A EDUCAÇÃO AMBIENTAL É UMA FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL!
A Educação Ambiental (EA) é um dos pilares importantes de uma estratégia de
atuação responsável, sustentável e integrada e, segundo a UNESCO “a Educação
Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade
tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades,
experiências, valores e a determinação que os tornam capazes de agir, individual
ou colectivamente, na busca de soluções para os problemas ambientais, presentes
e futuros”.
Conforme um conhecido ditado “é preciso toda uma aldeia para educar uma
criança”! Sugerimos mudar a palavra “aldeia” por “comunidade” e então,
percebemos o quanto somos importantes na educação da cidadania ativa.
Podemos inclusive afirmar que, a verdadeira Educação é ambiental na sua
essência, uma vez que o planeta não é um somatório de indivíduos isolados… requer uma partilha de
responsabilidades (individuais e/ou coletivas) no nível local, nacional e planetário.

SABIA QUE…


Segundo Satish Kumar *, existem 3 H’s da Educação?
Head (cabeça), Heart (coração), Hands (mãos)
 Em 2010, a LIPOR promoveu:
. 291 Atividades de Educação Ambiental, nas quais participaram 54901 pessoas?!
. 588 Visitas de estudo?!
. 51 Atividades no Parque Aventura, nas quais participaram 8800 pessoas?!
* Conheceu e trabalhou com E.F. Schumacher - autor de SMALL IS BEAUTIFULL: ECONOMICS AS IF PEOPLE MATTERED tornando-se um dos grandes divulgadores das suas ideias. É indiano e vive desde 1973 no Reino Unido, sendo diretor, há mais
de 30 anos, da revista Ressurgence onde Schumacher publicou vários artigos. É professor no Schumacher College.

LIPOR & EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Há cerca de 15 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.
No mês de Outubro a LIPOR apresentará o seu Plano de Educação Ambiental para 2011/13.
As novidades estão aí e a oferta disponibilizada no novo Plano será caracterizada pelo desenvolvimento de
diversos projetos, que têm como objetivo trabalhar diversos públicos-alvo, de uma forma duradoura e eficaz.

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

