
Vamos cuidar do Planeta! 
LET´S TAKE CARE OF THE PLANET 
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COMO INICIOU O PROJETO? 

 
Em Junho de 2010, 350 jovens representantes de 47 países juntaram-se em Brasília para participar na I Conferência 
Internacional “Vamos cuidar do Planeta”. Dois anos depois, a associação Monde Pluriel organizou, na sede do 
Comité das Regiões, em Bruxelas, a 1º Conferência Europeia de Jovens pelo Ambiente onde se reuniram 60 
delegados, dos 13 aos 16 anos e 10 facilitadores, dos 18 aos 30 anos, de 15 países europeus. Estes jovens redigiram, 
em conjunto, uma carta aberta aos decisores políticos que foi entregue aos representantes europeus, e submetida 
à Cimeira da Terra Rio+20. Todo o processo de preparação das conferências tem como base as iniciativas e a 
valorização da opinião dos jovens, reconhecendo-se a sua capacidade de assumir responsabilidades individuais e 
compromissos coletivos com vista à implementação de ações locais adaptadas aos desafios globais. 

 
OBJETIVOS: PESQUISA, DEBATE, COMPROMISSO EM PROL DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS.  

 
 
Permitir aos jovens que participem em intercâmbios culturais sobre ambiente e cidadania na Europa.  
Desenvolver conhecimentos e competências dos jovens em questões socio ambientais e fortalecer a sua capacidade 
de atuação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OS INTERCÂMBIOS  
 

Os intercâmbios centram-se quer no conhecimento do outro e do seu ambiente, quer na compreensão dos retos 
para sociedades sustentáveis.  
 
Tipos de intercâmbios: conferências nas escolas, regionais e europeias, intercâmbios à distância entre escolas 
europeias. 

Compromisso 
Procurar os elementos que permitem tomar decisões 

fundamentadas; 

Ser consciente das suas próprias responsabilidades e 

comprometer-se a favor das sociedades sustentáveis. 

Cidadania 
… local, nacional, europeia, mundial; 

… científica – adquirir conhecimentos para saber 

escolher; 

Aprendizagem da democracia participativa. 

Intercâmbios 
Entre pessoas de diferentes culturas, 

distintos países, diferentes idades, 

diferentes meios socioeconómicos 

Diálogo com representantes políticos 
Aprofundar o conhecimento do papel dos 

representantes políticos dos diferentes territórios e 

das políticas locais de ambiente; 

Dar visibilidade às responsabilidades e às ações que 

assumem os jovens e aos projetos de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade.  

A caminho da           II 
Conferência 

Europeia de Jovens 
pelo Ambiente 

Bruxelas, 
Maio 2015 



 
Público-alvo: jovens de 13 a 16 anos  
Oradores e/ou colaboradores: comunidade educativa, políticos, cientistas, técnicos de autarquias.  
 

PAÍSES PARTICIPANTES 
 
No projeto participam  16 países: Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Geórgia, Grécia, Itália, Lituânia, Malta, 
Polónia, Portugal, República Checa, Romania, Rússia, Suécia e Turquia  
 
 

CALENDÁRIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Um guia metodológico incluindo os novos eixos de trabalho para os anos 2013-2015 está disponível no link: htt:/careplanet-
europe.org/images/outils_methodologiques/StepbyStep_completeversion.pdf 

 

Das conferências na Escola à 2ª Conferência Europeia 
 
Janeiro – fevereiro 2015: Mobilização dos jovens e execução das atividade na escola e/ou comunidade com realização de 
conferências na escola.  
1ª semana de março 2015: Conferências Regionais e divulgação dos resultados (responsabilidades/ações dos jovens), debates 
com os representantes políticos locais. 

20-22 Maio 2015: Conferência Europeia, na sede do Comité das Regiões, em Bruxelas, criação coletiva de meios de 

comunicação e de uma campanha de mobilização; tendo em conta a agenda internacional, dar-se-á uma atenção especial aos 
retos das alterações climáticas, para a COP 21. 
25 Maio – 12 Junho 2015: Campanha de mobilização nas escolas para dar visibilidade às ações realizadas, apresentação dos 
resultados da Conferência Europeia e mobilização da comunidade escolar. 
Dezembro 2015, Paris, COP 21: Uma delegação de jovens partilhará, em nome dos delegados na Conferência Europeia, as 
propostas e os compromissos elaborados de forma coletiva a nível europeu na Conferência “Paris Climat 2015”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Conferências Regionais 
Compromisso em responsabilidades  
e ações a nível regional 
Elaboração de uma campanha de mobilização 
Eleição dos delegados para a conferência europeia. 
(1ª semana de março de 2015) 

Conferências na Escola 
Mobilização nas escolas; 
Debates a nível local; 
Eleição dos delegados  
para a conferência regional.  
(jan. 2014 – fev. 2015) 

Conferência Europeia 
Compromisso a nível europeu; 
Elaboração de uma campanha de 
mobilização.  
(20-22 Maio 2015) 

 

COP 21 
Levar a voz dos jovens à 
Conferência “Paris 
Climat 2015” 

O projeto europeu Vamos cuidar do planeta! é coordenado pela Associação Monde Pluriel – Grenoble – França. 
Página Web do projeto: http://careplanet-europe.org  

Entidade coordenadora em Portugal:  
ASPEA- Associação Portuguesa de Educação Ambiental  * www.aspea.org – 217724827 
Fátima Matos Almeida: fma.aspea@netcabo.pt  
Joaquim Ramos Pinto: joaquim.pinto@aspea.org  
*Documento adaptado da Guia Europeia "Step by step" criada pela Associação Monde Pluriel 

 

 
Documento adaptado da Guia Europeia "Step by step" criada pela Associação Monde Pluriel 

 

CONTATO 

APOIO INSTITUCIONAL 


