A QUESTÃO AMBIENTAL ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE
NO QUOTIDIANO DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO
QUE DIZ RESPEITO AO DESAFIO DE PRESERVAR A
QUALIDADE DE VIDA.
É interessante analisar a evolução das conceções ambientais sofridas na
transição do século XX para o atual século. Numa primeira fase do século
XX, prevalecia a ideia de conservação do ambiente com uma forte
componente estética. Já na década de sessenta, a proteção ambiental
passou a ter a sua tónica na qualidade de vida, tendo como princípio, o
bem-estar da população. Atualmente, no século XXI, o ambiente assumese como valor social associado à preservação da Natureza, sendo que o
Desenvolvimento Sustentável exige uma aproximação com a Cidadania.
Nesse sentido, a Educação Ambiental representa um instrumento básico para superar os atuais impasses da
Sociedade e responder ao desafio da relação entre meio ambiente e educação para a Cidadania.
A Educação Ambiental é, assim, um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o
ambiente, no sentido de ajudar à sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos. É apresentada
como um tema transversal, sendo essencial uma compreensão do meio ambiente global e local, da
interdependência dos problemas e soluções e da importância da responsabilidade de cada um para construir
uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável.

SABIA QUE…
No ano de 2012, a LIPOR definiu como meta atingir pelo menos 65.000 pessoas com atividades/iniciativas de
Educação Ambiental e conseguiu superar o objetivo, apresentando uma execução de 107,28%, uma vez que
se conseguiu abranger um total de 69.730 pessoas.

LIPOR & EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Há cerca de 17 anos que a Educação e Sensibilização Ambiental na LIPOR é trabalhada de forma transversal
pela Organização, sendo assumida como uma das suas prioridades.
Para o efeito a LIPOR conta com um Departamento que dispõe de uma equipa de Técnicos responsável pelo
desenvolvimento de projetos e iniciativas na área da Educação Ambiental, tentando contribuir para a formação
de Cidadãos verdadeiramente conscientes e participativos.
Durante este mês – setembro - a LIPOR apresentará o seu novo Plano de Educação Ambiental.
As novidades estão aí e a oferta disponibilizada no novo Plano será caracterizada pelo
desenvolvimento de diversos projetos, que têm como objetivo trabalhar diversos públicosalvo, de uma forma duradoura e eficaz.
Esteja atento/a ao portal da LIPOR (www.lipor.pt)

A EDUCAÇÃO É UM DIREITO DE TODOS, NO QUAL TODOS SOMOS APRENDIZES E EDUCADORES!

