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Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar
Compromisso Verde da Juventude
Consciente dos desafios que se impõem ao nosso
planeta, causados pela mão humana e que têm levado à
destruição de habitats naturais, à perda de fauna e flora,
à poluição e, consequentemente, ao fenómeno das
alterações climáticas, a juventude uniu-se para dar voz a
esta causa e reverter a crise ambiental, enquanto
protagonista de um Compromisso Verde para com o
planeta e as novas gerações.
A mobilização de todas e todos traduz-se em ações
concretas e hoje há um compromisso global, regional,
nacional e local dos líderes políticos e dos cidadãos sobre
a importância da Ação Climática e da ação individual e
coletiva como complementares para o objetivo comum
de salvar o planeta.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, das
Nações Unidas, que elenca a Ação Climática como
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (número 13) é um exemplo deste acordo global, bem
como o Pacto Ecológico Europeu que estabelece metas para tornar a economia da União
Europeia mais sustentável e ambientalmente neutra até 2050 e, ainda, a Declaração de
Lisboa+21, onde está plasmada a necessidade de promover políticas e iniciativas ambientais que
reforcem o papel da juventude enquanto força propulsora da ação para enfrentar os desafios
criados pelas alterações climáticas. Por fim, a ação do movimento juvenil e estudantil, através
de projetos e ações pioneiras em prol da preservação e sustentabilidade ambiental sob o mote
“Pensar Global, Agir Local” é, igualmente, exemplo da vontade coletiva de dar resposta aos
atuais desafios ambientais.
As preocupações das gerações jovens para com o ambiente são vastas e abrangem tanto a vida
marinha, como a terrestre e o ar. A proteção e limpeza dos oceanos, bem como das florestas, a
par da produção e consumo responsáveis, são prioridades claras para as gerações jovens. Apesar
dos progressos percecionados, ao nível da promoção das energias renováveis, da diminuição da
utilização dos plásticos e da implementação de campanhas de sensibilização, acreditamos que
se pode ir mais além e desenvolver ações nas escolas, e nas comunidades, que concorram
positivamente, de forma clara e objetiva, para a proteção do ambiente.
As e os jovens, cientes do seu protagonismo e do impacto que podem alcançar nesta matéria,
não só reivindicam mais ação política, como estão conscientes da força da sua capacidade de
intervenção, nomeadamente através da mudança dos seus hábitos de vida e de consumo, bem
como do incentivo à mudança junto dos seus pares, da participação em organizações de
juventude e implementação de projetos sobre sustentabilidade e, enquanto nativos digitais, da
utilização de redes sociais para consciencializar a população.
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As e os jovens acreditam, ainda, que a Escola, e as comunidades, podem ter
um papel preponderante na ação ambiental, nomeadamente, através de:
• Implementação de campanhas de sensibilização para incentivar os/as

alunos/as a desenvolver ações e a fazer escolhas diárias mais amigas do
ambiente;
• Consciencialização, com vista à eliminação, de forma mais acentuada, da
utilização de plásticos, promovendo a utilização de alternativas, tornandoas mais acessíveis;
• Adoção de práticas de consumo responsáveis que visem, nomeadamente,
a redução, a reciclagem e a reutilização de resíduos.
Este Compromisso Verde da Juventude está assente num processo de
cocriação, codecisão e cogestão, onde as e os jovens assumem o lugar de
protagonistas para a Ação Climática. É um compromisso coletivo e inclusivo,
que envolve e depende de todas e todos na sua implementação e que revela
a nossa vontade de gerar uma mudança positiva, consciente e sustentada
em relação aos nossos hábitos, em prol do ambiente. Assumindo a nossa
Escola a vontade de fazer parte deste Compromisso Verde, liderado pela
juventude, comprometemo-nos a:
Compromisso 1: Reduzir a utilização de plásticos – dinamizar workshops,
visitas de estudo, formações, concursos, exposições, destinados a
diferentes públicos da comunidade educativa;
Compromisso 2: Monitorizar os processos de separação dos resíduos
separados em salas de aula e noutros pontos da escola – Brigadas de
monitorização constituídas por alunos;
Compromisso 3: Reduzir o consumo de água – continuar a substituir por
fluxómetros, as torneiras dos sanitários e de outros locais; utilizar a água
de lavagem dos alimentos da cantina para regar a horta;
Compromisso 4: Eliminar a venda de garrafas de água de plástico –
oferecer ou promover a utilização de garrafas reutilizáveis, bem como
instalar depósitos de água para consumo;
Compromisso 5: Limpar os espaços exteriores da escola – promover
ações de limpeza/atividades de plogging nos recreios e nas imediações da
escola;
Compromisso 6: Separar resíduos – aumentar a separação e recolha de
resíduos; aumentar o número de ecopontos nos espaços exteriores da
escola;
Compromisso 7: Realizar compostagem – utilizar o composto na horta
pedagógica;
Compromisso 8: Melhorar a qualidade do ar – plantar árvores
autóctones em espaços públicos;
Compromisso 9: Utilizar fontes de energia renováveis – solicitar à
autarquia a instalação de painéis solares na escola;
Compromisso 10: Reduzir o consumo de eletricidade – concluir a
substituição de lâmpadas, por lâmpadas economizadoras; pintar as
paredes das salas com tinta branca;
Compromisso 11: Reduzir o consumo de papel – aumentar os
procedimentos/recursos digitais;
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Compromisso 12: Reduzir a poluição atmosférica – promover o “Dia da
Bicicleta” com a dinamização de atividades desportivas;
Compromisso 13: Reduzir os desperdícios alimentares – monitorizar os
desperdícios alimentares da cantina da escola; sensibilizar sobre a
redução de desperdícios junto dos utentes da cantina;
Compromisso 14: Reduzir o consumo de carnes vermelhas - utilizar
fiambre de peru/frango em
opção ao de porco.
A nossa Escola compromete-se a envolver toda a
comunidade educativa - alunos, pessoal docente,
pessoal não docente e encarregados de educação na procura ativa de soluções para cumprir este
Compromisso Verde, onde se integram atividades
que garantem a participação de todas e todos num
processo de capacitação coletivo, podendo ser
realizadas sessões de esclarecimento temáticas e
dinâmicas de grupo lúdico-pedagógicas, facilitadas
por associações juvenis e estudantis da comunidade
envolvente, enquanto entidades parceiras deste Compromisso.
Comprometemo-nos, também, a avaliar o impacto deste Compromisso, procurando perceber o
que mudou nos nossos hábitos enquanto comunidade escolar, através de um processo de
auscultação e avaliação anual.
O nosso planeta precisa de todas e de todos nós, e a Escola Secundária de São Pedro da Cova,
Gondomar diz “Presente!” ao Compromisso Verde da Juventude.

São Pedro da Cova, 5 de junho de 2021
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