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NOTA PRÉVIA  

O presente documento apresenta as principais leituras das informações recolhidas pela 
equipa de avaliação externa durante o processo de avaliação do Programa “Escola 
Azul”. Este é um programa educativo do Ministério do Mar, desenvolvido na Direção-
Geral de Política do Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na 
comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que 
contribuam para a sustentabilidade do Oceano. 

As leituras que se apresentam centraram-se na reflexão sobre o Programa, apoiada em 
documentação existente e em perceções de atores chave na sua implementação. Estas 
análises procuraram ser o mais exaustivas e aprofundadas possível, embora depois 
sistematizadas de forma simples e inteligível. 

Neste relatório, dar-se-á conta da informação recolhida e analisada referente ao ano   
letivo de 2020/2021, com vista a descrever o processo de implementação e aferir os 
seguintes objetivos de avaliação: 

‣ Verificar a robustez do Programa Escola Azul; 

‣ Identificar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do Programa com vista à 
evolução e melhoria contínua do Programa Escola Azul e a sua adaptação e ajuste à 
realidade nacional e internacional e ao seu crescimento na próxima década; 

‣ Analisar o potencial de internacionalização da marca “Escola Azul”. 

Conforme previsto, todo o trabalho da equipa de avaliação da Logframe foi 
desenvolvido em estreita colaboração, em diálogo aberto e com validação, discussão 
técnica e acompanhamento da equipa coordenado do Programa Escola Azul, ao longo 
do processo. 

Resta-nos agradecer a todos/as os/as que colaboraram com o seu tempo, na resposta 
aos instrumentos de recolha de dados, dando contributos essenciais para esta 
avaliação. 
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SU MÁRIO EXECUTIVO 

O relatório de avaliação que se apresenta, resulta do processo de implementação da 
avaliação externa ao Programa Escola Azul, promovido pela DGPM - Direção-Geral de 
Política do Mar, a qual percorreu as etapas planeadas, embora com necessidade de 
ajustes provocados pela crise pandémica. Importa destacar a importante colaboração 
de todos os envolvidos no processo para garantir a sua exequibilidade. 

A disponibilidade e participação expressiva por parte dos diferentes atores, na fase de 
recolha de dados, revela a motivação e envolvimento real destes na implementação do 
Programa, o que é, desde logo, um indicador muito positivo.  

A equipa de avaliação começou por analisar os documentos e dados fornecidos pela 
equipa do Programa para depois prosseguir para a construção de uma Teoria da 
Mudança (TOC) e sistematização de um Plano de Avaliação com um conjunto alargado 
de questões agrupadas em categorias de análise consideradas relevantes: relevância e 
reconhecimento, coerência, eficácia, impacto, comunicação e sustentabilidade.  

Após este trabalho a equipa de avaliação construiu os instrumentos de recolha com 
vista a recolher informação e evidências para responder às questões de avaliação 
constantes do Plano. Estes instrumentos foram os seguintes:  

• Questionários online para alunos (4064 respostas), professores (491 respostas), 
municípios (8 respostas), parceiros (49 respostas) e equipa do programa (5 
respostas); 

• Guião de atividade de recolha de dados com crianças de Jardim de infância e  
respetivo instrumento online para registo (57 registos); 

• Guião para focus-group com alunos embaixadores (5 participantes) e professores  
coordenadores (30 participantes); 

• Guião de entrevista a responsáveis políticos (Senhor Ministro do Mar, Ricardo Serrão 
Santos e Diretora-Geral de Política do Mar, Doutora Helena Vieira). 

A escolha e implementação destes instrumentos vai de encontro à solução 
metodológica proposta na fase inicial do processo, a de um desenho quase quasi-
experimental, com a utilização de indicadores quantitativos e qualitativos, assente na 
análise cruzada dos dados de monitorização fornecidos e das perceções de atores 
relevantes no âmbito do Programa. 
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Como referido, os constrangimentos impostos pela situação de pandemia implicaram 
uma adaptação no processo de recolha de dados, nomeadamente no que se refere ao 
formato dos instrumentos utilizados e ao cronograma inicialmente revisto. As restrições 
de acesso às escolas durante a pandemia impossibilitaram a recolha de dados 
presencial, como estava previsto, tendo-se recorrido aos formatos digitais como a 
alternativa. Por outro lado, numa lógica de não sobrecarrregar os professores no final 
do ano letivo, altura em que o fluxo de solicitações aumenta, foi acordado com a equipa 
do Programa, adiar a realização dos focus group para o início do ano letivo seguinte. 

Desta forma, considera-se que a avaliação não ficou comprometida, sendo possível dar 
resposta às questões de avaliação e realizar uma análise crítica da informação recolhida, 
construindo uma narrativa de performance, organizada por dimensões de análise, que 
julgamos ser uma boa representação do que tem sido a implementação do Programa 
até ao momento. 

Por fim, foi possível sistematizar as principais conclusões a que a equipa de avaliação 
chegou, e também um conjunto de recomendações para a intervenção futura. 
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IDEIAS  CHAVE 
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CONC LUSÕES E  RECOM ENDAÇÕ ES 

Como resultado da análise de toda a informação recolhida e sistematizada, é possível 
identificar um conjunto de conclusões e recomendações, a diferentes níveis, que 
decorrem da implementação do Programa Escola Azul.  

Para facilitar a leitura, compreensão e a utilização das conclusões como suporte à 
tomada de decisão futura, destacamos aquelas que consideramos serem as principais, 
em linha com os dados e as perceções recolhidas e a análise efetuada. Adicionalmente, 
são apresentadas recomendações práticas tendo em vista a introdução de possíveis 
melhorias. 

Principais Conclusões 

Começando por uma análise conclusiva de âmbito mais genérico, o Programa Escola 
Azul é reconhecido e valorizado, por todos os atores consultados nesta avaliação, como 
relevante e eficaz na promoção da Literacia do Oceano em contexto educativo, 
fornecendo uma linha orientadora na resposta a uma necessidade reconhecida a nível 
nacional e internacional, a de investir na educação de gerações futuras mais 
conscientes sobre importância do Oceano e mais responsáveis e participativas no que 
respeita à sua sustentabilidade.  

O Programa foi desenvolvido com base no conhecimento já adquirido sobre a temática 
a nível internacional, encontrando alinhamento com as áreas prioritárias da Estratégia 
para a Literacia Oceânica prevista na Década da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (2021-2030): a integração da Literacia 
do Oceano na educação formal, na formulação de políticas, nas operações de 
entidades privadas e no envolvimento das comunidades, o que reforça a sua relevância. 

Com o objetivo de destacar aquelas que consideramos serem as principais conclusões, 
sistematizámos as mesmas em três níveis de análise: questões relacionadas com a 
estrutura e metodologia do Programa, questões de implementação e dos resultados 
alcançados, e questões relacionadas com o seu potencial de alargamento e replicação 
a nível nacional e internacional. 
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No que se refere à estrutura e metodologia do Programa: 

‣ O conceito do Programa e os requisitos criados estão alinhados com as principais 
orientações estratégicas internacionais no quadro de referência da Literacia do 
Oceano, o que é visível pela adoção de uma conceção mais abrangente (baseada 
nos sete princípios propostos pela COI-UNESCO), que favorece a abordagem do 
tema em diferentes áreas de saber e com o envolvimento de diferentes atores/
entidades. 

‣ Sendo o tema do Oceano relativamente recente na agenda política, a nível nacional 
e internacional, o facto do Programa ter sido desenhado de acordo com orientações 
nacionais da Estratégia Nacional para o Mar, leva a que a sua implementação 
assuma especial relevância a nível político. Neste sentido, pode constituir-se como 
um importante instrumento de advocacy para uma crescente valorização do Mar ao 
nível das políticas públicas, e para o envolvimento e mobilização da sociedade civil 
para a sustentabilidade do Oceano. 

‣ A metodologia proposta mostra-se adequada face aos objetivos a que o Programa 
se propõe, apresentando como mais-valias a possibilidade de promover uma 
aprendizagem contínua pela integração de alunos de diferentes faixas etárias e 
ciclos de ensino, a ligação com diferentes áreas curriculares, e a valorização do 
envolvimento de entidades locais no desenvolvimento dos projetos de escola, 
nomeadamente através da rede de parceiros e dos municípios aderentes.  

‣ A parceria e articulação entre entidades de natureza e áreas de intervenção distintas 
(educativas, governamentais e privadas) é um dos aspetos metodológicos 
diferenciadores do Programa Escola Azul, sendo também valorizado por todos os 
atores consultados nesta avaliação. O envolvimento destas entidades permite dar 
maior consistência à intervenção realizada, na medida em que favorece a 
concertação da ação em prol de objetivos comuns e o enriquecimento das 
aprendizagens dos alunos. 

Em termos da implementação e dos resultados: 

‣ A crescente adesão ao Programa ao longo dos quatro anos de implementação, 
evidencia níveis de eficácia positivos, demonstrando o reconhecimento por parte de 
escolas, parceiros e municípios da sua importância no âmbito da promoção da 
Literacia do Oceano, ainda que se verifique uma grande concentração de escolas 
azuis junto ao litoral. 
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‣ Recorrendo aos dados e perceções recolhidas, são já evidentes mudanças e 
impactos decorrentes da implementação do Programa, que têm contribuído para a 
Literacia do Oceano, nomeadamente: 

- Aumento de conhecimentos sobre o Oceano em alunos e professores; 

- Aumento da consciencialização, por parte dos alunos, sobre a importância do 
Oceano para a vida de todos e sobre a necessidade de o proteger; 

- Adoção de comportamentos de aproximação ao mar e de uma postura/atitude 
mais protetora do Oceano, por parte dos alunos; 

- Maior valorização da temática pela comunidade educativa. 

‣ O Programa tem vindo a contribuir para a criação efetiva de sinergias a nível local 
entre comunidade educativa, comunidades locais e stakeholders ligados ao Mar, o 
que tem permitido alargar o âmbito da ação da Escola Azul além do contexto 
educativo. Contudo, tendo em vista o objetivo do Programa de promover a Literacia 
do Oceano na sociedade portuguesa, importa reforçar a participação e 
sensibilização das (e nas) comunidades locais. 

‣ A implementação do Programa enfrenta condicionantes/barreiras externas, cuja 
minimização implica uma atuação estratégica e concertada entre intervenientes com 
poder de decisão política, nomeadamente entre Ministério do Mar e Ministério da 
Educação. 

Relativamente ao alargamento e replicação do Programa:  

‣ O reconhecimento do Programa a nível político e a continuidade da valorização do 
Mar enquanto área estratégica para o país, assume-se como fator chave para a 
disseminação, replicação e amplo (re)conhecimento do Programa por diferentes 
públicos. 

‣ A dimensão de comunicação e divulgação do Programa, em particular fora do 
contexto educativo, ainda se revela insuficiente.  

‣ O reconhecimento do Programa como boa prática pela UNESCO, potencia a sua 
replicabilidade, a nível nacional e internacional, na medida que poderá favorecer a 
sua adoção enquanto modelo de intervenção em todas as escolas do país e noutros 
países.  
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Principais Recomendações 

Seguindo a mesma lógica das conclusões, apresentam-se as principais recomendações 
organizadas em níveis de análise. Em seguida apresentamos uma sistematização 
gráfica, detalhando, posteriormente, cada uma com mais pormenor. 

Relativamente à estrutura e metodologia do Programa: 

• Sistematizar um Manual do Programa que sirva de guia orientador para a sua 
implementação, desde informação sobre a elaboração da candidatura e etapas de 
desenvolvimento de projetos, exemplos de boas práticas de escolas aderentes, 
sugestões de atividades/recursos adequados aos diferentes anos de escolaridade, 
entre outros. 

• Contemplar estratégias metodológicas que contribuam para a manutenção dos 
níveis de motivação e envolvimento e motivação dos atores chave, nomeadamente: 
formação contínua de professores, formação para alunos embaixadores numa lógica 
de formação de pares, acesso a novos recursos de forma regular, distinção de 
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escolas com boas práticas implementadas, realização de uma cerimónia anual para 
renovação do galardão "Escola Azul", entre outros. 

Quanto à implementação: 

• Contemplar ações que fomentem um maior envolvimento e participação das 
comunidades locais na dinâmica do Programa (Ex.: comemoração do Dia da Escola 
Azul e do Dia do Oceano com atividades abertas à população local). 

• Promover momentos e espaços de partilha de conhecimento, experiências e boas 
práticas entre escolas, entidades parceiras, municípios e/ou outras entidades 
relevantes ligadas ao Mar (Ex.: comunidades de prática), como forma de inspirar 
novas estratégias de Literacia do Oceano. 

• Prever a implementação de um sistema de incentivos à participação de escolas e de 
alunos (Ex.: criação de "prémios Azul", realização de intercâmbios nacionais e 
internacionais, inclusão da participação no Programa nos certificados e diplomas dos 
alunos, nomeadamente no campo destinado a ações de voluntariado e cidadania - 
portaria n.º 194/2021).  

Em relação ao alargamento e replicação: 

• Reforçar a cooperação interministerial com o Ministério da Educação, com vista à 
acreditação do Programa, à integração da Literacia do Oceano num currículo escolar, 
em todos os ciclos de ensino, e à disponibilização de mais recursos e benefícios para 
as escolas. 

• Refletir acerca da criação de uma estratégia de alargamento do Programa a nível 
nacional (a mais escolas, municípios e entidades parceiras), com definição de 
objetivos estratégicos anuais e metas associadas. Esta estratégia poderá contar com 
ações específicas, com particular incidência ao interior do país, como por exemplo: 

- Proposta  de atividades e/ou temas mais direcionados para as escolas do interior, 
tentando minimizar a influência que a proximidade ao mar pode ter na decisão 
de adesão; 

- Envolvimento de Escolas Azuis na divulgação do Programa junto de escolas que 
ainda não aderiram (por exemplo, realização de fóruns para partilha de boas 
práticas, partindo da experiência de implementação das escolas azuis; programa 
de "apadrinhamento" de novas escolas, entre outros). 

• Reforçar a divulgação e comunicação externa do Programa, nomeadamente através 
dos meios de comunicação social e das redes sociais, a par de uma maior 
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comunicação e partilha dos resultados alcançados, que contribua para  um maior 
reconhecimento do Programa enquanto boa prática. 

Quanto à monitorização e avaliação: 

• Implementar a ferramenta de avaliação de Literacia do Oceano desenvolvida, como 
forma de aferir um conjunto de indicadores de avaliação do impacto produzido ao 
nível da Literacia do Oceano nos alunos, permitindo centrar a comunicação no valor 
acrescido do Programa Escola Azul, com base em evidências. Esta avaliação poderá 
funcionar como barómetro na tomada de decisões a nível estratégico e operacional. 

Em suma, face aos dados recolhidos e às perceções do atores com quem tivemos 
oportunidade de falar, a nossa avaliação global da implementação do Programa é muito 
positiva. A leitura dos dados permite concluir acerca do contributo do Programa Escola 
Azul para o aumento da Literacia do Oceano nos grupos intervencionados, revelando 
bons resultados ao nível da sua abrangência até ao momento, expressa no aumento do 
número de alunos e escolas, bem como da rede de parceiros e municípios aderentes, 
dando conta do potencial de constituição de uma rede azul a nível nacional. 

Existem, no entanto, alguns aspetos de melhoria que deverão ser tidos em conta face à 
intenção de crescimento sustentado do Programa, a nível nacional e internacional. 
Nesse sentido, tendo em vista a evolução e melhoria contínua sistematizam-se de 
seguida, numa análise swot, os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças à 
implementação. 
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FORÇAS 

• C o n t e ú d o d o P r o g r a m a : c o m 
relevância atual, a nível educativo, 
ambiental e político. A adoção de uma 
conceção de Literacia do Oceano 
abrangente e inclusiva, permite a sua 
adaptação a diferentes públicos e 
contextos geográficos; 

• Estrutura do Programa: metodologia 
adequada e coerente face aos objetivos 
p r e v i s t o s , c o m ê n f a s e n a 
interdisciplinaridade, no envolvimento 
de diferentes faixas etárias e no 
estímulo à ação pelo desenvolvimento 
de projetos;  

• Implementação eficaz e com impactos 
já visíveis: crescimento significativo da 
rede azul em quatro anos, com 
i m p a c t o s n o a u m e n t o d e 
conhecimentos, competências pessoais 
e sociais e da adoção de alguns 
comportamentos protetores do 
Oceano.  

• Criação de sinergias : programa 
congrega a atuação de vários atores, 
favorecendo a criação de um estratégia 
articulada e agregadora de promoção 
de Literacia do Oceano nas escolas; 

• Benefícios da marca “Escola Azul”: 
Integração no Programa, representa 
uma mais-valia para as escolas, pelos 
benefícios que retiram, nomeadamente 
acesso a uma vasta rede de parceiros 
c o m k n o w - h o w e r e c u r s o s 
diferenciadores. 

FRAQUEZAS  

• Apoio logíst ico e/ou financeiro : a 
inexistência de verbas/apoios específicos 
para o desenvolvimento dos projetos  
dificulta o acesso e  a execução de algumas 
atividades, nomeadamente atividades 
práticas que envolvam deslocações; 

• Poucos incentivos à participação de 
professores: a implementação do Programa 
não contempla incentivos à participação 
dos professores (atribuição de horas, 
formação acreditada, reconhecimento na 
avaliação de desempenho); 

• Comunicação e visibilidade do Programa 
ainda insuficiente fora do contexto 
educativo: a visibilidade e divulgação 
externa do Programa necessita de reforço,  
com vista ao seu (re)conhecimento a nível 
nacional. 

• Acompanhamento às escolas limitado 
pelos recursos existentes: equipa do 
Programa com recursos limitados para 
acompanhar, motivar e potenciar sinergias.      
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OPORTUNIDADES 

• Reconhecimento enquanto programa 
educativo a nível nacional: a cooperação  
interministerial com o Ministério da 
Educação permitiria acreditar o Programa, 
integrar o tema no currículo, conceder 
c o m p e n s a ç õ e s a o s p ro f e s s o re s e 
rentabilizar recursos; 

• Reconhecimento do Programa a nível 
internacional: o reconhecimento por parte 
da UNESCO enquanto boa prática de 
Literacia do Oceano poderá favorecer a sua 
adoção enquanto modelo de intervenção 
noutros países, contribuindo para uma 
maior cooperação internacional na 
abordagem ao Oceano; 

• Alargamento da rede azul: mediante a 
abrangência de mais escolas, mais 
munícipios e parceiros em diferentes zonas 
do país poderá constituir-se uma rede azul 
a nível nacional, com maior potencial de 
influência; 

• Criação de uma comunidade nacional de 
Literacia do Oceano: implementação de 
ações mais regulares de partilha e 
articulação entre os diferentes atores, que 
permita um trabalho mais concertado no 
desenvolvimento de projetos e iniciativas 
ligadas ao Oceano. 

 

AMEAÇAS 

• Condicionantes externas à implementação: 
rotatividade do corpo docente nas escolas, 
desmotivação de alguns professores para a 
implementação do Programa; barreiras 
orçamentais ex is tentes; conteúdos 
abordados pelo Programa não integrados 
no currículo escolar, entre outros; 

• Localização geográfica pode ser uma 
condicionante para a abrangência do 
Programa: escolas de zonas do interior do 
país podem não reconhecer a mais-valia de 
adesão ao programa; 

• Não reconhecimento político: se a   
Literacia do Oceano deixar de ser 
valorizada pelos decisores políticos, a 
continuidade e escalabilidade do Programa 
pode ficar condicionada. 
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ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Enquadramento do processo: o Programa Escola Azul 

O Programa Escola Azul, segue as orientações da Estratégia Nacional para o Mar e da 
Estratégia Nacional para a Educação de Cidadania e está de acordo com o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Segue ainda os princípios orientadores da 
Literacia do Oceano (EUA e UNESCO) e as recomendações previstas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade), 14 (Proteger a Vida Marinha) 
e 17 (Parcerias para a Implementação dos Objetivos) da Organização das Nações 
Unidas. 

Mais do que conhecer o tema, a Literacia do Oceano é comunicar, agir e decidir de 
forma informada e consciente, sabendo que todos somos responsáveis pelo e para com 
o Oceano, quer a nível individual, quer coletivo. É também trabalhada pelo Programa a 
influência recíproca entre Oceano e sociedade humana, num incentivo à atuação de 
todos os cidadãos e parceiros a assumirem atitudes mais informadas e responsáveis 
sobre o Oceano e seus recursos. 

Desta forma o Programa, pretende alcançar os seguintes objetivos: 

• Promover a Literacia do Oceano na sociedade portuguesa à escala nacional; 

• Apoiar as escolas que trabalham no âmbito da Literacia do Oceano; 

• Estimular formas de cidadania ativa, através de mudanças de atitude efetivas dos 
alunos em questões ligadas ao Oceano; 

• Reduzir as barreiras de implementação de Literacia do Oceano nas escolas; 

• Criar sinergias entre a comunidade educativa, as comunidades locais e os diferentes 
stakeholders ligados ao Mar; 

• Fomentar a comunicação entre as diferentes instituições com papel ativo na educação 
marinha, no sentido de delinear estratégias educativas harmonizadas; 

• Valorizar as profissões do mar em áreas emergentes como a ciência, tecnologia, 
direito, economia ou comunicação. 

Nesse sentido, o Programa reconhece, distingue e acompanha escolas que, 
trabalhando temas ligados ao mar, se candidatam a pertencerem à “comunidade Escola 
Azul”. O reconhecimento enquanto "Escola Azul" é efetivado mediante o cumprimento 
de oito  requisitos: 
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1. explorar uma problemática do oceano; 

2. estimular os alunos a agir, intervir e decidir; 

3. cruzar diferentes áreas do saber (disciplinas); 

4. envolver a comunidade local; 

5. integrar alunos de diferentes idades; 

6. interagir com a rede de parceiros; 

7. nomear embaixadores do oceano; 

8. comunicar as suas ações. 

Para que essa distinção se mantenha as escolas têm de demonstrar esse interesse, 
através do preenchimento de um formulário, e da concretização das seguintes ações: 

• Responder a um desafio bianual Escola Azul; 

• Exibir bandeira Escola Azul em local visível; 

• Celebrar um Dia do Oceano: Dia Europeu do Mar, Dia Mundial do Oceano, Dia 
Nacional do Mar; 

• Celebrar o Dia Escola Azul respondendo ao desafio anual lançado pela 
Coordenação; 

• Publicar 3 vezes no Grupo de Facebook Escola Azul; 

• Responder 2 vezes aos inquéritos Escola Azul; 

• Participar num Encontro Escola Azul (nacional ou regional); 

• Fazer reunião interna com equipa de professores, alunos embaixadores, e 
representantes da comunidade escolar. 

Para além desta estreita relação com as escolas, o Programa pretende promover uma 
Comunidade de Literacia do Oceano, aproximando escolas, entidades do setor do mar, 
municípios e outras entidades com papel ativo na educação marinha, nomeadamente 
através da constituição, divulgação e promoção de: 

- Rede de parceiros, a qual é constituída por entidades que contribuem com ofertas 
educativas sobre o Oceano para as ações e iniciativas das escolas azuis; 

- Adesão de Municípios Azuis, que apoiam e promovem a implementação do Programa 
a nível local, através do apoio e promoção nas suas escolas da dinamização de projetos 
educativos sobre o Oceano; da identificação de entidades locais para integrar a rede 
de parceiros Escola Azul e da divulgação do Programa nível local. 
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A  S O L U Ç Ã O  M E T O D O L Ó G I C A  E  

S U A  O P E R A C I O N A L I Z A Ç Ã O  

A metodologia de avaliação utilizada assenta numa abordagem mista, utilizando 
indicadores  qualitativos e quantitativos. Esta abordagem permite uma participação de 
diferentes stakeholders relevantes e a inclusão de diferentes perspetivas do Programa 
para analisar o impacto da sua implementação. 

Na base de todo o desenho metodológico da avaliação esteve a co-construção e 
validação da Teoria da Mudança, a partir da qual foi desenvolvido um portfólio de 
questões de avaliação e construído um Plano de Avaliação, também ele validado pela 
equipa do Programa. A construção do plano de avaliação baseada na Teoria da 
Mudança permite garantir o enfoque nas mudanças promovidas pelo Programa e não 
apenas na descrição do que foi realizado. 

Assim, foram definidas algumas linhas mestras que balizaram todo o processo 
avaliativo, a saber: 

• Desenvolvimento de um plano de avaliação que clarifique os objetivos da avaliação e 
a utilização a ser efetuada dos seus resultados; 

• Validação de um portefólio de indicadores e métricas a utilizar no processo avaliativo 

• Acompanhamento dos indicadores e métricas definidos no processo de avaliação 
numa lógica de contribuição ; 1

• Seleção, participada, de fatores críticos de sucesso e realização de uma análise QCA   2

(Qualitative Comparative Analysis) para identificação e validação dos aspetos a 
assegurar ao escalar ou replicar o Programa e sua estratégia de operacionalização. 

 Foram também utilizados dados que o Programa produziu até à data de arranque desta avaliação e que 1

se consideraram relevantes para a mesma.

 Nesta fase acabou por não ser aconselhável a implementação do QCA por questões de dados mas 2

ficarão em documento autónomo indicações para a criação dos casos no futuro.
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Operacionalização 

O processo de avaliação do Programa Escola Azul decorreu de forma positiva e em 
estreita articulação com a Equipa do Programa, tendo-se verificado algumas alterações 
ao inicialmente previsto, nomeadamente ao nível das visitas de acompanhamento 
presenciais, as quais pela situação pandémica ficaram inviabilizadas, tendo-se criado 
condições para recolhas qualitativas recorrendo a ferramentas online. 

No esquema seguinte apresentam-se as principais etapas do trabalho desenvolvido. 

Fig. 1 -  Etapas do trabalho da avaliação do Programa no ano letivo 2020/2021 
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Os instrumentos de recolha de dados aplicados foram selecionados tendo em conta a 
abordagem mista utilizada, por forma a recolher e cruzar diferentes perceções sobre o 
Programa, a saber: 

• Questionários online a alunos, professores, municípios, parceiros e equipa do 
programa; 

• Atividade de recolha de dados com crianças de Jardim de infância e respetivo 
instrumento online para registo; 

• Focus-group com alunos embaixadores e com professores coordenadores; 

• Entrevistas a responsáveis políticos. 

Desta forma, foram tidos como fontes de informação, para além da análise documental, 
a perceção de diferentes atores: alunos, professores, municípios, parceiros, decisores 
políticos e equipa do Programa, obtendo-se uma participação significativa na maioria 
dos casos: 

Apresentamos de seguida alguns dados de caracterização da amostra de participantes 
neste processo avaliativo. 
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• 4064 respostas ao 
questionário (1º 
ciclo ao 
secundário) 

• 57 registos JI 

• 5 participantes no 
focus group

• 491 respostas ao 
questionário  

• 30 participantes 
no focus group

• 49 respostas ao 
questionário 

• 8 respostas ao 
questionário 

• 5 respostas ao 
questionário 

• 2 entrevistas (Senhor 
Ministro do Mar e 
Diretora-Geral de 
Política do Mar)
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ALGUNS DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA AVALIAÇÃO
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57,1% dos professores respondentes identificam lecionar 
numa escola pertencente a um município azul



De referir que os distritos de Setúbal, Lisboa e Faro e o arquipélago da Madeira são os 
territórios onde se registou uma maior percentagem de respostas, quer de alunos, quer 
de professores.  

A informação apresentada ao longo do relatório procura combinar os dados 
qualitativos e quantitativos recolhidos junto das diferentes fontes de informação.  

Ao longo do relatório é apresentado o número de participantes nos questionários (N), 
por grupo-alvo, por forma a dar conta do universo (ou percentagens) de respostas 
registadas em cada uma das questões. Uma vez que nem todos os participantes 
responderam a todas as questões, os dados que se apresentam serão sempre relativos 
ao número total de respostas, e não ao número total de participantes por questionário. 

No que se refere à análise de dados qualitativos, optou-se por referir os dados mais 
expressivos, destacando os aspetos mais referenciados e comuns pela maioria dos 
participantes dos focus group. 
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Fig. 2 - % de respostas de Alunos (esq.) e Professores (dir.), por área geográfica 



TEO R IA DA MUDANÇA 

Aqui apresentamos a Teoria da Mudança desenvolvida no âmbito da avaliação e que 
esteve na base da construção do portefólio de questões e da criação do sistema de 
avaliação. 

 

Esta Teoria da Mudança e a sua leitura do Programa Escola Azul, em conjunto com a 
informação existente da implementação e a documentação de suporte ao Programa, 
permitiram a construção de um portefólio de questões de avaliação que foram 
agrupadas pelos parâmetros definidos como relevantes no âmbito do Programa. 
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ANÁL ISE  POR DIMENSÕES DE  
AVALIAÇÃO  

O Plano de Avaliação do Programa Escola Azul incide em seis dimensões de avaliação: 
Relevância e Reconhecimento, Eficácia, Impacto, Comunicação e Sustentabilidade. 

Neste capítulo será realizada uma análise do programa em cada uma das dimensões de 
avaliação, tendo como base a respostas às questões de avaliação a si associadas.  

I. RELEVÂNCIA E  RECONHEC I ME N TO  

Iniciando a avaliação pela dimensão da relevância, salienta-se que o conceito da Escola 
Azul foi desenvolvido em alinhamento com o quadro de referência da Literacia do 
Oceano (National Geographic Society et al., 2007, in Costa et al., 2020), e com várias 
guidelines internacionais nesta área, nomeadamente da UNESCO que, inclusivamente, 
já reconheceu o Programa como um caso de sucesso de implementação de Literacia do 
Oceano. 

A Escola Azul é reconhecida pelos diversos stakeholders consultados (professores, 
parceiros, municípios, equipa do programa e decisores políticos) como um programa 
educativo muito relevante no que se refere ao incremento da Literacia do Oceano na 
comunidade escolar, encontrando alinhamento com a Estratégia Nacional do Mar, 
nomeadamente com o seu objetivo estratégico 8 – Incrementar a Educação, a 
Formação, a Cultura e a Literacia do Oceano.  

É, por isso natural, que as perceções dos municípios e parceiros consultados e da 
equipa coordenadora se alinhem quanto à importância e relevância do Programa para a 
operacionalização da Estratégia Nacional do Mar (percentagens acima de 80% para 
níveis de resposta 'muito relevante' e 'totalmente relevante'), em particular pela sua 
ação direta numa das 13 áreas de intervenção prioritárias definidas pela Estratégia 
(AIP2 - Educação e a Literacia, formação e cultura do oceano).  
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Na opinião dos decisores políticos entrevistados, o Programa constitui-se como uma 
ferramenta política muito importante, em particular pelo seu potencial de 
internacionalização. A Literacia do Oceano tem ganho força na última década, e 
Portugal tem sido pioneiro no trabalho de sensibilização das camadas mais jovens da 
sociedade para o tema (Costa et al., 2020), sendo fundamental uma maior aposta na sua 
disseminação e reconhecimento enquanto modelo de intervenção a adotar a nível 
internacional, como forma de reafirmar a posição do país em estratégias políticas 
ligadas ao Oceano. 

Ainda de acordo com os decisores políticos, a experiência de implementação do 
Programa em Portugal tem permitido demonstrar a sua relevância, quer pela 
intervenção junto das comunidades escolares, quer pelo importante papel de colocar o 
tema do Oceano na agenda política. Por outro lado, tem permitido sensibilizar a 
comunidade em geral, informando diferentes públicos sobre a temática. 

Como se observa na figura 4, alunos e professores avaliam de forma muito positiva a 
importância do Programa Escola Azul e dos projetos desenvolvidos nas escolas para a 
criação de gerações futuras mais preocupadas com a proteção e sustentabilidade do 
Oceano, destacando-se, ainda, o facto de 83,5% dos professores reconhecerem a sua 
importância para o aumento da Literacia do Oceano nos grupos intervencionados. 
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Fonte: Questionários online, 2021

Fig. 3 - Contributo do Programa para a Estratégia Nacional do Mar (Perceção 
parceiros, municípios e equipa do programa) 



As respostas das entidades parceiras e municípios vão na mesma linha, indicando uma 
avaliação positiva do contributo do Programa para o aumento da Literacia do Oceano e 
para a mudança de práticas nas comunidades educativas e locais com vista à 
sustentabilidade.  
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Fonte: Questionários online, 2021

Fig. 4 - Importância do Programa para aumento da literacia do oceano e criação de gerações que 
contribuem para a sua sustentabilidade (Perceção alunos e professores)

Fonte: Questionários online, 2021

Fig. 5 - Contributo do Programa para aumento da Literacia do Oceano e mudança de práticas na 
comunidade educativa e local (Perceção parceiros e municípios)



Os dados recolhidos parecem, assim, indiciar o contributo positivo das ações 
desenvolvidas nas escolas, em interação com a comunidade local, para o alcance da 
missão do Programa - "Promoção do Oceano na comunidade escolar e a criação de 
gerações mais responsáveis e participativas que contribuam para a sustentabilidade do 
Oceano". Com efeito, a avaliação é muito positiva quanto ao contributo do Programa 
para o aumento da Literacia do Oceano nas suas várias dimensões: conhecimento, 
compreensão da influência recíproca entre Oceano e sociedade humana, e ação mais 
consciente e informada. Estes dados reforçam a relevância do Programa, na medida em 
que as ações propostas parecem estar a contribuir para objetivos a que se propõe, 
nomeadamente: 

• Promover a Literacia do Oceano; 

• Apoiar as escolas que trabalham no âmbito da Literacia do Oceano; 

• Estimular formas de cidadania ativa, através de mudanças de atitude efetivas dos 
alunos em questões ligadas ao Oceano. 

A análise das respostas obtidas nos questionários junto dos alunos, professores, 
municípios e parceiros, permitiu identificar as dimensões do Programa mais valorizadas 
por estes atores no que respeita à criação de gerações futuras preocupadas com a 
sustentabilidade do Oceano. Como se observa na figura 6, estas dimensões relacionam-
se sobretudo com as ações de sensibilização e/ou de conhecimento/formação 
promovidas, e com a componente mais prática do Programa (promoção da ação através 
do desenvolvimento de projetos e de atividades práticas), que favorece a consolidação 
das aprendizagens. 

2 7

Fig. 6 - Dimensões com maior contributo para a criação de gerações que contribuem 
para a sustentabilidade do oceano 

 (Perceção alunos (n=2482), professores (n=313), municípios (n=6) e parceiros(n=39))



 Numa leitura cruzada das perceções recolhidas junto de professores e alunos, quer por 
via de questionário (num total de 8676 respostas obtidas), quer por via dos focus group  
(num total de 30 professores e de 5 alunos participantes), foi possível destacar alguns 
aspetos chave associados ao contributo do Programa: 

๏ Temática interessante e apelativa: de uma 
forma geral, o tema dos Oceanos é apelativo 
para alunos e professores. 

๏ D e s p e rt a " c o n s c i ê n c i a s " : a l u n o s e 
professores consideram que as ações do 
Programa contribuem para a sensibilização e 
alerta da comunidade educativa e comunidade 
em geral para a importância do Oceano nas 
suas vidas. 

๏ Programa oferece uma linha orientadora do 
trabalho sobre a temática: os professores 
referem que o Programa ajuda a conferir maior 
coerência às ações que já eram desenvolvidas 
nas escolas no âmbito da Literacia do Oceano. 
A ideia de congruência das ações (versus 
realização de ações isoladas e pontuais) leva a 
uma noção de construção conjunta que 
incentiva à ação.  

๏ A existência do Programa val ida o 
desenvolvimento dos projetos de forma 
transversal e articulada: para os professores o 
Programa veio potenciar o desenvolvimento do 
tema de forma interdisciplinar (uma vez que 
não está contemplado no currículo escolar), 
favorecendo a ligação entre disciplinas e/ou 
projetos de uma escola ou agrupamento e o 
trabalho colaborativo a vários níveis (entre 
professores, entre várias escolas do mesmo 
agrupamento e/ou inclusivamente entre escolas 
diferentes, e com entidades locais). 
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๏ Foco no desenvolvimento de conhecimentos, mas 
também de competências pessoais e sociais: o 
Programa não foca apenas a aquisição de 
conteúdos científicos, mas sim as aprendizagens de 
forma mais global. Alunos e professores consideram 
que as ações desenvolvidas no âmbito do Programa 
contribuem, igualmente, para o desenvolvimento de 
competências essenciais para o desenvolvimento 
do perfil do aluno, como seja, competências de 
c i d a d a n i a , re l a c i o n a m e n t o i n t e r p e s s o a l , 
comunicação em público, entre outras. 

๏ Promove um sentido de pertença: professores 
manifestam que o sentimento de fazer parte de uma 
“comunidade azul” (que vai além da escola), que 
trabalha para o mesmo fim e tem uma mesma 
“linguagem”, atribui importância ao tema e aos 
projetos desenvolvidos, sendo motivador da ação e 
potenciador do sentido de responsabilidade em 
alunos e professores (elementos como a t-shirt e 
bandeira “escola azul” são expressão disso). 

๏ Acesso à marca “escola azul”: estar associado ao 
Programa Escola Azul é beneficiar de um "selo de 
qualidade", sob a chancela do Ministério do Mar e 
da DGPM, que é entendido pelos professores como 
muito vantajoso, porque credibiliza as ações/ 
intervenções que possam propor, nomeadamente 
no caso de estabelecimento de parcerias com 
entidades locais. 

๏ P r o g r a m a é u m a “ p o r t a a b e r t a ” a o 
estabelecimento de parcerias: alunos e professores 
encaram as oportunidades de parceiras como uma 
das grandes mais-valias do programa, pelo 
conhecimento técnico e novas perspetivas sobre o 
tema, e pelas experiências enriquecedoras que 
proporcionam, que ajudam a reforçar e consolidar 
as aprendizagens.  
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Em síntese, o Programa Escola Azul apresenta grande relevância, constituindo-se como 
um "instrumento" privilegiado de advocacy, trazendo para agenda política e pública o 
tema do Oceano e a sua sustentabilidade futura.  

A ideia que se destaca é de que o Programa oferece uma resposta diferenciada que 
permite contribuir para uma maior sensibilização e formação dos públicos-alvo neste 
âmbito, e para a criação de gerações mais jovens mais responsáveis e participativas no 
que respeita à sustentabilidade do Oceano.  

Pode, assim, concluir-se acerca do contributo que o Programa tem tido, até ao 
momento, para uma maior valorização da Literacia do Oceano, quer pelas comunidades 
educativas, quer a nível político. 

II. COERÊN CIA 

A avaliação da dimensão da coerência teve na sua base a análise sobre a adequação da 
metodologia utilizada pelo Programa face aos seus objetivos. 

As perceções dos stakeholders consultados dão conta de uma avaliação muito positiva 
da adequação global da metodologia do Programa (médias ponderadas iguais ou 
acima de 4, numa escala de 5 valores). Destaca-se em particular a avaliação positiva dos 
professores, não só pelo número de respostas obtidas, mas sobretudo pelo facto de 
assumirem um papel preponderante na implementação do Programa, como veremos 
de seguida. 
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Fig. 7 - Adequação global da metodologia do Programa 
(perceção stakeholders)
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Como se observa na figura acima, a disponibilização de uma rede de parceiros para 
utilização por parte das escolas, o envolvimento de professores coordenadores e de 
alunos embaixadores na implementação do programa Escola Azul enquanto figuras de 
referência, a existência de desafios anuais que congregam as ações desenvolvidas em 
diferentes escolas, assim como a interação da equipa coordenadora com os diferentes 
atores, são alguns dos aspetos metodológicos avaliados com mais adequados, por 
contribuírem para o cumprimento dos requisitos, bem como para a motivação dos 
atores envolvidos. 

Em sentido oposto, a existência de obrigações anuais é avaliada de forma menos 
positiva, o que parece estar relacionado com a sobrecarga de tarefas que os 
professores expressam. O facto de existirem compromissos obrigatórios parece ser 
encarado como mais um fator de pressão perante o cumprimento do programa 
curricular e as solicitações em diferentes ações e projetos extra curriculares. 
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Nota: Valores referentes a médias ponderadas 

Fonte: Questionários online, 2021

Fig. 8 - Nível de adequação de aspetos metodológicos do Programa  
(Perceção professores, parceiros e municípios)



A partir da informação recolhida e da análise documental, a opinião da equipa de 
avaliação é de que o conceito do Programa Escola Azul, assente numa visão 
multidimensional da Literacia do Oceano, e os seus princípios metodológicos 
estruturantes, expressos no conjunto de oito requisitos para o reconhecimento 
enquanto "Escola Azul", permitem o trabalho das escolas em prol dos objetivos 
enunciados.  

De referir que  que o facto da adesão ao Programa ser de carácter voluntário, através de 
candidatura espontânea, dá maiores garantias do real interesse das escolas aderentes 
na abordagem ao tema. 

Contudo, existem algumas dimensões que importam salvaguardar tendo em vista a 
implementação do Programa. Como referido acima, professores e parceiros destacam o 
papel essencial do professor coordenador, quer na efetiva implementação do Programa 
nas escolas, quer na mobilização de outros colegas para o efeito e na articulação e 
criação de sinergias com a rede de parceiros. Neste sentido, a dimensão de motivação 
e reconhecimento destes profissionais ganha especial importância para que seja 
possível garantir a continuidade do seu envolvimento.  

Com base nas perceções dos professores e alunos consultados, foi possível sistematizar 
alguns dos aspetos metodológicos do Programa mais valorizados (Focus group 
professores, 2021; Focus group alunos, 2021, num total de 35 participantes): 

๏ Flexibilidade e versatilidade do programa: a flexibilidade do programa é considerada 
pelos professores como muito vantajosa a vários níveis. Por um lado, a versatilidade da 
temática do Oceano permite que seja integrada em diferentes áreas curriculares, 
fomentando a interdisciplinaridade. Por outro, a possibilidade de escolher o tema 
específico a trabalhar e de desenvolver projetos adaptados a cada ano de escolaridade 
e às disciplinas curriculares envolvidas, permite não só adaptar a ação aos contextos 
locais onde as escolas estão inseridas, como tende a minimizar a dispersão e dar maior 
coesão à intervenção.  

๏ Aprendizagem transversal: o facto dos projetos poderem ser desenvolvidos em 
diferentes áreas curriculares, não se limitando a áreas específicas de conhecimento 
científico, potencia o desenvolvimento de diferentes competências nos alunos - 
pessoais, sociais e académicas (ex: pesquisa de temas, planeamento, transmissão de 
ideias e conhecimentos, comunicação e apresentação em público, entre outros), em 
linha com Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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๏ Continuidade no processo de aprendizagem: 
a possibilidade de integrar alunos de diferentes 
idades e de diferentes ciclos de ensino permite 
desenvolver um trabalho de continuidade que é 
percecionado como uma mais-valia para a 
consolidação das aprendizagens e das 
mudanças pretendidas. Como referido pelos 
professores, nos casos em que a intervenção se 
inicia em faixas etárias mais novas é possível 
verificar um maior nível de conhecimento sobre 
a t e m á t i c a e u m a a t i t u d e d e m a i o r 
consciencialização à medida que vão avançando 
nos ciclos de ensino. 

๏ Abordagem participativa e prática: o  
desenvolvimento  de projetos concretos, 
propostos pelos próprios alunos, assim como a 
realização de atividades práticas, dentro e fora 
da escola, são elementos diferenciadores da 
ação ao permitirem colocar em prática as 
aprendizagens / conhecimentos adquiridos, 
apelando à participação e espírito de iniciativa 
dos alunos, o que se torna  mais motivador para 
os alunos e para os próprios professores.  

Neste sentido, os desafios anuais parecem 
desempenhar um papel muito importante por se 
c o n s t i t u í re m e v e n t o s m o b i l i z a d o re s e 
motivadores da ação (por exemplo, o desafio de 
escreverem cartas a empresas teve um grande 
impacto nos alunos por verem reconhecida a sua 
iniciativa por entidades externas). 

๏ Promoção de sinergias das escolas com a comunidade local e com a rede de 
parceiros: os requisitos do programa incentivam ao envolvimento das comunidades 
locais e à interação com a rede de parceiros do Programa para o desenvolvimento dos 
projetos. Em particular, a colaboração com entidades parceiras locais e o acesso a 
profissionais da área com know-how especializado, é percecionado de forma muito 
positiva por alunos e professores, na medida em que abre portas a novas 
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oportunidades e experiências, permite alargar a 
intervenção além do contexto escolar, potencia as 
aprendizagens, e credibil iza a mensagem, 
incentivando à ação. A título de exemplo, num dos 
focus group é referido que "quando têm sessões 
com especialistas os alunos ficam entusiasmados e 
mais facilmente se mobilizam para organizar ações 
na comunidade, para abordarem o tema em casa". 

๏ Acesso a recursos privilegiados: fazer parte do 
Programa é encarado como vantajoso pelo acesso a 
um conjunto de benefícios que qualificam o trabalho 
realizado, em particular acesso a uma rede de 
parceiros e à plataforma de recursos da Escola Azul, 
participação nos desafios anuais, entre outros. 

๏ Envolvimento de professores coordenadores: é 
consensual a importância da figura do professor 
coordenador para a implementação efetiva do 
Programa, quer pelo papel que desempenham na 
articulação entre os diferentes intervenientes, quer 
na própria motivação dos colegas para a adesão e 
participação. Nesta linha, a formação de professores, 
além de ser importante no enquadramento e 
capacitação, revela-se fundamental para que os 
professores coordenadores se motivem eles 
próprios para a mobilização de outros. 

๏ Acompanhamento efetivo e simplificado da 
e q u i p a c o o r d e n a d o r a d o p r o g r a m a : o 
acompanhamento próximo e efetivo por parte da 
coordenação do programa, e o facto de ser 
e n t e n d i d o c o m o u m p r o g r a m a m e n o s 
burocratizado, são aspetos valorizados pelos 
professores, sendo motivador da sua participação, 
por obterem resposta em tempo útil às suas 
questões. 
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Em síntese, a perspetiva crítica da equipa de avaliação não difere em demasia das 
perceções dos atores, considerando que a metodologia do Programa se revela 
adequada face aos objetivos a que se propõe.  

Contudo, sendo um Programa cuja implementação depende em muito do 
envolvimento de atores concretos (professores coordenadores, representantes das 
entidades parceiras, equipa coordenadora), considera-se que deve existir uma forte 
aposta na criação de condições que fomentem a continuidade da sua motivação e 
envolvimento, como por exemplo reforço da formação contínua de professores; 
formação específica dirigida aos alunos embaixadores; criação de incentivos à 
participação de alunos e professores; atualização contínua do banco de recursos 
disponibilizados no site da Escola Azul; e reforço da divulgação da oferta que cada 
entidade parceira disponibiliza.  

Por outro lado, sendo um dos objetivos do Programa a promoção da Literacia do 
Oceano na sociedade portuguesa, considera-se que metodologicamente poderiam ser 
perspetivadas mais ações que permitam alargar a intervenção realizada nas escolas às  
comunidades locais. 
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III. EFICÁCIA 

A dimensão de eficácia do Programa centra-se sobretudo na análise da sua abrangência 
ao longo do tempo e do seu contributo para a redução das barreiras existentes à 
implementação de ações no âmbito da Literacia do Oceano nas escolas. 

 

Os dados recolhidos demonstram uma evolução positiva da abrangência do Programa 
ao longo dos anos, expresso no aumento significativo do número de escolas aderentes, 
do número de alunos abrangidos e do número de parceiros envolvidos.  

Destaca-se em particular o facto do número alunos e de escolas ter triplicado 
comparativamente ao primeiro ano de implementação, podendo falar-se de um nível 
de eficácia muito positivo no que se refere ao aumento da rede escola azul e, 
consequentemente, ao aumento do número de alunos envolvidos num processo de 
Literacia do Oceano. 

Olhando para a distribuição de escolas aderentes pelo território nacional, salienta-se o 
facto da maioria se localizar na Área Metropolitana de Lisboa e nas regiões Centro e 
Norte, verificando-se uma grande concentração de escolas azuis junto ao litoral. Desta 
forma, verifica-se que existe um maior interesse de adesão ao Programa por parte de 
escolas situadas perto do mar, estando ainda pouco presente em territórios do interior 
do país. 

Fig. 9 - Número de alunos, escolas e parceiros envolvidos (2017-2021)
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De acordo com as perceções recolhidas junto dos professores e alunos, a localização 
geográfica pode não ser encarada por si só como uma condicionante para a 
implementação do Programa. Se é verdade que a proximidade do mar pode influenciar 
a maior ou menor adesão e motivação para trabalhar o tema, pela facilidade no 
desenvolvimento de atividades perto do mar e por ser um tema mais presente das 
vidas quotidianas de alunos e professores, também é percetível que a dimensão das 
parcerias e dos apoios logísticos e financeiros parece ganhar grande relevo para a 
eficácia do Programa.  

Com efeito, quer os professores, quer os alunos, referiram nos focus group realizados 
que a distância do mar, no caso das escolas localizadas no interior, poderia ser 
colmatada pela existência de apoios mais específicos para o desenvolvimento dos 
projetos, nomeadamente ao nível do transporte, de forma a realizar mais atividades que 
permitam "levar o mar às escolas". 

Nesta perspetiva, a adesão dos municípios à rede Escola Azul parece representar um a 
mais-valia, não só pelo papel importante na divulgação do Programa no respetivo 
concelho, mas sobretudo pelo suporte que podem prestar. De acordo com os 
professores auscultados em focus group, as escolas localizadas num Município Azul 
revelam maior facilidade na obtenção de apoios para a implementação dos projetos. 

Ainda assim, importa dar conta das principais barreiras / obstáculos identificados por 
professores, municípios e equipa do Programa, por via de questionário (num total 399 
respostas obtidas), à implementação de atividades de Literacia do Oceano nas escolas,  
além dos óbvios constrangimentos impostos pela pandemia que impossibilitaram o 
trabalho no terreno e o desenvolvimento de atividades mais práticas. 

Como é possível observar na tabela abaixo, os principais obstáculos relacionam-se 
sobretudo com condições do contexto educativo, nomeadamente a não atribuição de 
um tempo específico para a implementação dos projetos, em particular para os 
professores coordenadores; a falta de flexibilidade curricular que permita articular 
iniciativas de Literacia do Oceano com os programas curriculares, sobrepondo-se 
muitas vezes o cumprimento do currículo ao desenvolvimento de outros projetos e/ou 
conteúdos; e a falta de verbas específicas para o desenvolvimento dos projetos, como 
por exemplo para apoio a transporte. 

Professores e parceiros destacam ainda a dificuldade de envolvimento de professores 
e/ou escolas no Programa. No caso específico dos professores, nos focus group 
realizados, foi referida a dificuldade em mobilizar outros colegas para a participação no 
programa/projetos, quer porque se sentem sobrecarregados de tarefas e atividades 
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extra-curriculares, quer por não sentirem que a sua participação é reconhecida e 
valorizada (Focus group professores, 2021, total de 30 participantes). 

Embora não seja identificado de igual forma por todos os atores, consideramos 
importante mencionar, ainda, o desconhecimento do Programa Escola Azul e a falta de 
do seu reconhecimento pelo Ministério da Educação, como barreiras a ter em conta. 

Tabela 1 - Principais barreiras/obstáculos à implementação de atividades de Literacia do 
Oceano nas escolas (Perceção professores, municípios, parceiros e equipa) 

     

      Fonte: Questionários online, 2021 
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Barreira / obstáculo Professores 
(n=350)

Municípios 
(n=5) 

Parceiros 
(n=39)

Equipa do 
Programa 

(n=5)

Restrições devido à pandemia (Covid-19) 55,4% 40% 28,2% --

Falta de tempo / horas atribuídas ao 
projeto 58% 100% 61,5% 66,7%

Falta de verba para a implementação de 
ações de Literacia do oceano 30,6% 20% 61,5% --

Flexibilidade curricular que permita 
articular iniciativas da literacia do oceano 
com os programas curriculares

27,1% 40% 53,9% 33,3%

Desconhecimento do Programa Escola 
Azul

8,9% 60% 23,1% 33,3%

Dificuldade no envolvimento de 
professores/escolas no programa/projeto 26,6% -- 28,2% --

Falta de confiança e de formação 
adequada por parte dos professores para a 
implementação do projeto

10,6% -- 28,2% 33,3%

Desmotivação dos professores para 
abraçar vários projetos educativos externos 9,7% -- --

Falta de reconhecimento da Escola Azul 
pelo Ministério da Educação 7,7% -- 20,5% 66,7%

Falta de reconhecimento político da 
importância da Literacia do Oceano 
(nacional e internacional)

8% -- 25,6% 66,7%



Em síntese, a ideia destacada pelos atores é de que os resultados alcançados até ao 
momento são muito positivos (número de escolas, número de alunos, número de 
parceiros, variedade das ofertas educativas disponibilizadas), dando expressão ao 
interesse que existe, por parte da comunidade educativa e das comunidades locais, 
pelo desenvolvimento do tema junto das camadas mais novas da população. 

Não obstante, e em linha com as perceções dos diferentes atores (professores, 
parceiros, equipa do programa e decisores políticos), a criação de uma "rede azul" a 
nível nacional, reveste-se de importantes desafios, nomeadamente a abrangência ao 
universo de escolas de todo o território nacional, e o alargamento da rede de entidades 
envolvidas, quer ao nível do poder local (ex: municípios), quer com com papel ativo na 
educação marinha (ex: universidades). 

A abrangência às escolas de todo o país será mais facilitada caso se efetive o 
reconhecimento do Programa, por parte do Ministério da Educação, enquanto 
programa educativo acreditado, sendo possível dessa forma dar resposta a alguns dos 
obstáculos à implementação referidos acima. 
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IV. IMPACTO  

Esta dimensão de análise assume particular relevância na medida em que permitirá 
inferir acerca da contribuição que o Programa Escola Azul tem tido do ponto de vista do 
processo de promoção da Literacia do Oceano nas comunidades educativas. 

Importa, neste ponto, relembrar que o conceito de Literacia do Oceano adotado pelo 
Programa Escola Azul é abrangente e holístico, englobando não só a compreensão da 
importância do Oceano para o Homem, como também a comunicação consciente e 
informada sobre o Oceano e a ação e intervenção com vista à promoção de uma 
sociedade mais azul. 

Nesta linha, como se observa na figura 10, é possível verificar que na perceção dos 
professores o Programa tem contribuído para o aumento da Literacia do Oceano. A 
opinião dos alunos comprova esta perceção, em particular no que se refere ao aumento 
do conhecimento sobre o oceano e a uma maior consciencialização sobre a influência 
do oceano nas suas vidas e sobre os comportamentos mais protetores do oceano que 
devem ser adotados. Os dados recolhidos indicam um menor contributo na tomada de 
iniciativa em atividades de cidadania relacionadas com o oceano e na perceção de que 
existe uma comunidade mais alargada envolvida na proteção do mesmo. 

 

. 

4 1

Fig.10 - Contribuição do Programa Escola Azul para o aumento da Literacia do Oceano 
(perceção professores)



Fonte: Questionários online professores e alunos, 2021 
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De salientar que, no caso dos alunos, as médias ponderadas vão diminuindo à medida 
que se avança no nível escolar, fruto provavelmente de um maior sentido crítico e de 
exigência dos alunos, bem como de conhecimentos adquiridos por outras vias que não 
apenas o meio escolar.  

Estes dados encontram de alguma forma alinhamento com as perceções dos 
professores de que os alunos mais novos aderem sempre de forma mais entusiasta e 
são mais comprometidos, e de que os alunos do 3º ciclo e secundário são mais difíceis 
de mobilizar, sendo mais difícil mudar atitudes e comportamentos (Focus group 
professores, 2021).  

Desta forma, considera-se que poderia fazer sentido definir incentivos à participação 
dos alunos. Neste sentido, a existência de um sistema de compensações/prémios é 
apresentado pelos alunos auscultados como uma possibilidade  (Focus group Alunos, 
2021).  

Olhando para as atividades mais valorizadas, por alunos e professores, para o aumento 
da Literacia do Oceano, consegue-se perceber que estão em linha com alguns dos 
aspetos chave da metodologia do projeto, acabando por reforçar a sua adequação. 
Destaca-se a componente mais prática, com atividades em sala, visitas e utilização de 
recursos lúdico pedagógicos, e a possibilidade de realizarem atividades com entidades 
parceiras / especialistas na área. 
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Numa análise mais detalhada sobre as principais mudanças previstas pelo Programa, 
destaca-se a avaliação muito positiva, de alunos e professores, acerca do aumento do 
seu conhecimento sobre o Oceano (percentagens acima de 85% em todos os grupos) e 
de alteração de comportamentos no âmbito da sustentabilidade do Oceano 
(percentagens acima de 70% em todos os grupos), com exceção do grupo de alunos 
do 3º ciclo e secundário, o que entra em consonância com o que já foi referido acima 
sobre a maior dificuldade de envolvimento dos alunos nesta faixa etária. 

 

Fig. 13- Perceção de aumento conhecimentos e alteração da comportamentos por alunos 
e professores (%)
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Fig.12 - Atividades  mais valorizadas para o aumento da Literacia do Oceano nos 
professores
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CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

No que se refere aos conhecimentos adquiridos/desenvolvidos por via da 
implementação dos projetos, é percetível uma maior tomada de consciência sobre os 
recursos disponibilizados pelo Oceano, a influência do Oceano nas suas vidas, a 
influência que têm sobre ele (sobretudo nos mais velhos) e a importância de cuidar do 
Oceano (1º ciclo). 

 

Em relação aos professores (N=350), os principais conhecimentos adquiridos 
relacionam-se com:  

1º- O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. 

2º - Sustentabilidade do Oceano 

3º - O Oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. 

Fig. 14 - Principais conhecimentos adquiridos, por ciclo de ensino (perceção 
dos alunos:JI N=1060;1ºC N=1014; 2ºC N=973; 3ºC e Sec. N=1497)
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MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS/HÁBITOS 

Analisando as alterações de comportamento resultantes da implementação dos 
projetos nas escolas, os dados não permitem estabelecer uma relação direta com a 
implementação específica do Programa Escola Azul, uma vez que muitas das escolas 
participam em diferentes Programas educativos que promovem a Literacia do Oceano. 
Por outro lado, é importante ter em conta que as mudanças comportamentais nem 
sempre são fáceis de mensurar, constituindo-se como impactos de longo prazo que 
implicam um trabalho continuado ao longo do tempo. 

Contudo, são reportados pelos professores alguns sinais que dão conta de uma 
mudança de atitude, em alunos e na comunidade escolar, nomeadamente (Focus group 
professores, 2021, num total de 30 participantes): 

• Aumento da adesão dos alunos em ações de limpeza;  

• Funcionarem um pouco como “polícias” dos colegas, corrigindo os 
comportamentos menos adequados que observam por exemplo nos recreios; 

• Requisição de livros na biblioteca mais relacionados com o tema do mar; 

• Apresentação de mais trabalhos livres sobre as temáticas do oceano e sua 
sustentabilidade; 

• Redução significativa dos plásticos, principalmente nos lanches (por parte dos 
alunos que têm o cuidado de alertar os pais e por parte dos pais que passaram a ter 
maior atenção ao conteúdo e acondicionamento);  

• Maior número de alunos envolvidos;  

• Maior cuidado com a reciclagem (pela comunidade escolar).  

Os dados recolhidos nos questionários reforçam esta perceção. Se é verdade que os 
alunos já realizavam muitos comportamentos protetores do Oceano antes de 
participarem no projeto da Escola Azul (ex: reciclagem em casa ou na escola, evitar as 
garrafas de plástico, entre outros), os dados também dão conta da adoção de  novos 
comportamentos como resultado da implementação dos projetos, destacando-se a 
influência sobre os outros (família e/ou amigos), o interesse pela procura de mais 
informação e o interesse em ser voluntário em ações ligadas ao mar. 
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De destacar, ainda, o facto de uma percentagem significativa de alunos de todos os 
níveis de ensino referirem o contributo do projeto para a prática de atividades ligadas 
com a água e/ou mar (75% 1º ciclo; 56% 2º ciclo; 58% 3º ciclo e secundário). 

Na perceção dos professores, as três principais mudanças de comportamento que 
identificam nos alunos relacionam-se sobretudo com um maior interesse e 
preocupação com problemas ligados ao mar (80%), com maior capacidade de reflexão 
sobre os comportamentos do Homem e suas consequências no oceano (60%), com 
uma maior compreensão sobre o impacto que as nossas ações têm no oceano (56%), e 
com a alteração de hábitos (por ex: alimentação e tipo de peixe que consumo, 
reciclagem,  diminuição da utilização de produtos de plástico descartável, etc) (35%). A 
alteração nas escolhas realizadas em relação à proteção do oceano é uma das 
dimensões com avaliação mais baixa (12,3%). 
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Fig.15 - Tipo de comportamentos de proteção do Oceano adotados, como resultado do projeto  
(perceção alunos e professores)



Quanto às principais mudanças que identificam em si e nos colegas envolvidos, os 
professores referem as mesmas dimensões que identificam nos alunos, o que reforça a 
ideia de que o Programa tem um impacto forte ao nível do aumento do conhecimento e 
da tomada de consciência e compreensão da importância de cuidar do Oceano, pela 
influência que tem na vida de todos, destacando-se, ainda, o impacto ao nível da  
alteração de hábitos mais amigos do Oceano. 

A nível institucional, a perceção das entidades parceiras e municípios é de que o 
programa tem contribuído para a mudança de práticas, quer na comunidade educativa, 
quer na comunidade local, sendo identificada ainda a adoção de atitudes mais 
responsáveis para com o Oceano e de comportamentos de maior aproximação ao mar 
(por exemplo prática de alguma atividade no mar/praia, participação em ações cívicas 
relacionadas com o mar, etc). 

Em síntese, os dados recolhidos evidenciam o impacto do Programa no aumento de 
conhecimento e de consciencialização sobre a importância da temática, quer em alunos 
como em professores. Quanto à alteração de comportamentos são identificados alguns 
comportamentos que constituem sinais de mudança em ambos os grupos 
intervencionados. A convicção da equipa de avaliação alinha-se com a perspetiva dos 
professores e alunos auscultados em focus group, no sentido em que é expectável que 
o aumento de conhecimento e consciencialização reportado se possa traduzir numa 
mudança de atitudes e comportamentos a médio e longo prazo. 
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Fig. 16 - Contributo do Programa para a mudança de comportamentos (perceção municípios e 
parceiros)



V. COMUNICAÇÃO 

A dimensão da comunicação no Programa Escola Azul reveste-se de extrema 
importância, não apenas como meio para reforçar o seu (re)conhecimento e visibilidade 
em grande escala, como também como forma de garantir a criação de sinergias entre 
as diferentes instituições com papel ativo na educação marinha, as quais poderão ser 
garante da continuidade da ação no futuro. 

Olhando para as ações de comunicação realizadas no último ano letivo, destaca-se  
como positivo a utilização de meios/formatos diversificados na forma de comunicar e 
divulgar a ação desenvolvida pelo Programa, e a própria temática em si (sessões de 
apresentação ou desenvolvimento do programa; produtos de comunicação específicos; 
presença nas redes sociais; e participação em sessões externas de debate e reflexão 
sobre o tema), abrangendo diversos públicos-alvo. 
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CRIAÇÃO DE SINERGIAS ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA, COMUNIDADE 
LOCAL E STAKEHOLDERS LIGADOS AO MAR 

Do ponto de vista do contributo do Programa para o estabelecimento de sinergias 
entre escolas e outras entidades com papel ativo na educação marinha, as perceções 
recolhidas parecem não estar totalmente alinhadas. 

A análise mais detalhada sobre as perceções dos parceiros, permite perceber que a 
média ponderada mais baixa poderá estar relacionada com a vontade expressa por 
estas entidades de uma maior articulação entre os vários parceiros de cada projeto 
Escola Azul. Por outro lado, o facto da oferta dos diferentes parceiros não ser igual em 
termos dos custos associados (atividades pagas vs gratuitas) poderá ser outro fator 
desfavorável ao estabelecimento de sinergias. Por parte dos professores, é referida a 
falta de tempo para o estabelecimento dos contactos necessários, a dificuldade de 
conciliação de disponibilidades entre as partes, e a falta de verba para a realização de 
algumas atividades. 

Neste sentido, parceiros e professores, consideram que seria muito vantajoso a criação 
de mais espaços de diálogo e encontro entre ambos, com vista a uma maior articulação, 
planificação conjunta e rentabilização de recursos. 

Apresenta-se de seguida a sistematização dos principais aspetos identificados por estes 
atores (Professores (N=187); Municípios (N=4); Parceiros (N=23) e Equipa (N=3)), 
favoráveis e desfavoráveis, à comunicação e criação de sinergias: 
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Fig. 17- Contributo do Programa Escola Azul para a 
comunicação e estabelecimento de sinergias (perceção 

stakeholders)
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Em síntese, a rede de parceiros que o Programa congrega e disponibiliza é sem dúvida 
alguma uma das grandes mais-valias identificada por todos os atores (Professores, 
Municípios, Parceiros e Equipa), sendo claro o contributo do Programa para a criação de 
sinergias entre a comunidade educativa, as comunidades locais e entidades ligadas ao 
Mar.  

Contudo, parece existir espaço para melhorias, nomeadamente através da criação de 
espaços e momentos de partilha de recursos e de boas práticas entre os diferentes 
intervenientes (professores, entidades parceiras e municípios), bem como no reforço da 
divulgação da rede de parceiros existente.  
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VI. SUSTENTAB I L I DADE 

A resposta à dimensão da sustentabilidade do Programa realizou-se a dois níveis: a 
sustentabilidade da ação e a sustentabilidade das mudanças. 

No que se refere à sustentabilidade da ação, alunos, professores e parceiros 
manifestam a intenção de continuarem a participar no Programa. Contudo, em linha 
com as barreiras já apresentadas, a garantia da continuidade da ação depende em 
muito de fatores externos que não estão assegurados à partida, como a motivação do 
professores e a sua permanência nas escolas, as linhas estratégicas definidas pelas 
chefias/decisores, os apoios concedidos para o desenvolvimento dos projetos, entre 
outros. 

Ainda assim, há que destacar o facto da maioria dos atores (professores, municípios e 
parceiros), considerar que existe uma Comunidade da Literacia com uma estratégia 
educativa harmonizada entre as entidades envolvidas (percentagens iguais ou acima de 
70%), o que poderá ser um  fator favorável para a sustentabilidade da ação. 

 

Segundo os diferentes atores (professores, municípios e parceiros), e como se observa 
na figura abaixo, existem vários aspetos que contribuem para a constituição destas 
Comunidades de Literacia do Oceano, destacando-se aspetos relacionados com o 
próprio interesse da temática, com a comunicação e interação entre diferentes atores, e 
com a criação de sinergias com entidades que apoiem a implementação dos projetos, 
nomeadamente os municípios. 
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A existência de entidades disponíveis para receber e dinamizar atividades com os 
alunos, é indicado como uma das grandes mais-valias de ser “Escola Azul”. Ainda neste 
domínio, a existência de atividades de “porta aberta” na escola que envolvem a 
comunidade, bem como atividades que saem dos portões da escola são apontadas 
como um contributo para que as comunidade de Literacia  do Oceano se mantenham e 
para que as mudanças ao nível da sustentabilidade do Oceano sejam disseminadas 
pela comunidade.  

Fig. 19 - Aspetos mais destacados para a constituição e sustentabilidade da Comunidade de 
Literacia do Oceano (perceção professores, Municípios e parceiros)  

Do ponto de vista das mudanças já alcançadas em anos transatos, a sua aferição torna-
se difícil, na medida em que parte dos alunos que participaram no Programa já não se 
encontra a frequentar as mesmas escolas. Neste sentido, a implementação de uma 
ferramenta específica para avaliação do nível de Literacia do Oceano nos alunos que 
frequentam Escolas Azuis poderá representar uma mais-valia. 
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Destaca-se, no entanto, o contributo do projeto para uma comunicação mais consciente 
e informada por parte dos alunos. Foi possível aferir  a intenção dos alunos consultados 
de influenciar as suas famílias e pares, contribuindo dessa forma para a disseminação 
da mensagem e para aumentar a abrangência da população sensibilizada para a 
temática. 

Fig. 20 - Intenção de influenciar outros para a sustentabilidade do Oceano, como 
resultado do Programa (perceção alunos) 

A diminuição percentual que se verifica quanto mais velhos são os alunos, é de alguma 
forma expectável estando relacionada com a própria fase de desenvolvimento. 

No que se refere aos seus comportamentos, os alunos mais velhos (2º ciclo, 3º ciclo e 
secundário), identificam a reciclagem, o não poluir, o limpar e a diminuição da utilização 
de plásticos como sendo os comportamentos com um maior potencial de manutenção 
ao longo do tempo. Destes, verifica-se que a diminuição da utilização de plásticos é o 
comportamento novo adotado que poderá permanecer, na medida em que os 
restantes eram já identificados como comportamentos frequentes antes da 
implementação do projeto. 

         1º Ciclo(N=1031)             2º Ciclo(N=979) 3º Ciclo e 
Secundário(N=1540)
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Em síntese, o programa apresenta indícios muito positivos para a manutenção e 
continuidade das mudanças alcançadas. Ao nível dos alunos destaca-se a manutenção 
e reforço de alguns comportamentos, bem como a transmissão e influência para com 
terceiros para a temática da sustentabilidade do Oceano. No âmbito dos professores, 
municípios e outros parceiros, é percetível a vontade de perpetuar as relações já 
estabelecidas, por forma a dar continuidade ao trabalho na temática da Literacia do 
Oceano. 
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NOTA FINAL 

Face a toda a informação recolhida e ao exposto nos diferentes critérios de avaliação, a 
equipa de avaliação considera que o Programa Escola Azul tem dado uma resposta 
efetiva à necessidade de incrementar a educação e a literacia do oceano, expressa na 
estratégia nacional e guidelines internacionais. 

A dinâmica introduzida pelo Programa entre os diferentes stakeholders envolvidos 
(escolas, municípios, setor do mar, indústria e entidades com papel ativo ao nível da 
Literacia do Oceano) tem permitido a criação, a nível local, de comunidades de Literacia 
do Oceano, as quais são encaradas como uma mais-valia para a prossecução da missão 
e objetivos do Programa. 

Considera-se, assim, que existe um conjunto de evidências que nos permite perspetivar 
a continuidade ao Programa e a sua replicação noutras escolas, embora com 
necessidade de reforço de condições que robusteçam a sua implementação, como já 
referido. 

Nesse sentido, e em linha com a importância expressa quer pela equipa do Programa, 
quer pelos decisores políticos auscultados, existem duas dimensões essencias nas quais 
importa investir de forma a incrementar o impacto e abrangência do Programa e 
garantir a sua sustentabilidade: i) o reconhecimento do Programa por parte do 
Ministério da Educação, que permitiria criar condições para a sua implementação 
sustentável; ii) e a aposta na disseminação do Programa enquanto boa prática de 
Literacia do Oceano, a nível nacional e internacional.  

A internacionalização do Programa ganha particular importância a nível político, na 
medida em que permitiria contribuir para o reconhecimento de Portugal enquanto um 
dos atores relevantes na definição de políticas do Oceano. 
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ANEXOS 
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CONTACTOS 

EMPRESA 

LOGFRAME 

Consultoria e Formação, Lda 

NIF: 507 596 528 

ENDEREÇOS 

s.: www.logframe.pt 

e.: logframe@logframe.pt 

t.: (+351) 913 705 462 

DIREÇÃO 

m.: Rua Sousa Pinto, 5, Lote 3,  

Bloco A, 2ºD 

Lisboa, Portugal 
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