
Estratégia Nacional de Educação Ambiental



Declaração do Ambiente, Estocolmo, 1972 

“É essencial ministrar o ensino, em matérias de Ambiente, à juventude assim como aos

adultos, tendo em devida consideração os menos favorecidos, com o fim de criar as bases

que permitam esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas e às

coletividades o sentido das suas responsabilidades no que respeita à proteção e melhoria do

Ambiente, em toda a sua dimensão humana.”



termo ‘Educação Ambiental’ (Sterling, S, 1977)

Talvez não haja outro exemplo 

na história da educação mundial em que um termo 

expressando um complexo conjunto de ideias 

se tenha disseminado tão rapidamente, 

de país para país, 

como ‘educação ambiental’.



Dimensões da EA, Tbilissi, 1977

Participação Contínua

Consciência 

Atitudes

Sensibilidade  
Informação 

Competências Motivação

• Intervenção crítica, responsável e permanente

• conhecer e irradiar dinâmicas

• considerar, inscrever e conhecer conteúdos;

• usar meios afetivo-cognitivo-psicomotores; 

• potenciar aprendizagem e ação



Cooperação Institucional

Os Ministérios da Educação e do Ambiente convergem esforços desde 1996 para o

desenvolvimento e acompanhamento de Projetos de Educação Ambiental.

Protocolo de 
Cooperação 

entre as 
tutelas da 

Educação e 
do Ambiente.

• Promover e incentivar a EA.

• Incluir conhecimentos e conceitos 
ambientais.

• Apoiar a realização de projetos escolares.

• Estimular a criação de redes de escolas.

• Estimular a conceção de materiais de apoio.

• Promover a formação de docentes.

rede de professores 

com competências 
técnico-pedagógicas 

para a coordenação e 
dinamização de 

projetos das ONGA



Compromisso ENEA2020

Estabelecer um compromisso colaborativo,

estratégico e de coesão na construção da literacia

ambiental em Portugal que, através de uma

cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma

mudança de paradigma civilizacional, traduzido em

modelos de conduta sustentáveis em todas as

dimensões da atividade humana.



Princípios

Educar para uma Cidadania Interveniente

Educar para a capacitação da sociedade face aos desafios ambientais

Educar para a Sustentabilidade 

Educar tendo em conta Experiência Nacional

Educar tendo em conta Experiência Internacional



Eixos Temáticos

Privilegiar um trabalho temático e transversal capaz de garantir os compromissos

nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio do Ambiente, dos quais

se destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da

Agenda 2030.

Descarbonizar a Sociedade Tornar a Economia Circular

Valorizar o Território



Roteiro Metodológico

Ações Objetivo Prazo previsto

Reflexões e reuniões informais preparatórias para uma 

ENEA

Debater e articular com todos agentes EA uma metodologia de 
construção do processo ENEA

Junho-dezembro 2016

Lançamento Público “O caminho para um Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental 2020”

Iniciar o processo participativo, garantido a construção de um 
compromisso nacional

dezembro 2016

Roadshow por Portugal Continental
Conduzir procedimentos de participação desconcentrados para uma 
participação ativa e eficaz dos cidadãos e das instituições

janeiro 2017

Proposta de ENEA 2020
Redigir a proposta de ENEA 2020, considerando os contributos da 
fase de participação pública

janeiro a 

março 2017

Consulta Pública
Recolher  opiniões, sugestões e outros contributos dos interessados 
à proposta de ENEA 2020

13 abril a

24 maio 2017

Consolidação da ENEA 2020 Analisar e integrar os resultados da Consulta Pública maio 2017

Aprovação e Publicação Aprovar e publicar a ENEA em Conselho de Ministros junho e Julho 2017

Aviso FA - Fundo Ambiental para cofinanciamentos ‘Apoiar uma Nova Cultura Ambiental- 1,5M€’ julho 2017

Avaliação de candidaturas
Seriar por mérito das candidaturas ao FA, nos termos do Aviso nº 
8368/2017 

agosto 2017

Assinatura de contratos
Preparar o dossier Financiamento dos projetos  (Fundo Ambiental-
entidades cofinanciadas)

outubro 2017



Objetivos Estratégicos

Educação Ambiental  + TRANSVERSAL

Educação Ambiental  + ABERTA

Educação Ambiental  + PARTICIPADA

16 
MEDIDAS



Medidas

Educação 
Ambiental 

+ TRANSVERSAL

1. Acompanhamento e Avaliação da Educação Ambiental

2. Cooperação interministerial

3. Incentivos à difusão de Equipamentos de Educação Ambiental e das 
Empresas



Medidas

Educação 
Ambiental 

+ABERTA

4. Envolvimento dos cidadãos no seu km2 de ação

5. Valorização do voluntariado ambiental

6. Integração das matérias ambientais nos curricula académicos

7. Valorização curricular da participação em ações de EA

8. Formação da Administração Pública Central e Local

9. Formação do setor empresarial



Medidas

Educação 
Ambiental

+ABERTA

10. Promoção de campanhas de comunicação dirigidas aos cidadãos

11. Dinamização de programas e atividades de EA

12. Elaboração de Programas Municipais de EA

13. Promoção do Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade

14. Promoção do estatuto das ONGA

Cont.



Medidas

Educação 
Ambiental

+ PARTICIPADA

15. Promoção da Participação Pública 

16. Promoção de iniciativas de reflexão e debate



Cofinanciamento Fundo Ambiental

2017
Aviso nº 8368 

Apoiar uma nova cultura ambiental

Medidas 3, 8, 9, 10, 11 e 16 

10 - Promoção 

de campanhas 

de comunicação 

dirigidas aos 

cidadãos 

16 - Promoção de 

iniciativas de 

reflexão e debate 

11 - Dinamização 

de programas e 
atividades de EA 

3 - Incentivos à 

difusão de 

Equipamentos de 

EA e das 

empresas 

8 - Formação da 

Administração 

Publica Central e 

Local  

9 - Formação do 

Sector Empresarial 

10 - Promoção de 

campanhas de 
comunicação 

dirigidas aos 
cidadãos 

1,5 M€



Cofinanciamento Fundo Ambiental em 2017
Aviso nº 8368/2017 

Apoiar uma nova cultura ambiental
medidas 3, 8, 9, 10, 11 e 16 

• 120 candidaturas

• 90 passaram a avaliação

• 28 projetos preliminarmente aprovados para cofinanciamento

• 9 ONGA

• 10 associações/agências/fundações

• 6 empresas

• 3 estabelecimentos de ensino

1,5 M€



Candidaturas aprovadas FA 2017

ADENE - Agência para a Energia Companhia das Lezírias, SA

QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa ADPM - Associação de Defesa do Património de Mértola

Associação PATO GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente

BioRumo - Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade Instituto Politécnico de Lisboa

Rewilders Lda AdP - Águas de Portugal, Serviços Ambientais, S.A.

ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida Associação Smart Waste Portugal

Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado Universidade do Minho

Resiestrela - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. AREAC - Agência Regional, Energia e Ambiente do Centro

LPN -Liga para a Protecção da Natureza Ordem dos Biólogos

FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens Associação Aldeia das Ciências

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha

Almargem -Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve Fundação de Serralves

VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa 
e do Oeste, S.A.

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - ISEL



Candidaturas aprovadas FA 2017
Projetos/Ações

Formação

•Formação contínua 
específica em EA para 
docentes (metodologias e 
dinâmicas  pedagógicas) para 
o desenvolvimento de 
projetos.

•Formação específica no 
domínio do Ambiente e 
Sustentabilidade.

•Formação em Gestão 
Sustentável, dirigidas aos 
diferentes públicos-alvo (por 
atividade económica, do 
setor empresarial).

Ferramentas

•Materiais didáticos e 
informativos relativos às 
questões ambientais.

•Materiais e ferramentas 
virtuais para a Sensibilização 
e prática de EA.

•Meios audiovisuais.

•Publicações digitais.

•Kit´s pedagógicos.

•Aplicações para telemóveis.

•Planetário itinerante.

EqEA

•Modernização dos EqEA, em 
termos didáticos e 
alinhamento com os Eixos 
Temáticos da ENEA 2020.

Comunicação

•Workshops e outros Fora de 
debate.

•Campanhas de comunicação 
ambiental.

•Projetos no domínio da EA 
dirigidos a diversos públicos 
alvo.

•Projetos de literacia 
científica.



Cofinanciamento FA em 2017
Palavras-chave

Apoiar uma nova cultura ambiental



Obrigado




