
Programa Convite Parcerias 08/09

14:15 – Recepção dos participantes.

14:30 – Sessão de Abertura.
Margarida Lucena, Presidente do AEAA.

14:35 – Intervenções
 � Anabela Neves  CITIDEP;
 � João Joanaz de Melo  FCTUL/CITIDEP;
 � Luisa Nogueira  CCDRLVT;
 � Patrick Goodman  Dublin Institute of

Technology (DIT);
 � Anna Gerometta  ONG Genitore Anti

Smoke di Milano;
 � Pedro Besugo  aluno do 12.ºC;
 � Filipa Cruz  aluna do 11.ºB;
 � Carlos Almeida  professor da equipa ELN

da ESAA.

15:10 – Certificação do Nó ELN / ESAA.

15:15 – Coffeebreak.

15:30 – Passagem de testemunho
� Marco Cavaco, Cláudia Matos, Pedro
Metelo, alunos 12.ºB em 07/08, Eduar
do Rosa, Gonçalo Nazaré, João Rama
lhinho, Simão Spencer, Rui Alves,
Rafael Figueiredo, Filipa Ferreira, Adria
na Guerreiro e alunos do 11º B.

15:40 – Ligação à Comunidade
Maria Emília de Sousa —
Presidente da Câmara de Almada

15:50 – Encerramento
Pedro Ferraz de Abreu, CITIDEP/ISCSP
UTL.

Na sequência do trabalho desenvolvido no Projec
to EuroLifeNet em 06/07 e 07/08 irá ser criado, no dia 17
de Novembro, Dia do Não Fumador, o Nó EuroLifeNet/
Escola Secundária com 2.º e 3.º ciclos Anselmo de
Andrade (ESAA), certificando assim os dados recolhidos.

Este projecto, promovido pelo CITIDEP em cola
boração com o IES/JRC, consolidou uma metodologia
inovadora de recolha de dados de exposição pessoal a
partículas PM2.5, em condições que satisfizeram as
necessidades dos cientistas, técnicos e decisores políti
cos, no que respeita a rigor e fiabilidade de dados, exten
são e cobertura estatística adequada, exequibilidade eco
nómica e institucional, sustentabilidade (desenvolvido em
regime regular, não apenas em medições pontuais) e de
consciencialização cívica dos cidadãos, em especial os
jovens, da sua responsabilidade social no problema da
poluição do ar/saúde pública e na sua solução.

A metodologia adoptada foi testada com sucesso
no projecto desenvolvido em 2006/2007, em que foi igual
mente medida a exposição pessoal a PM2.5. Nesta expe
riência participaram alunos de 8 escolas de Portugal e
Itália, entre as quais a ESAA—Almada.

Pretendese com a criação deste Nó, disponibili
zar a informação recolhida, tratada e certificada, bem
como o conhecimento produzido, na área da metodologia
de ciência participativa e da gestão curricular, numa pers
pectiva de aprendizagem em comunidades de prática.

Convidase V. Ex.ª a participar na cerimónia de
constituição do Nó ELN/ESAA, que terá lugar no pró
ximo dia 17, pelas 14:30 horas, na Biblioteca da Esco
la Secundária com 2.º e 3.º ciclos Anselmo de Andra
de, em Almada.
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