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Lisboa, 4 de junho de 2021: 

No âmbito do projeto «Vamos Cuidar do Planeta», a Mesa de Diálogo com Deputados da A.R., será 
um momento que permitirá aos jovens participantes na conferência, ter maior proximidade com os 
atores políticos, com vista a poderem apresentar e debater os temas e problemáticas socioambien-
tais que consideram relevantes para a transição ecológica. 

Este será um espaço para dar voz aos jovens, no qual poderão ver conhecidas as suas inquietações 
e acima de tudo, onde possam apresentar as soluções para os problemas identificados nos projetos 
de cidadania e Educação Ambiental realizados no ano letivo 2020-2021. 

Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, refere que se pretende trazer ao espaço público e políti-
co a voz dos jovens como parte da solução e, ao mesmo tempo, integrar as suas opiniões nos 
processos de decisão ao nível das políticas públicas de âmbito local, nacional e europeu.  Desta 
forma pretende-se reforçar a cultura democrática e a consciência cívica de jovens em idade escolar.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta”, o qual a ASPEA coordena 
desde 2015. Este projeto 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. O objetivo 
geral do projeto é reforçar a cultura democrática e a consciência cívica de jovens em idade escolar, 
através da implementação da metodologia do projeto europeu Let´s take care of the planet! em 
Portugal, de uma forma estruturada e em rede. A ASPEA integra a Rede Europeia Let's take care of 
the planet. 

Um espaço que pretende dar voz aos jovens como atores relevantes 
no debate político e social, que terá lugar na Conferência Nacional 
“Vamos Cuidar do Planeta”, no dia 5 de junho.
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Mesa de Diálogo e Debate 

Teatro da Trindade INATEL

Mesa de Diálogo entre os delegados à conferência e 
Deputados da Assembleia da República

10h45 
12h00 

Apresentação da Carta de Corresponsabilização dos Jovens e 
Manifesto Político “A voz dos jovens como parte da solução” aos 
Deputados da Assembleia da República e a membros do Governo 
convidados das áreas da Educação, Ambiente, Juventude e 
Desporto, Cidadania e Igualdade.

12h00
12h30

Sessão de boas-vindas10h30
10h45

Presidente do Conselho de Administração do INATEL | Francisco 
Caneira Madelino
Presidente da Direção Nacional da ASPEA | Joaquim Ramos Pinto

Almoço 13h00
14h30

Encerramento 17h00 
17h30 

Breve sessão de despedida entre jovens 
participantes, professores e equipa da ASPEA. 

Entrega da Carta de Corresponsabilização dos Jovens 
ao Exmº Sr. Presidente da Assembleia da República (a confirmar)

14h30
17h00

Alma Rivera (Deputada do PCP / Subcomissão para a 
Igualdade e Não Discriminação da A.R.)
Fabíola Cardoso (Deputada do BE)
Joacine Katar Moreira (Deputada não inscrita) 
Nuno Fazenda (Deputado PS)

Visitas à sede da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e Parque de Monsanto
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Sobre a ASPEA
A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) é uma organização não-governa-
mental 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 infor-
mal.

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, orga-
niza 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


