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Lisboa, 3 de junho de 2021: 

A Conferência Nacional de Jovens 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”. 

Durante os dois dias da conferência, os jovens delegados à conferência nacional irão participar em 
várias oficinas, das quais se espera que resultem diversos materiais de comunicação e conteúdos, 
com especial enfoque para a Carta de Corresponsabilização dos Jovens e Manifesto Político “A 
voz dos jovens como parte da solução”, que será redigida pelos jovens, e apresentada a Deputados 
da Assembleia da República e a membros do Governo das áreas da Educação, Ambiente, Juventude 
e Desporto, Cidadania e Igualdade, que foram convidados para participarem numa mesa de diálogo 
no dia 5 de junho.

Os delegados eleitos à conferência nacional representam 3.800 jovens estudantes de 14 escolas 
dos concelhos de Azambuja, Benavente, Santarém, Tomar e Torres Novas que participaram em 17 
conferências escolares e em 4 conferências regionais que decorreram em formato online.

Esta iniciativa tem como principais objetivos: promover a cultura democrática e a consciência 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. 

ASPEA apresenta o programa da Conferência Nacional de Jovens 
no âmbito do projeto Presidência, que se realiza nos dias 4 e 5 de 
junho em Lisboa. 

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE JOVENS 
«VAMOS CUIDAR DO PLANETA»
A VOZ DOS JOVENS 
COMO PARTE DA SOLUÇÃO

COMUNICADO DE IMPRENSA

O presidente da ASPEA, Joaquim Ramos Pinto, refere que este projeto assenta em princípios e obje-
tivos definidos nas Estratégias Nacionais de Educação Ambiental e de Educação para a Cidadania, 
visando a formação humanística dos alunos, trazendo-os para o espaço público e político no 
respeito pelos valores democráticos com responsabilidade individual e compromisso coletivo. Por 
outro lado, este projeto pretende dar aos professores ferramentas e metodologias que possam 
ajudar a preparar os alunos para a cidadania ativa e “promover a Educação Ambiental e o respeito 
pelos valores do ambiente”, conforme se refere na alínea g) do Artigo 66º da Constituição da 
República.
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Sessão de abertura 
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Chegada ao Inatel Oeiras

Oficina de Formação AJN

PROGRAMA | 4 DE JUNHO 2021 | SEXTA-FEIRA
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14h30
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Oficinas Pedagógicas15h00
18h00

Manuela Galante
Escola Secundária Ferreira Dias

Educomunicação – produção de 
cartazes (exterior)

Ayala Botto e Mar Haussler
Time 4changers 

Time 4changers I Aventura 
Especial (exterior)

Ana Sofia Henriques | Agência Jovem de 
Notícias (ASPEA)

Carta de compromisso dos jovens
(sala 2)

Apresentações
Apresentações dos produtos desenvolvidos nas oficinas

Debate e aprovação da carta de compromisso e manifesto elaborado 
pelos delegados à conferência

18h00
19h30
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21h30

Atividades Lúdicas nos espaços envolventes ao INATEL21h30
23h00

Joaquim Ramos Pinto | Presidente ASPEA
Carolina Varela | Gestora VCP 
Chrisy Rapanta | Universidade Nova de Lisboa 
Eduarda Marques | IPDJ (vídeo)
Eulália Alexandre I DGE 
José Manuel Alho I CCDR LVT 
Augusto Serrano | APA

Atividades de quebra-gelo | Lanche

Edição de Vídeo para redes sociais 
Iuri Policarpo (BIG BEAT) e Pedro Moreira (ASPEA)

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos jovens 

10h30 - 12h30 | Teatro da Trindade
Mesa de Diálogo e Debate com Deputados da Assembleia da República 

Apresentação da Carta de Corresponsabilização dos Jovens e Manifesto Político “A voz dos jovens como parte da solução” a 
Deputados da Assembleia da República e a membros do Governo.

PROGRAMA | 5 DE JUNHO 2021 | SÁBADO
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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


