
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: 
1.1 CATEGORIA DA IDEIA SUBMETIDA:

DADOS GERAIS DA ESCOLA:
Nome da escola:

Morada:

Código-postal:                           Telefone:

Nome do professor responsável:

Email:

Campanha de comunicação Desenvolvimento de ProdutoTecnologia e Inovação

1.2. Descrição da ideia:
Neste descritivo, deve ser feita uma descrição sumária da ideia submetida, descrevendo também os principais 
objetivos, as principais ações ou etapas para a sua concretização e a metodologia de implementação. 
(Número limite de carateres: 1200)

1.3. Recursos necessários:
Neste descritivo, deve ser explicado quais os recursos (�nanceiros e/ou não �nanceiros) que serão necessários 
para a implementação da ideia. Por exemplo, deve ser indicado que tipo de materiais serão necessários para 
a execução da ideia, que tipo de recursos humanos e que tipo de investimento �nanceiro (se aplicável). 
Outro tipo de recursos podem ser identi�cados, mediante necessidades em questão. 
(Número limite de carateres: 1200)
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1.4. Alcance e principais resultados esperados:
Aqui, deve ser explicado em que medida é que esta ideia contribui para uma maior sensibilização ou consumo 
mais responsável de produtos de base �orestal. Deve ainda ser identi�cada em que medida é que esta ideia 
permite a replicabilidade da mensagem-chave/mudança de comportamento para um consumo mais sustentável.  

No caso de ser um trabalho submetido na categoria de “Campanha de Comunicação” devem também ser 
identi�cados os seguintes dados:

 Número de pessoas impactadas pela campanha 

 Duração da campanha
(Número limite de carateres: 1200)

1.5. Se a ideia fosse vencedora, de que forma seria utilizado o prémio 
monetário?
Aqui, deve ser explicado quais as ideias pensadas para a utilização da verba destinada à escola (por exemplo, 
compra de mobiliário certi�cado; organização de uma conferência; sendo estes apenas a titulo indicativo). 
Deve também ser explicado como poderá ser utilizada a verba destinada aos alunos.  
(Número limite de carateres: 1200)

1.6. Se a ideia fosse vencedora, que tipo de parceiros veriam como 
úteis para concretizar a implementação da mesma? E de que forma 
poderia ser feito o apoio?
(Número limite de carateres: 1200)



CONSENTIMENTO DE DADOS

O PEFC Portugal, de forma a processar as participações no projeto A Nossa Floresta necessita de recolher 
e tratar dados pessoais relativos aos responsáveis pela inscrição.

A recolha e o tratamento desses dados pessoais têm como única �nalidade o processamento da inscrição, 
análise da participação e contactos subsequentes, bem como a comunicação da eventual atribuição 

do Prémio. Os dados são processados e armazenados informaticamente pelo PEFC Portugal, na qualidade 
de entidade responsável pelo tratamento dos dados. Os dados recolhidos serão conservados pelo período 
necessário à análise e seleção das candidaturas e, no caso de atribuição de Prémio, pelo período de duração 
da eventual relação contratual a estabelecer e até ao decurso do prazo legal de prescrição das obrigações 
emergentes desse eventual relação. O PEFC garante, a todo o tempo, a con�dencialidade e a segurança 

dos dados. O PEFC assegura, ainda, que foram implementadas medidas de segurança adequadas para 
evitar acessos indevidos e não autorizados aos dados.

De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, 
reti�cação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito e/ou por e-mail para 
(morada: Rua Marquês Sá da Bandeira n.º 74-2 | 1069-076 Lisboa ou para o e-mail: geral@pefc.pt devendo, 
em qualquer caso, comprovar a sua identidade e especi�car o direito ou os direitos que pretende exercer.

Os dados pessoais poderão ser tratados por outras entidades a quem o PEFC tenha subcontratado o seu 
tratamento, assim como a autoridades judiciais, �scais e regulatórias, com a �nalidade do cumprimento
 de obrigações legais.

No que concerne à proteção dos seus dados pessoais, informamos ainda que tem o direito de apresentar 
uma queixa à autoridade de controlo competente.

• Declaro que li e compreendi a informação relativa à recolha dos meus dados pessoais pelo PEFC Portugal, 
enquanto representante de uma instituição candidata ao projeto A Nossa Floresta e autorizo o tratamento 
dos meus dados pessoais pelo PEFC Portugal, nos termos acima descritos.

1.7. Anexos
Caso seja necessário juntar fotogra�as ou imagens, o link Wetransfer deve ser acrescentado aqui.


	untitled1: Real Colégio de Portugal
	untitled2: Rua Direita 5
	untitled3: 1600 - 038
	untitled4: 
	untitled5: Joana Maria Padrão Gomes dos Santos Pedrosa 
	untitled6: joana.padrao@realcolegio.pt
	untitled7: Yes
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Ideia: Realização de um sunset "Spot Green - Plastic is not invited." Objetivos: Sensibilizar toda a comunidade educativa para a necessidade premente de mudança de comportamentos. O planeta Terra está em mudança e, esta mudança, pode ser irreversível;Desenvolver competências para uma Cultura da Democracia; Promover a cidadania ativa; Promover o desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e no respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham como referência o desenvolvimento sustentável; Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos;Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais; Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.Fomentar o pensamento crítico e analítico dos alunos;  Ações para a concretização: pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; aprofundamento de informação;  organização de um evento para os pares, familiares e restante Comunidade Educativa;  realização de tarefas que fomentem a socialização de toda a Comunidade Educativa;  sensibilização para os problemas atuais que assolam o planeta Terra;  realização de atividades inovadoras no contexto da educação e sustentabilidade ambiental;   Metodologia de implementação  todos  os anos de escolaridade e respetivos docentes do ensino básico e secundário contribuirão para a  implementação deste projeto através da realização de flyers relacionados com a política dos 3R´s, bem como, através da construção de mobiliário para o sunset  com recurso à reutilização de materiais. Será ainda   produzido um vídeo  de sensibilização anti-plástico e todos os  copos, pratos e demais utensílios utilizados na comemoração serão biodegradáveis  (adquiridos em empresas próprias).
	untitled11: Tipo de recursos materiais: -cartolinas; -folhas A4; -tintas; -pincéis; -plador; -pneus; -caixotes; -garrafas de plástico; -paletes de madeira; -plantas aromáticas/de cultivo; -caixas de ovos; -géneros alimentares; -corda; -cola branca. -câmara de filmar; -câmara de fotografar; -material informático. - pratos e copos biodegradáveis/ comestíveis.  Recursos humanos: professores, auxiliares de ação educativa e alunos. Investimento financeiro: aproximadamente 100 euros 
	untitled12: Categoria "Campanha de Comunicação" - número de pessoas impactadas pela campanha: aproximadamente 200 pessoas Duração da campanha: 30 dias de preparação  mais o dia do evento - um dia. A comunidade educativa ao estar sensibilizada para a operacionalização do conceito de Desenvolvimento  Sustentável, muito provavelmente, passará a refletir sobre os comportamentos/condutas pessoais e/ou profissionais que assume   no seu dia-a-dia. Desde o material mais simples ao mais complexo que possa consumir e/ou adquirir pretende-se que todos parem para pensar e analisar as vantagens e desvantagens da aquisição de produtos de base florestal, ou melhor, produtos que não sejam feitos de plástico.
	untitled13: verba destinada à escola: aquisição de algum mobiliário certificado e material escolar ecosustentável e/ou organização de uma visita de estudo a uma empresa fabricante de materiais ecosustentáveis. Verbas destinadas aos alunos: desenvolvimento de protótipos de produtos ecosustentáveis, nomeadamente, produtos têxteis.
	untitled14: Parceiros úteis: Grandes empresas portuguesas ligadas ao têxtil. O apoio poderia ser concedido através de workshops e ações de formação entre todos os intervenientes.
	untitled15: O evento realizar-se-á no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a partir das 17h30.


