ROTA ECO-ESCOLAS | ROTA DOS 20

NOTA DE IMPRENSA
A iniciativa “Rota Eco-Escolas” i, (www.rotados20.abae.pt ), coordenada pela Associação

Bandeira Azul (ABAE) | Programa Eco-Escolas, integra-se no tema mobilidade sustentável e
visa alertar a comunidade escolar para a importância de uma mobilidade mais segura,
sustentável, eficiente e inclusiva, através do envolvimento das crianças e jovens, professores,
assistentes e auxiliares, encarregados de educação e município.
Aproximando-se a comemoração dos 20 anos da Eco-Escolas em Portugal a Rota Eco-Escolas
(ver 1ª edição) transforma-se na “Rota dos 20″ tendo como ambição chegar a todas e cada
uma das Eco-Escolas em Portugal colocando o enfoque na mobilidade sustentável e na
participação ativa das crianças e jovens na procura e proposta de soluções.
Decorre simultaneamente em 20 regiões (os 18 distritos do continente e as duas regiões
autónomas) e iniciou-se simbolicamente a 22 de abril de 2015 – o Dia da Terra e Dia
Internacional de Ação Eco-Schools. Terá a duração necessária para que os testemunhos
passem em todas as escolas que quiserem participar, prevendo-se que esteja concluída no
final de 2016.
Para a concretização da Rota é fundamental a participação dos municípios que agilizam a nível
local a passagem de testemunhos ii entre as suas Eco-Escolas, tendo ainda como missão
articular com os concelhos vizinhos a atividade.
Por outro lado e uma vez que um dos objetivos será receber as sugestões das escolas do
concelho para uma mobilidade mais sustentável o município compromete-se ao aderir à Rota
dos 20, a concretizar pelo menos uma ação conducente à melhoria das condições de
segurança e sustentabilidade da mobilidade no seu concelho.
As escolas assumem por outro lado a responsabilidade de sugerir (assinalando num sig online
para o efeito e escrevendo no pergaminho que será entregue ao presidente da câmara)
medidas concretas a ser aplicadas na região onde se insere escola. Comprometem-se também
com a sua participação, a contribuir para a diminuição do impacto ambiental das deslocações
diárias; os "peddy buses", a partilha de transporte ou o incentivo ao uso da bicicleta, são
apenas alguns exemplos de atividades que visam atingir esse objetivo.
Até ao momento aderiram já à rota 168 municípios com Eco-Escolas (ver lista). O objetivo será
conseguir chegar a pelo menos 1000 escolas em pelo menos 1/3 dos concelhos do continente
e ilhas.
Nota: este projeto encontra-se entre os projetos finalistas nomeados no Green Projects Awards 2015atividade de mobilização.
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Objetivos da Rota Eco-Escolas | “Rota dos 20”
-Promover uma mobilidade sustentável
-Intervir na comunidade local identificando problemas e propondo soluções
-Pôr em contacto as Eco-Escolas do mesmo concelho
-Envolver os municípios na articulação da rede Eco-Escolas do seu concelho
-Divulgar o trabalho das Eco-Escolas e dos municípios na rede internacional
-Concretizar os Global Action Days (dias Internacionais das Eco-Escolas)
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Os testemunhos pretendem motivar sugestões, registar opiniões e simbolizar compromissos, em duas áreas
principais: 1- a mobilidade segura e sustentável no município, com especial atenção para as áreas envolventes das
escolas (um pergaminho onde escrevem todas as escolas e uma bandeira que é assinada pelos participantes); 2- o
Programa Eco-Escolas em Portugal (a escola regista no livro1- livro escolas, o que se compromete enquanto EcoEscola e o município regista igualmente as suas intenções de sustentabilidade no livro 2- livro dos municípios).

