
O projeto “Vamos cuidar do planeta!” surge de uma candidatura ao Programa 
Cidadãos Ativ@s, financiado pelo Fundo EEAgrants, suportado pela Islândia, o 
Liechtenstein e a Noruega. A Fundação Calouste Gulbenkiam e a Fundação Bissaya
Barreto são as entidades gestoras deste programa.

https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/


O projeto é coordenado pela ASPEA, sendo os outros parceiros do projeto: 

✓ Inland Norway University; 
✓ Assembleia da República; 
✓ Instituto Português do Desporto e Juventude, 
✓ Universidade NOVA de Lisboa;
✓ 5 Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) 
✓ Direção Geral de Educação.

O projeto tem uma duração de 30 meses (Abril 2019 – Setembro 2021).



Centro de formação Escola Morada Contato

Lezíria-Oeste E.S. de Azambuja Azambuja Prof. Maria Judite Correia 
Frazão

Lezíria do Tejo E.B. Mem Ramires Santarém Prof. José Luís Avelino

EDUCATIS E.S Benavente Benavente Prof. Clara Cruz

A23 E.S Maria Lamas Torres Novas Prof. José Tomé

Templários EB 2.3 D. Nuno 
Alvares Pereira

Tomar Prof. Agripina Vieira



Os objetivos específicos do projeto são:

1. Aumentar as ações de sensibilização e formação nas escolas em Educação para a 
cidadania e para o desenvolvimento sustentável.
2. Criar uma rede nacional de escolas “Vamos Cuidar do Planeta!” baseado no 
projeto internacional do mesmo nome.
3. Fortalecer as capacidades de ação dos jovens aumentando as suas competências 
de liderança e comunicação.
4. Influenciar as políticas públicas promovendo o envolvimento dos jovens nas 
decisões políticas.
5. Reforçar a consciência cívica na população em geral na área do desenvolvimento 
sustentável e da participação cívica, incentivando a adoção de práticas públicas e 
comportamentos pessoais convergentes com os ODS.
6. Capacitar as entidades parceiras no projeto, identificando as suas necessidades e 
oferecendo competências técnicas na temática do projeto.



Este projeto está ativo na Europa sob a
coordenação da Associação francesa
Monde Pluriel e em Portugal é a ASPEA
– Associação Portuguesa de Educação
Ambiental quem está a dinamizá-lo.
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Vamos Cuidar 
do Planeta

O Projeto “Vamos cuidar 
do Planeta” assenta em 

quatro princípios

Principios do 
Projeto

Educação ambiental e 
ética planetária

Construir um processo educativo ambiental 
baseado nos princípios e valores de 
documentos como o Tratado de Educação 
Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, A Carta da Terra, o 
Manifesto pela Vida e a Carta das 
Responsabilidades Humanas. 

Responsabilidade

O reconhecimento das 
responsabilidades e 

compromissos individuais e 
coletivos face à crise 

ambiental. 

Ação coordenada 
pelos jovens

Reconhece a juventude como 
sujeito que vive, atua e intervém 
no presente, que fornece 
ferramentas e técnicas, 
proporcionando espaços de 
aprendizagem e avalia o 
processo e os resultados. 

Ação “glocal”

“Pensar global, agir local”, é 
um princípio que mobiliza 

para a problemática 
ambiental no seu conjunto. 

Esta visão ajuda os alunos a 
perceber que os problemas 

do seu meio têm reflexo nos 
problemas globais, pelo que 
uma ação local se converte 

em global.



Conferências 
escolares, locais 

ou nacionais

Capacitar os jovens a 
passar do conhecimento 

para a formulação de 
propostas coletivas (ações). 

Intercâmbio e partilha de 
experiências.

Em função da dinâmica 
nacional, os países poderão 

organizar só conferências 
escolares ou regionais, ou 

também organizar 
conferências nacionais.

Conferência 
Europeia

Aumentar a conscientização 
sobre a importância da 

sustentabilidade nos seus 
três níveis económica, social 

e ambiental; sensibilizando 
para a necessidade de atuar 

a nível “local”
Programa de 3 ou 4 dias, em 

função do local e logística 
disponível. No programa há 
espaço para apresentação 

dos projetos nacionais;

Investigação

Oferecer uma perspetiva 
crítica aos jovens de forma 

a adquirirem uma opinião 
informada sobre questões 

específicas do 
desenvolvimento 

sustentável.
Trabalho autónomo de 

investigação facilitado pelo 
professor: leitura de 

bibliografia, visitas de 
estudo, entrevista a 

especialistas, etc.

Metodologia 
de Trabalho



Vamos Cuidar do Planeta



Formação de professores
• Acreditada (área de cidadania)
• 25h presenciais + 25h trabalho autónomo
• Uma sessão presencial por mês e trabalho autónomo de 
forma alternada
• Uma turma por Centro de Formação com início em 
outubro 2019.
• Uma percentagem das despesas de transporte dos 
formandos é assegurada pelo projeto 


