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Lisboa, 31 de maio de 2021

Entre 10 de maio e 5 de junho a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) promove 
uma Formação de Capacitação de Jovens, no âmbito do projeto Presidência “Por uma Europa 
aberta, justa e sustentável no mundo: as políticas europeias e o papel da juventude portuguesa”, 
financiado pelo programa Subgranting da União Europeia. 

Esta iniciativa, que acontece em articulação com a Agência Jovem de Notícias, tem como objetivos 
principais a capacitação dos jovens para o desenvolvimento de boas habilidades de comunicação e 
liderança; provocar o desenvolvimento de uma voz e uma consciência crítica relativamente à 
capacidade de ação destes agentes; criar uma experiência crítica e de aprendizagem e incitar para 
o compromisso com as boas práticas ambientais. 

Segundo refere Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, é imprescindível envolver as crianças 
e jovens nos processos de decisão, como parte da solução da crise ambiental e, ao mesmo tempo, 
capacitar as gerações mais jovens para uma cultura democrática, para que, assim, consigam chegar 
o mais próximo possível de uma cidadania mais justa e inclusiva. É, pois, importante inverter os 
resultados dos relatórios “World Youth Report” da ONU que denunciam a baixa participação dos 
jovens portugueses nas iniciativas da sociedade civil, desconhecendo os instrumentos ao seu 
dispor para exercerem uma cidadania plena.

A Formação, que incide sob os temas da comunicação, cidadania e políticas públicas, tem a 
duração total de 15h e será composta por cinco módulos distintos, sendo que quatro serão em 
formato online e o último, presencial. Esta iniciativa, acontece em articulação com a Agência Jovem 
de Notícias (AJN) que acredita na força do jornalismo educomunicativo independente como 
ferramenta de transformação social e defesa dos direitos humanos. Foi criada em 2005, durante o 
Fórum Social Mundial em Porto Alegre, hoje comunica em quatro idiomas (português, italiano, 
espanhol e inglês) e tem uma plataforma de jovens para jovens, com representação em Portugal.  

Ainda se encontram abertas inscrições para os próximos módulos desta formação, destinada a 
jovens entre os 16 e os 25 anos, através do preenchimento do seguinte formulário: 
https://forms.gle/uWBohi4RcrAnd8UW7

Formação de Comunicação, Cidadania e Políticas Públicas

CAPACITAR OS JOVENS PARA 
UM AMANHÃ COM MAIOR PREOCUPAÇÃO 
E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

COMUNICADO DE IMPRENSA
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Sobre a ASPEA

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) é uma organização não-governamental 
de ambiente (ONGA), fundada em 1990, que conta já com 30 anos de experiência na sensibilização 
ambiental, formação e capacitação, consultoria e desenvolvimento de projetos e programas de 
educação ambiental em diversas temáticas do ambiente e sustentabilidade, para um vasto leque de 
atores e públicos, nas formas de ação educativa formal, não-formal e informal.

A ASPEA tem a sua sede em Lisboa e núcleos em Aveiro, Braga, Bragança, Viseu e Açores.

A associação coordena e participa em projetos Nacionais financiados pelo Fundo Ambiental e 
autarquias, e outros Internacionais no âmbito de programas financiados pelo ERASMUS+, LIFE, EEA 
Grants e Fundo Especial da CPLP.

Coordena ações de formação acreditadas para professores e para a população em geral, organiza 
Conferências Nacionais (Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, Jornadas de Art'Ambiente, 
etc.) e internacionais como o Congresso Lusófono de Educação Ambiental, e é membro afiliado das 
seguintes redes internacionais: Rede Lusófona de Educação Ambiental, Ponto Focal Carta da Terra, 
Fundação Caretakers of the Environment e Rede Let's take care of the Planet.

Coordena o grupo da Agência Jovem de Notícias em Portugal e, desde 2017, realiza um programa 
de voluntariado ambiental mensal para o público em geral e também ações de RSC para empresas.

A ASPEA representa a CPADA no acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento, bem como faz parte do grupo de Observadores Consultivos da CPLP.

Para mais informações: www.aspea.org


