
       

 

Missão Up | Unidos pelo Planeta 2013/2014 

 

Galp Energia premeia  

Projetos de sustentabilidade  
 
Os vencedores da quarta edição do projeto Missão Up | Unidos pelo Planeta já foram 

encontrados e a entrega dos prémios teve lugar no dia 4 de Junho, no Jardim 

Zoológico de Lisboa. O evento contou com as presenças de Manuel Andrade, 

coordenador do projeto Missão UP | Unidos pelo Planeta e de Manuel Ferreira de 

Oliveira, CEO da Galp Energia, que não quiseram deixar de participar na festa e 

felicitar as escolas vencedoras. 

 

O evento que assinalou o final do projeto do ano letivo 2013/2014 teve início às 10h30, 

no Jardim Zoológico de Lisboa. O dia foi preenchido com um Peddy Paper, almoço, 

entrega de prémios, lanche e despedida das escolas, prolongando-se durante toda a 

tarde. Estiveram presentes neste encontro as já conhecidas mascotes da Missão UP | 

Unidos pelo Planeta - Mário e Rita - bem como centenas de alunos, professores, e 

outros representantes da comunidade escolar que participaram não só nos projetos 

que foram a concurso, como fizeram questão de marcar presença na festa que teve 

como objetivo premiar a criatividade dos melhores projetos de sustentabilidade que 

foram apresentados pelas escolas do 1º e 2º Ciclos do País.  

 

O Projeto Missão UP |Unidos pelo Planeta já vai na sua quarta edição e, de ano para 

ano, chega a mais alunos e a mais escolas. Depois de no ano letivo de 2012/2013 ter 

chegado a cerca de 115.000 alunos, 8.250 professores e 1.720 escolas do País, no ano 

letivo de 2013/2014, a Galp Energia foi mais longe e ultrapassou todas as expetativas. 

Em 2013/2014, o Projeto Missão UP| Unidos pelo Planeta registou a adesão de 2.142 

escolas, 200.000 alunos e 10.800 professores. 

 

No total, as quatro edições do projeto Missão UP| Unidos Pelo Planeta chegaram a 

cerca de 700.000 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, que 

frequentam o 1º e 2º ciclos das 5.800 escolas do ensino público e privado, bem como 

mais de 60.000 docentes de todas as áreas curriculares. 

 
Os trabalhos submetidos foram avaliados por um júri e de entre todos, foram 

escolhidos três projetos que se destacaram não só pelas ideias de ações de 

sustentabilidade que apresentaram, mas também pela criatividade manifestada. Para 

além das três escolas vencedoras, a Galp Energia fez ainda questão de atribuir duas 

menções honrosas. 

 

No evento, foram atribuídos prémios que incluíram, por exemplo, uma auditoria 

energética e a instalação de soluções de energia mais eficientes, mas tanto os alunos, 

como os professores e os pais e encarregados de educação envolvidos em todo o 

processo receberam prémios individuais. 

 

 

Escolas vencedoras: 



 

1º Prémio: Colégio Conciliar de Maria Imaculada, Leiria 

2º Prémio: Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Miratejo, Corroios 

3º Prémio: Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Jardim da Serra, Câmara de 

Lobos, Madeira 

 

Menção Honrosa: Jardim Escola João de Deus de Ponte de Sor, Portalegre 

Menção Honrosa: Colégio Catarina de Bragança, Sintra 

 

1.º PRÉMIO  

Colégio Conciliar de Maria Imaculada, Leiria  

O Colégio Conciliar de Maria Imaculada desenvolveu o Clube das Brigadas Positivas 

que contou com a adesão de 22 alunos. No total foram criadas 42 brigadas, 

dedicadas aos quatro temas do projeto. Foi criado um blogue para o Clube a fim de 

dar a conhecer todas as ações realizadas no âmbito do projeto e foi ainda realizado 

um vídeo retrospetivo das atividades mais significativas. 

Das várias ações realizadas pela escola, destacaram-se as seguintes: realização de 

uma caminhada sustentável com a elaboração e distribuição de folhetos informativos 

sobre a importância da adoção de uma mobilidade sustentável; organização de um 

sistema de partilha de boleias entre alunos, professores, encarregados de educação e 

outros elementos da comunidade educativa; entrevista ao vereador da Câmara e a 

um representante da Junta de Freguesia a fim de definir estratégias conjuntas com a 

CM e com a Junta de Freguesia para a execução de missões que visassem a melhoria 

ambiental e a eficiência energética. 

A escola desenvolveu um relatório muito completo e mostrou um grande 

envolvimento da comunidade local, entre Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 

bem como da comunidade escolar com todos os professores e funcionários da escola 

e ainda o apoio dos Encarregados de Educação.  

 

2.º PRÉMIO  

EB JI de Miratejo, Seixal 

Para dinamização do projeto, foram envolvidos todos os alunos da escola, através da 

constituição de várias Brigadas Positivas: “Brigada Gota a Gota” (PE e 1º ano); 

“Brigada Poupar Energia É o que Está a Dar” (2º ano); “Brigada das Energias 

Renováveis” (3º ano); “Brigada da Mobilidade” (4º ano). Através destas brigadas, 

foram trabalhados os temas da eficiência energética, fontes de energia e mobilidade 

sustentável. 

Destacaram-se as seguintes atividades: apresentação aos encarregados de 

educação de uma canção coreografada pelos alunos, apelando à boa utilização da 

energia e incentivando à utilização das lâmpadas menos poluentes; a “Brigada da 

Mobilidade” promoveu uma caminhada para alunos e pais durante a semana da 

mobilidade e ainda uma corrida de bicicletas; houve uma adaptação da peça de 

teatro "Greve Atómica", apresentada aos pais, encarregados de educação e 

entidades locais com título "Vamos Fazer a Terra Sorrir“. 



 

3.º PRÉMIO  

EB 1 / PE de Jardim da Serra, Madeira 

No âmbito do concurso, a escola criou duas brigadas, cada uma com um tema 

diferente e com uma atividade alocada. Foi realizado um concurso, para alunos e 

pais, de maquetes com o tema “Casa Sustentável”. O vencedor foi escolhido pelo 

Pároco da Paróquia e por representantes da Casa do Povo e da Junta de Freguesia e 

todas as maquetes serão expostas na Casa da Cultura em Câmara de Lobos e no 

Centro cívico do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra. 

Do conjunto de atividades desenvolvidas destacam-se as seguintes: elaboração de 

uma maquete de uma casa sustentável; organização de uma escala de boleias; visita 

de estudo a uma casa com painéis solares; reunião com todos os funcionários da 

escola com o objetivo de alertar para a redução do consumo de energia. 

 

MENÇÃO HONROSA  

Jardim Escola João de Deus de Ponte de Sor, Portalegre 

Com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a poupança de energia e 

de água foi criada a Brigada "Cheios de Energia“. Para esta brigada foram 

desenvolvidas duas mascotes - “A Margarida Poupança e o João Eletrão”. As 

mascotes tornaram-se personagens principais de um livrinho criado e lançado pela 

escola. No lançamento deste mesmo livro, estiveram presentes diversos representantes 

das entidades locais, a revisora do livro e os encarregados de educação. A Editora 

Alfarroba interessou-se pela sua publicação. 

Das atividades desenvolvidas, outras revelaram também bastante destaque, 

nomeadamente: a criação das mascotes “A Margarida Poupança e o João Eletrão”; 

a deslocação de alunos, pais e professora de casa até à escola a pé, durante uma 

semana, onde foi sendo sensibilizada a população e entregues autocolantes 

explicativos, com objetivo de poupar energia e água; a colaboração e alteração de 

algumas das instalações elétricas da escola por parte da CM de Ponte de Sor, em 

consequência da sua sensibilização para as dinâmicas elaboradas pela Brigada. 

 

MENÇÃO HONROSA  

Colégio Catarina de Bragança, Sintra   

Para desenvolvimento do trabalho a concurso, foram criadas oito brigadas. Os alunos 

do 1º ano organizaram-se em quatro brigadas para trabalharem o tema das energias 

renováveis e os alunos do 2.º ano constituíram quatro brigadas com a missão de 

diminuir a pegada ecológica da escola. 

Das várias atividades desenvolvidas pelas brigadas do colégio, destacaram-se as 

seguintes:  



● Construção de um cartaz com uma história criada por uma das turmas a partir das 

imagens da obra "Onda". O mesmo foi partilhado com a comunidade educativa;  

● Dinamização de diversos debates: "O que é a poluição?"; "O que são Energias 

Renováveis?"; "Qual a importância da Reciclagem?"; "O que é e como se pode fazer 

um consumo responsável?"; "Aquecimento global: quais as causas, as consequências 

e as soluções?"; "Noção de efeito de estufa"; 

● Aprendizagem sobre a exposição solar; aprendizagem sobre fontes de energia; 

construção de um forno solar; truques de poupança de água; construção de um 

catavento; uso de brinquedos solares. 

Por fim, os alunos procederam ainda à distribuição de dicas com desenhos e frases 

simples sobre poupança de energia 

 

Prémios para as escolas vencedoras: 

Auditoria energética à Escola, a realizar pela Galp Soluções de Energia, no valor 

máximo de 1.º prémio - 10.000€; 2.º prémio - 5.000€ e 3.º prémio - 2.500€; 

Visita dos membros das Brigadas Positivas vencedoras (1º, 2º e 3º prémios) a um 

edifício da Galp Energia, ou de um dos seus clientes, que seja uma referência na 

questão de eficiência energética e aplicação de produção de energia através de 

fontes renováveis (inclui transporte e alimentação); 

Auditoria de Segurança para todos os equipamentos de gás da Escola, serviços Galp 

Comfort no valor máximo de 1.º prémio – 7.500€; 2.º prémio - 5.000€ e 3.º prémio - 

2.500€; 

Oferta de viagens de um dia ao parque temático KidZania, incluindo transporte, 

refeições e entrada. Para o 1.º prémio serão 200 viagens, para o 2.º 100 viagens e para 

o 3.º 50 viagens. 

 

Por sua vez, os alunos membros das Brigadas Positivas vencedoras, num máximo de 30 

alunos, receberam Kits de Mobilidade compostos por bicicleta, capacete e mochila 

no valor máximo de 1.º prémio - 300€/unidade; 2.º prémio -200€/unidade e 3.º prémio - 

100€/unidade. 

Os Professores Coordenadores das atividades das Brigadas Positivas vencedoras não 

foram esquecidos e receberam um Grelhador a gás, modelo CookSpot Grill, e um 

aquecedor a gás Hotspot. 

Para os Pais e Encarregados de Educação dos alunos membros das Brigadas Positivas 

vencedoras o prémio foram detetores de monóxido de carbono domésticos para os 

agregados familiares (igual para o 1.º, 2.º e 3.º prémios). 

 

Novidades do programa Missão UP em 2014 

Na sua quarta edição, a Missão UP | Unidos pelo Planeta manteve algumas áreas de 

intervenção que implementou nas edições anteriores, desenvolveu novas ações, 

alargou parcerias e criou sinergias com entidades e projetos inovadores, em linha com 

os objetivos do programa de educação para a sustentabilidade.  



Outra parceria que se repetiu foi a que a Missão UP | Unidos pelo Planeta tem com o 

IndieJúnior, o festival criado a pensar nos mais pequenos. Na 11ª edição do festival 

IndieLisboa foram apresentadas duas sessões exclusivas Missão UP. Estas sessões 

exclusivas decorreram no Cinema São Jorge, na Sala Manoel de Oliveira, em Lisboa, e 

destinaram-se a cerca de 1.600 crianças, dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, 

convidados do programa Missão UP | Unidos pelo Planeta que, desta forma, tiveram a 

oportunidade de assistir aos filmes escolhidos pelo Festival Internacional de Cinema 

Independente sobre sustentabilidade e poupança energética. 

Ao longo deste ano letivo manteve-se o Concurso das Brigadas Positivas que teve 271 

escolas, 38.000 alunos e 2.250 professores aderentes, as Sessões de Esclarecimento e 

739 Aulas de Energia que envolveram 20.535 alunos. 

Estas Aulas de Energia são direcionadas para os alunos aderentes ao projeto e têm 

como objetivo explicar o que é a energia, de onde vem, como é produzida, para que 

serve, a partir de uma vertente lúdico-pedagógica. São dadas por colaboradores da 

Galp Energia e usam uma apresentação animada. 

Continuando com a novidade lançada no passado ano letivo, as aulas têm como 

recurso a Realidade Aumentada. Este conceito inovador permite que os alunos 

interajam de uma maneira muito divertida e pedagógica com a informação que é 

passada em cada Aula de Energia. Os alunos poderão ver de perto, em formato 

virtual em 3D, os moinhos eólicos a funcionar, o petróleo a ser extraído da terra e a 

chegar à refinaria, entre muitos outros momentos.  

 

Sobre a Missão Up | Unidos pelo Planeta 

O Missão Up | Unidos pelo Planeta é um Projeto de Educação para a Sustentabilidade 

de âmbito nacional lançado em Outubro de 2011 e que já vai na quarta edição. O 

principal objetivo deste projeto é sensibilizar a comunidade escolar para temáticas 

relacionadas com as diversas formas de energia existentes e envolver as crianças em 

torno do conceito de mobilidade sustentável, relacionando-o com a eficiência 

energética, tanto nas suas casas, como na escola, e com a sua pegada energética 

de forma a poderem criar a sua própria missão e ajudar o planeta. É igualmente uma 

forma descontraída e divertida de estimular a responsabilização das crianças para a 

tomada de atitudes e mudança de comportamentos para que através delas e da 

participação conjunta das escolas, seja possível envolver as famílias e as comunidades 

locais. 

Integrado na política de responsabilidade social da Galp Energia, o programa Missão 

Up | Unidos pelo Planeta foi o projeto vencedor da edição de 2013 do Energy Globe 

Award, na categoria National. Com a participação de 161 países em todo o mundo, o 

Energy Globe Award é hoje um dos mais prestigiantes prémios ambientais. É atribuído 

anualmente a projectos que se focam na eficiência energética, energias renováveis e 

na conservação de recursos.   


