
para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis pela preservação do Bom Estado Ambiental 
das águas marinhas (DQEM) e pela sensibilização à viabilidade e rentabilidade dos recursos 
marinhos com impacto no desenvolvimento socioeconómico à escala nacional e global. Das 
atividades a desenvolver pelos jovens destacam-se seminários, workshops, exposições 
temáticas, a construção de um blog, visitas de estudo, além de participação em trabalho 
laboratorial e recolha de material de investigação no IPMA.

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)

PT02_2ºRPS_0043
ARGASSO - Algas 
do Litoral Norte

Universidade do 
Minho

IPMA - Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera IP 
(SEM ACORDO DE 
PARCERIA ASSINADO)

Não tem 15.596 € 15.556 € 13.223 €

As algas marinhas, constituem um recurso económico de potencial elevado e são elementos 
chave nas comunidades marinhas como produtores primários e como formadores de biótopo. 
Na costa portuguesa, a importância das algas como elemento natural é reforçada pela 
ocorrência sazonal das grandes algas castanhas, que dão origem a formações densas de 
grande produtividade e constituem um habitat importante para muitos organismos.
Apesar da sua importância, o seu papel não lhes é reconhecido pelo público, qua as vê mais 
como um fator de degradação visual das praias ou como um incómodo nas zonas balneares. 
Com este projeto, pretende-se demonstrar ao público escolar e geral a importância, riqueza e 
o potencial económico associado à variedade das algas litorais. A produção de recursos 
eletrónicos, associados a uma exposição itinerante e ao contacto direto com esses organismos 
no seu ambiente natural irá suportar uma abordagem do tema que excederá a duração do 
projeto

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)

PT02_2ºRPS_0032
IPMA cientista por 
5 dias

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

Não tem Não tem 22.691 € 19.288 € 15.792 €

o IPMA propõe-se criar um projeto educativo que tem como protocolo a integração dos 
jovens estudantes em contextos de investigação reais com objectivo de melhorar a sua 
literacia científica e cidadania ativa na área dos oceanos.
Embora os jovens sejam o público-alvo preferencial do projeto, haverá necessáriamente um 
envolvimento das respectivas famílias e dos professores, assim como da comunidade, uma vez 
que os eventos serão abertos ao público em geral.

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)



Custo Total
Custo Total 

Elegível 
EEA Grant

Posição no Ranking
Recomendação do 
Comité de Seleção

Aprovação do OPCódigo do Projeto Identificação Promotor Parceiros
Parceiro Estado 

Dador
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Descrição Classificação 

Final (Pontos)

PT02_2ºRPS_0042 Limpar a Velejar
Clube de Vela do 
Barreiro

Associação Portuguesa de 
Classe Optimist; C.I.P.A.I. 
Colégio Minerva; 
Associação Regional de 
Vela do Centro (SEM 
ACORDOS DE PARCERIA 
ASSINADOS)

Não tem 19.545 € 15.792 € 13.423 €

O projecto “Limpar a velejar” é uma campanha de sensibilização e promoção das boas práticas 
ambientais, que visa elevar a consciencialização e conhecimento sobre as questões marinhas, 
nos oceanos e os rios. Esta campanha foi concebida para ter maior incidência junto das 
camadas jovens, nomeadamente dos 6 aos 18 anos, através de acções em contexto escolar, 
mas também através de acções e campanhas no terreno, como as limpezas directas do rio, 
mar e praias.
A prossecução do objectivo do projecto terá por base um desporto e actividade ligados ao ar 
livre e de contacto directo com o mar, promovendo-se as boas práticas ambientes através de 
acções teóricas, mas, também, actuando directamente na limpeza do meio onde os 
participantes vão navegando.
As actividades em contexto de sala de aula e junto de associações visam dotar os participantes 
de conhecimento sobre o impacto que as diferentes actividades humanas produzem nos 
meios marinhos e sensibilizar os participantes para as boas práticas ambientais. A 
aprendizagem das boas práticas será depois demonstrada com actividades no exterior – 
“limpar a velejar”, aproveitando um desporto para ajudar na preservação dos recursos 
naturais.
No âmbito do projecto, procurou-se estabelecer parcerias com entidades com diferentes 
âmbitos de acção, no sentido de alargar o leque de participantes, aproximando-nos do público-
alvo (crianças do ensino básico e secundário), mas também de Clubes de Vela, e de pessoas e 
crianças que têm como desporto preferido a VELA.
Para além da contribuição que se deseja obter ao nível da consciência cívica de cada 
participante, bem como do impacto directo na limpeza das áreas intervencionadas, pretende-
se, em conjunto com os parceiros, criar uma exposição no final do projecto, utilizando alguns 
dos materiais que vão sendo recolhidos nas acções de exterior.

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)

PT02_2ºRPS_0045

Entre marés - orla 
marítima, gestão 
de informação e 
conhecimento. 
Formação em 
ação de agentes 
educativos em 
Colares (Sintra-
Portugal)

Laredo Associação 
Cultural

Agrupamento de Escolas 
do Monte da Lua

Não tem 13.272 € 11.281 € 9.589 €

Formação de agentes educativos de um Agrupamento de Escolas sobre a orla marítima, a 
gestão de recursos marinhos e as competências de literacia associadas, desenvolvendo 
atividades práticas, associando leitura e escrita, ciência e expressões artísticas, que envolvem 
as bibliotecas escolares do agrupamento e, diretamente, 4 turmas do agrupamento, durante 6 
meses, num projeto centrado na orla marítima, que prevê 3 oficinas por turma, num total de 
120 alunos, desenvolvendo competências de pesquisa, orientação, seleção, organização e 
transformação de informação sobre a costa. 
Produção de conteúdos digitais OER e não digitais, enriquecendo a coleção das bibliotecas e 
as opções de leitura de alunos, docentes e não docentes. Promoção de alunos “tutores entre 
marés” que facilitem a sustentatibildade de projetos futuros sobre os oceanos, a promover 
pelos agentes educativos. Divulgação de recursos web sobre os oceanos, com incidência na 
utilização das fontes recomendadas por EEAA GRANTS.

Não elegível 
para 

financiamento 
(o Promotor 

não 
demonstrou a 

todos os 
requisitos 

administrativos 
e de 

elegibilidade)

721.410 € 711.562 € 593.771 €
699.813 € 689.965 € 575.414 €
126.582 € 126.582 € 107.595 €
99.545 € 89.454 € 75.433 €
21.597 € 21.597 € 18.357 €

820.955 € 801.016 € 669.204 €

Total - Selected For Funding
Total - Non acepted
Total - Non selected

TOTAL

Total - Acepted
Total - Selected


