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CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Heróis de Toda a Espécie
Descrição do projeto

(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A REN - Redes Energéticas Nacionais, com o apoio do Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas e da Direção-Geral da Educação, lançou a
iniciativa de caráter pedagógico, "Heróis de toda a espécie", com o objetivo
de sensibilizar as comunidades para a proteção da biodiversidade,
preservação da floresta portuguesa e conservação das espécies animais e
vegetais ameaçadas ou em vias de extinção.

Esta iniciativa, dirigida a crianças do 3º e 4º anos do 1º ciclo do ensino básico,
procura formar verdadeiros embaixadores para esta causa. Concebida para
complementar os programas escolares, este programa utiliza uma abordagem
interativa e dinâmica, promovendo uma consciência ambiental e sentido de
responsabilidade junto dos mais novos. O programa foi lançado em Junho de
de 2015, tendo arrancado formalmente com o início do ano letivo, em
setembro de 2015.

Para facilitar o acesso a todos os conteúdos, foi igualmente criado um site,
disponível em www.heroisdetodaaespecie.pt, no qual, para além de materiais
didáticos para utilização em sala de aula, estão disponíveis jogos educativos,
curiosidades e notícias. Os conteúdos foram desenvolvidos pela Consulai e
BIO3, contando ainda com o apoio técnico da Quercus.
No ano lectivo 2015/2016, as espécies em destaque foram a Águia de Bonelli,
a Cegonha-Preta, o Lobo-Ibérico, o Sobreiro, o Azevinho e o Medronheiro, e
serão estas as figuras centrais de todas as ações e atividades a desenvolver.
No futuro serão adicionadas novas espécies animais e vegetais.
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Sendo um projeto de âmbito nacional, foi feita uma comunicação a todas as
4858 escolas públicas do 1º ciclo do ensino básico, apresentando o programa e
direcionando para o website, onde estão disponíveis todos os materiais.
Foram ainda enviados posters físicos sobre cada uma das espécies
referenciadas no programa.
A 16 de fevereiro iniciaram-se as primeiras ativações da iniciativa nas escolas,
tendo sido envolvidos 254 alunos e 13 professores em escolas de Ponte Lima,
Amares e Vila Verde. Para abril estão agendadas novas iniciativas em
Famalicão, Trofa e Fafe, que vão envolver mais de 200 alunos e 14
professores. Em maio, o programa desloca-se a Castelo Branco, Fundão,
Estremoz e Évora.
De modo a aferir o impacto do programa, foi feito um inquérito de satisfação
anónimo junto dos professores das escolas que receberam esta iniciativa, com
o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos mesmos nos parâmetros
"Importância/Relevância do Programa", "Ação na escola/Animação", "Ambiente
Geral", Inovação e Criatividade", "Adequação dos conteúdos" e "Relevância
Curricular". A avaliação média final foi de 4,85, numa escala de 0 a 5,
correspondendo o número 5 ao mais alto grau de satisfação.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A estratégia de sustentabilidade da REN assenta em três pilares: o
envolvimento e satisfação das partes interessadas, o bem-estar interno e a
proteção ambiental. O “Heróis de toda a espécie” é um dos projetos âncora
desenvolvidos para dar resposta ao pilar da proteção ambiental, conjugando

ainda o pilar de envolvimento das partes interessadas, neste caso, as
comunidades locais.
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