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Categoria: Artigo 

Prémio Artigo Escola Concelho Prémio 

1º Rio Tinto dita as tendências: 
vermelho é a cor da moda 

Externato das Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus Porto Tablet 

2º A “ondulação” da orla costeira 
de Gaia 

Escola Secundária de Almeida 
Garrett 

Vila Nova de 
Gaia Tablet 

3º A Janela do Futuro Escola Secundária c/ 3º ciclo 
de Caneças Odivelas Disco externo USB 

MH No trilho do lixo! Escola Sec. c/ 3º ciclo 
Gonçalves Zarco Funchal Disco externo USB 

 

MH BioPower - Carvão verde com 
camisa branca 

Escola Básica António Alves 
Amorim 

Santa Maria 
da Feira 

Disco externo USB 
 

http://www.jra.abae.pt/portal/article/rio-tinto-dita-as-tendencias-vermelho-e-a-cor-da-moda/�
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http://www.jra.abae.pt/portal/article/a-ondulacao-da-orla-costeira-de-gaia/�
http://www.jra.abae.pt/portal/article/a-ondulacao-da-orla-costeira-de-gaia/�
http://www.jra.abae.pt/portal/article/a-janela-do-futuro/�
http://www.jra.abae.pt/portal/article/no-trilho-do-lixo/�
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“(…) É assim que nasce este biocarvão, com cerca de 95% de carbono fixo (contra 70% 
do carvão tradicional) e inúmeras vantagens entre as quais o facto de (…) a sua queima 
não produzir fumo, não fazer faísca nem chama e ter um poder calorífico muito 
superior ao do carvão tradicional. (…) 
A Ibero Massa Florestal - a fábrica produtora deste carvão, onde não há fuligens e se 
pode trabalhar de camisa branca – presta já hoje um forte contributo para a poupança 
e a eficiência energéticas, num país que importa 75% do carvão doméstico e onde se 
estima haver quatro milhões de toneladas de biomassa desperdiçadas. Números para 
refletir e um exemplo a seguir.“ 

BioPower - Carvão verde com camisa 
branca 

Professor coordenador: Luís Calix 





“(…) Durante o percurso, antevê-se haver no concelho uma preocupação camarária pela 
política ambiental, nomeadamente, na separação de resíduos. (…) Com os camiões 
cheios e Santa Cruz limpa, três camiões dirigem-se para a Estação de Triagem de Lixo do 
Porto Novo e outros três para a da Meia Serra. Constata-se que (…) camiões e equipas 
de remoção conhecem todos os circuitos e tratam o lixo com a dignidade que ele 
merece: separaram-no, entregam-no nas estações de triagem e de tratamento e deixam 
as ruas limpas e asseadas, até nova recolha. O trilho do lixo está limpo! A bem do 
Ambiente!” 

No trilho do lixo! 

Professor coordenador: José Manuel 





“(…) Uma equipa de investigadores do LaserLab da Universidade de Coimbra 
desenvolveu um estudo que, se levado avante, poderá significar um impacto 
significativo na produção de energia renovável na nossa sociedade: janelas com células 
fotovoltaicas de terceira geração incorporadas, ou, com linguagem mais simples, janelas 
solares. A equipa pretende utilizar platina para a transformação de energia solar em 
eléctrica. (…) Apesar de ser muito eficiente em termos de captação de energia, o 
período de vida da platina durante o processo é muito reduzido, o que leva a um pouco 
aproveitamento de energia. (…) Ou seja, o grande quebra-cabeças deste grupo de 
investigadores será recriar um ambiente estável nas próprias células fotovoltaicas, de 
modo a prolongar o período de vida dos constituintes da própria platina”. (…)” 

A Janela do Futuro 

Professora coordenadora: Lucília Jorge 





“A orla costeira de Vila Nova de Gaia tem sido alvo de sucessivas e onerosas 
intervenções de requalificação e não menos frequentes destruições provocadas pelo 
mar, situação que se tem agravado nos últimos anos, fruto de intempéries que se têm 
abatido sobre a costa portuguesa. Entre estas, merece destaque a tempestade Hércules 
que, em janeiro de 2014, provocou avultados danos. Neste jogo de forças entre o 
Homem e o mar, resta saber quem determinará a configuração do litoral nos anos 
vindouros. (…)“ 

A “ondulação” da orla costeira de Gaia 

Professora coordenadora: Odete Melo 





“(…) Atualmente, a água está imprópria para banhos devido a perigo de contaminação 
pelas bactérias. Apesar de em algumas zonas aparentar ser límpida, a água não é 
potável. A ETAR de Meiral, em Rio Tinto, está a ser alvo de modernização (…). Para além 
disso, anteriormente, existia uma brigada denominada de Guarda-Rios que tinham 
como missão limpar as margens do afluente e fiscalizar as descargas, nesse caso 
multavam. No entanto, desaparecem devido a mudança do modo de vida e confiança 
na autonomia das pessoas. (…) “ 

Rio Tinto dita as tendências: vermelho é a 
cor da moda 

Professora coordenadora: Susana Carneiro   
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Categoria: Fotografia 

Prémio Artigo Escola Concelho Prémio 

1º À espera de melhores dias Escola Básica Augusto Gil Porto Máquina fotográfica + tripé 

2º Sustentabilidade à janela  Escola Básica Augusto Gil Porto Máquina fotográfica 

3º Gaia distribui talhões a 
pessoas do concelho  

Escola Secundária de Almeida 
Garrett 

Vila Nova de 
Gaia Disco externo USB 

MH A praia fluvial do Taboão em 
Paredes de Coura 

Escola Profi. do Alto Minho 
Interior 

Paredes de 
Coura 

Disco externo USB 
 

MH A magia da fotografia Freelancer Marinha 
Grande 

Disco externo USB 
 

Serão igualmente atribuídos como prémios: 
- Três subscrições anuais da Revista ZOOM 
- Três workshops de fotografia (15h) do Centro de Fotografia Trilhos da Terra 

http://www.jra.abae.pt/portal/photo/a-espera-de-melhores-dias/�
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http://www.jra.abae.pt/portal/photo/gaia-distribui-talhoes-a-pessoas-do-concelho/�
http://www.jra.abae.pt/portal/photo/gaia-distribui-talhoes-a-pessoas-do-concelho/�
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http://www.jra.abae.pt/portal/photo/a-praia-fluvial-do-taboao-em-paredes-de-coura/�
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A magia da fotografia 

Freelancer: Sara Soeima 





A magia da fotografia 

Professor coordenador: Luís Faria 





Gaia distribui talhões a pessoas do 
concelho  

Professora coordenadora: Odete Melo 





Sustentabilidade à janela  

Professora coordenadora: Manuela Lopes 





À espera de melhores dias 

Professora coordenadora: Manuela Lopes 
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Categoria: Vídeo 

Prémio Artigo Escola Concelho Prémio 

1º Sequestro de Carbono do 
Parque Biológico de Gaia 

Escola Secundária de Almeida 
Garrett 

Vila Nova de 
Gaia Máquina fotográfica + tripé 

2º Água com Energia Escola Básica de Gualtar Braga Máquina fotográfica 

3º Levadas da Madeira, 
Património da Humanidade 

Escola Básica e Secundária Dr. 
Luís Maurílio da Silva Dantas 

Câmara de 
Lobos Disco externo USB 

MH Sacos de Plástico Colégio Casa-Mãe Paredes Disco externo USB 
 

MH Eficiência energética na tua 
casa! 

Escola Profissional Amar Terra 
Verde Vila Verde Disco externo USB 

 

Serão igualmente atribuídos como prémios: 
- Três subscrições anuais da Revista ZOOM 
- Três workshops de fotografia (15h) do Centro de Fotografia Trilhos da Terra 

http://www.jra.abae.pt/portal/video/sequestro-de-carbono-do-parque-biologico-de-gaia/�
http://www.jra.abae.pt/portal/video/sequestro-de-carbono-do-parque-biologico-de-gaia/�
http://www.jra.abae.pt/portal/video/agua-com-energia/�
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http://www.jra.abae.pt/portal/video/levadas-da-madeira-patrimonio-da-humanidade/�
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Eficiência energética na tua casa! 

Professor coordenador: José Dantas 





Sacos de Plástico 

Professor coordenador: Edgar Fernandes 





Levadas da Madeira, Património da 
Humanidade 

Professora coordenadora: Lúcia Freitas 





Água com Energia 

Professor coordenador: Victor Martins 





Sequestro de Carbono do Parque Biológico 
de Gaia 

Professora coordenadora: Odete Melo 
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