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Lisboa, 1 de junho de 2021: 

A Conferência Nacional de Jovens “Vamos Cuidar do Planeta” é uma iniciativa que se 
insere no âmbito do projeto Presidência, “Por uma Europa Aberta, Justa e Sustentável 
no Mundo”, com o foco em: “A voz dos jovens como parte da solução”. 

Esta iniciativa tem como principais objetivos: promover a cultura democrática e a con-
sciência cívica de jovens em idade escolar através da discussão e partilha de ideias em 
debates com colegas, professores, organizações da sociedade civil e atores políticos, 
numa base de corresponsabilização dos jovens para participação nas tomadas de 
decisão política em temas socioambientais, que contribuam para a construção de 
sociedades ambientalmente responsáveis e socialmente justas. 

Pretende-se que no final da conferência possa ser apresentada uma Carta de Corre-
sponsabilização dos Jovens e Manifesto Político “A voz dos jovens como parte da 
solução” a Deputados da Assembleia da República e a membros do Governo das áreas 
da Educação, Ambiente, Juventude e Desporto, Cidadania e Igualdade, que foram convi-
dados para participarem numa mesa de diálogo no dia 5 de junho.

ASPEA promove Conferência Nacional de Jovens no âmbito 
do projeto Presidência, que se realiza dias 4 e 5 de junho em Lisboa.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE JOVENS
POR UMA EUROPA ABERTA, JUSTA 
E SUSTENTÁVEL NO MUNDO 
A VOZ DOS JOVENS COMO PARTE DA SOLUÇÃO

COMUNICADO DE IMPRENSA



 
Núcleos:
AVEIRO | BRAGANÇA | FAIAL | LISBOA | VISEU aspea.org2/3

Durante a conferência, os jovens terão tempo e espaço para apresentarem aos deci-
sores políticos as suas preocupações, compromissos e desafios, tendo em conta docu-
mentos de referência como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) 
e a Estratégia Nacional de Educação Ambiental.

Espera-se, então, que este encontro desperte nos jovens a vontade de abraçar a 
responsabilidade de disseminar a mensagem de quão importante é cuidar do nosso 
Planeta, mostrando o compromisso das gerações presentes para proteger a nossa 
casa comum, assim como ajudarem a construir o legado que vão receber e com o com-
promisso de envolver as gerações futuras. 

Para o presidente da ASPEA, Joaquim Ramos Pinto, espera-se, acima de tudo, que 
estes jovens desenvolvam habilidades de comunicação, argumentação e liderança, 
através da participação em debates com colegas, professores e políticos, desafiando 
deputados parlamentares e membros do Governo Português a repensar as políticas 
ambientais com envolvimento dos jovens nos processos de decisão e que os modelos 
de desenvolvimento económico tenham como base práticas ambientalmente 
responsáveis e socialmente justas, nos diferentes setores da sociedade.

Ao mesmo tempo o projeto ambiciona, também, que os professores envolvidos 
adquiram conhecimento e capacidade de criação de redes de trabalho colaborativo, de 
forma a aumentarem as suas competências e conhecimentos no âmbito da sustentabi-
lidade, participação pública, cidadania e políticas públicas de âmbito nacional e euro-
peia.

Direcionado, também, ao público em geral, o projeto pretende desenvolver competên-
cias e capacidades da sociedade no âmbito da participação pública, dando a conhecer 
ferramentas e recursos disponíveis para tal e, ainda, facilitar o conhecimento sobre a 
Presidência do Conselho “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”.
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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


