
  

 

APOIO INSTITUCIONAL 

VAMOS CUIDAR DO PLANETA!  

Let´s take care of the planet 

A caminho da II Conferência Europeia de Jovens pelo Ambiente  

Bruxelas, Maio 2015. 
 

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

GUIA DO ALUNO 
INTRODUÇÃO 

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. 
 

DEFINIÇÃO 

O Projeto “Vamos cuidar do Planeta” é um processo complexo, difícil de apresentar numa só 

definição. Poder-se-ia dizer que é uma ação, com várias fases sucessivas, em forma de 

processo: 

 Pedagógico que aprofunda os conceitos e os valores sobre cidadania, ambiente, 

democracia e participação; 

 Educativo-ambiental que vai à procura do compromisso e da responsabilidade dos 

jovens face à crise ambiental do nosso planeta; 

 Interativo entre jovens de diferentes idades e de distintas regiões e países que 

aprendem e atuam juntos com um fim comum: cuidar do planeta.  
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 Aproximação da dimensão da política ambiental à educação. Interação que está 

presente na educação ambiental desde as suas origens e que, poucas vezes, se tem 

visto integrada intencionalmente nas suas propostas e programas.   

OBJETIVO 

O objetivo deste processo é o fomento, nas escolas, de conferências de jovens sobre o 

ambiente, tentando envolver, também, a comunidade educativa para a discussão sobre as 

problemáticas ambientais locais e propor ações para minimizar ou eliminá-las. Uma ideia 

simples que trouxe interessantes desenvolvimentos: 

 A celebração de uma conferência - um evento que inclui momentos de debate, de 

troca de ideias e reflexões e de tomadas de decisão sobre diferentes tópicos. Isto 

significa que a comunidade educativa tem de observar os problemas mais urgentes e 

tem de decidir sobre o que é possível fazer-se nas escolas e na comunidade.  

 Eleição de representantes com a responsabilidade de levar à frente as propostas 

discutidas e definidas.  

PRINCÍPIOS 

O Projeto “Vamos cuidar do Planeta” assenta sobre uma série de princípios: 

 Educação ambiental e ética planetária. Trata-se de construir um processo educativo 

ambiental baseado nos princípios e valores de documentos como o Tratado de 

Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, A 

Carta da Terra, o Manifesto pela Vida e a Carta das Responsabilidades Humanas. 

 Responsabilidade. O reconhecimento das responsabilidades e compromissos 

individuais e coletivos face à crise ambiental..  

 Ação coordenada pelos jovens. Reconhece a juventude como sujeito que vive, atua e 

intervém no presente. Mas também requer uma aprendizagem que tem de ser 

facilitada, fornecendo ferramentas e técnicas, proporcionando espaços e avaliando o 

processo e os resultados. 

 Formação de comunidades de aprendizagem. A Conferência de âmbito escolar 

contribui para transformações na qualidade de vida do ambiente próximo, através da 

intervenção real e significativa na realidade local.  

 Ação “glocal”. O Princípio “Pensar global, agir local”, é um princípio que mobiliza para 

a problemática ambiental no seu conjunto. Esta visão ajuda os alunos a perceber que 

os problemas do seu meio têm reflexo nos problemas globais, pelo que uma ação local 

se converte em global.  
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NIVEIS 

O Projeto “Vamos cuidar do Planeta” desenvolve-se a cinco níveis: as conferências escolares, 

regionais, as conferências nacionais, a conferência europeia e a internacional.  

À exceção da escolar, nos níveis seguintes, as conferências são realizadas entre jovens 

representantes do nível anterior. As coordenações nacionais ou internacionais darão apoio 

nestes processos.  

A CONFERÊNCIA ESCOLAR: COMPROMISSOS DO 

ALUNO 

Esta é uma proposta aberta e flexível que se deve adaptar às necessidades, condições e 

interesses da escola. Só são necessários os “produtos finais”. É necessário criar-se Conselho de 

Jovens: um pequeno grupo, entre 5 e 10 jovens, que tome a seu cargo a mobilização e 

organização do processo para a conferência na escola. As tarefas a realizar neste grupo, ou em 

subgrupos, serão: 

 Pesquisa  

 Planificação  

 Mobilizar e organizar a conferência escolar  

 Participação 

 Comunicação  

 

PRIMEIRO PASSO: PESQUISA 

1. Das temáticas trabalhadas na escola, nos últimos anos, em programas de educação 

ambiental, eleição dos dois problemas mais graves que afetam a localidade. 

2. Analisar as causas e as consequências desses dois problemas. Para isso procura ajuda 

nos professores e nos sites do Anexo I. 

3. Refletir sobre o conceito de responsabilidade e analisar as possibilidades de relação 

entre estas problemáticas com a Carta de Responsabilidades dos Jovens do Brasil 

(Anexo II). 

4. Construir, a partir dos trabalhos prévios, a apresentação (audiovisual, teatro, conversa, 

canções…) para a Conferência Escolar. 

5. Estruturar com tempo a Conferência Escolar (tendo em conta a data da Conferência 

regional e seguintes) 
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Este passo é de facto muito importante já que o Conselho de Jovens vai poder conhecer, 

aprofundar, debater, investigar e propor as suas próprias ideias sobre o que vai expor no dia 

escolhido para a Conferência Escolar. 

SEGUNDO PASSO: PLANIFICAÇÃO 

 Combinar as datas, duração e espaços com os professores.  

 Notificar a realização da CONFERÊNCIA ESCOLAR: informar sobre o evento, a 

temática, a duração, a organização do dia previsto, se há necessidade de levar algo 

preparado, alguma tarefa prévia... Anunciar a todos: Já estamos a trabalhar! A 

CONFERÊNCIA ESCOLAR está a andar! 

 Planificar os tempos e as dinâmicas: apresentação, trabalho em grupo, recolha de 

dados, tomadas de decisão, avaliação, eleição de representantes, comunicação. 

 Partilha de tarefas dentro do grupo dinamizador da CONFERÊNCIA ESCOLAR e 

também para os produtos finais. Tal vez algum docente ou aluno mais experiente 

possa exercer o papel de agente “moderador” dos debates nos grupos para favorecer 

o intercâmbio de ideias entre os intervenientes.  

 Preparação dos materiais necessários: apresentações audiovisuais, material editável, 

fotocópias… conferindo atenção a critérios de sustentabilidade.  

 

6.- No dia da Conferência Escolar dispor e distribuir os espaços necessários da maneira mais 

conveniente e ter os materiais preparados. 

TERCEIRO PASSO: DINAMIZAÇÃO 

7.- Propomos as seguintes situações em distintas Escolas relativamente à Conferência Escolar: 

NOTA: Após a preparação e o planeamento chega o momento, do dia marcado para a Conferência 

Escolar. É a ocasião para expressar as ideias no grupo, por isso é importante que quem participe 

conheça como desenvolver as dinâmicas a seguir. 

 Apresentação da Conferência Escolar (o que é, por quê, para quê…) e a pesquisa prévia 

(os dois problemas ambientais escolhidos, as suas causas e consequências). 

 Debate sobre as causas, consequências. 

 Reflexão sobre “as nossas responsabilidades” e a relação dos problemas propostos 

com as responsabilidades que aparecem na Carta de Responsabilidades dos Jovens. 

 Eleição de duas responsabilidades. 

 Proposta e eleição de três ações para cada responsabilidade escolhida (seis ao todo). 

Cada ação implica o que fazer, quem o vai fazer, como o vai fazer e quando o vai fazer 

(anteriormente à Conferência Regional) 
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 Eleição de 10 delegados à Conferência Regional (ver anexo III “o papel do 

delegado/a”). 

 Comunicação: oficinas. 

A CONFERÊNCIA ESCOLAR é um bom momento para fortalecer o projeto de educação 

ambiental no qual a escola está implicada, para procurar relações e poder desenvolver aspetos 

que tinham ficado pendentes na CONFERÊNCIA ESCOLAR. 

QUARTO PASSO: ACÇÃO 

NOTA: A seguir procurar relações e desenvolver aspetos que tenham ficado pendentes na 

CONFERÊNCIA. Os participantes têm que se unir para pôr na prática as ações e 

responsabilidades acordadas conjuntamente. É conveniente divulgar tanto as ações concretas 

já realizadas, assim como as responsabilidades acordadas para serem desenvolvidas no dia-a-

dia. 

8. - Tarefas pós-conferência 

 Ação: pôr em marcha as ações propostas na conferência. É importante obter o arquivo 

multimédia das ações: vídeo, fotografia, áudio… 

 Avaliação das ações: avaliação final, avaliação da participação, planeamento, 

resultado... 

QUINTO PASSO: COMUNICAÇÃO 

9.- "Produtos finais” são os que se vão levar à Conferência Regional/Nacional: 

 Uma “foto-história” com o máximo de 12 fotografias que relate o desenvolvimento da 

Conferência Escolar. 

 Um Dazibao - "jornal a grandes carateres" (um tipo de jornal manuscrito usando 

carateres de grande tamanho. Constituíam cartazes escritos por um cidadão qualquer 

com um tema político ou moral e colados em muros para ser lidos pelo público (ver 

modelo em anexo IV). Este jornal constará, mínimo, de quatro seções:  

 Um título que resuma o processo global da Conferência Escolar. 

 Uma fotografia que ilustre o processo 

 Uma declaração dos compromissos escolhidos e as ações propostas.  

 Uma descrição de como se vão desenvolver as ações e a sua avaliação.  

 

 Uma planta (planta autóctone pequena pronta para ser transplantada) com um papel 

atado com um sonho que queremos ver concretizado no futuro. 
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10.- Divulgar o que já fizeram através dos diferentes meios do site escolar, os meios de 

comunicação, os blogues ou sites das redes, facebook, twitter,… 

 

Se chegaram até aqui, parabéns! Próxima estação: a Conferência Regional/Nacional. 

 

ANEXO I 

Onde procurar informação 

Alguns sites: 

 http://tunza.mobi/about/   TUNZA é a revista do PNUMA (Programa de Nações Unidas 

para o Ambiente) para os jovens. 

 http://confint-europe.net/ site de ESenRED, onde se podem ver as experiências 

realizadas noutras escolas e em outras Conferências Escolares, Regionais, Nacional ou 

Europeia. Aí, poderás ler as opiniões e relatos do que viveram os seus protagonistas 

nos diferentes eventos. 

 http://www.portaldomeioambiente.org.br/ A REBIA (Rede Brasileira de Informação 

Ambiental) é uma associação sem fins lucrativos que vem estimulando e 

desenvolvendo projetos de democratização da informação sócio ambiental através de 

vários meios de comunicação, editados e distribuídos gratuitamente desde janeiro de 

1996, entre os quais se destaca o Portal do Meio Ambiente, que visa contribuir para a 

formação e fortalecimento da cidadania sócio ambiental através da informação e da 

educação ambiental. 

 http://www.rejuma.org.br/ Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e 

Sustentabilidade tenta fortalecer os processos de construção de sociedades 

ecologicamente equilibradas envolvendo as diversas juventudes para incidir criativa e 

transversalmente nas lutas sociais e nas políticas públicas. 

 http://coletivojovemgoias.blogspot.pt/  O Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás 

(CJ) foi criado em 2003 durante a I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente – CNIJMA, promovida pelos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da 

Educação (MEC). Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente são grupos informais que 

reúnem jovens, representantes ou não, de organizações e movimentos de juventude 

que tem como objetivo envolver-se com a questão ambiental e desenvolver atividades 

relacionadas com a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.  

 http://www.forummundialeducacao.org/ O Fórum Mundial de Educação é um 

movimento pela cidadania e pela educação. Um espaço de constante diálogo que leva 

http://tunza.mobi/about/
http://confint-europe.net/index.php?category/Qui-sommes-nous&navlang=en
http://www.portaldomeioambiente.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://coletivojovemgoias.blogspot.pt/
http://www.forummundialeducacao.org/
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adiante projectos de educação popular em esferas públicas, governamentais ou não, 

coletivas ou de pesquisa. 

 http://www.apambiente.pt/ Agência Portuguesa do Ambiente que tenta contribuir 

para o desenvolvimento sustentável de Portugal, as suas competências são vastas, mas 

a sua missão é clara e focada na gestão integrada das políticas ambientais. 

 http://www.fct.pt/ A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, apoia a comunidade 

científica em Portugal através de diferentes instrumentos de financiamento, dirigidos a 

cientistas, equipas de investigação e centros de I&D. 

Além disso, vais encontrar abundante material orientador na biblioteca da tua escola, nas 

bibliotecas autárquicas, junto dos teus professores e professoras… 

A câmara municipal também pode ser um bom sítio para procurar informação local sobre os 

problemas que afetam a comunidade local e as medidas que se estão a levar a cabo. As 

autoridades locais podem também ser uns bons receptores das propostas que se acordem na 

Conferência Escolar.  

Um bom filme ou documentário de introdução à sessão pode ser “Home”, “A iIha das Flores”, 

“Uma verdade Inconveniente”, “Última Chamada - O Que Ainda Não Foi Contado Sobre a Crise 

Global”,… 

 

  

http://www.apambiente.pt/
http://www.fct.pt/
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ANEXO II 

CARTA INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDADES DOS JOVENS: CUIDEMOS DO 

PLANETA 

Nós, a gente jovem de todo mundo, e os delegados nesta Conferência Internacional, 

convidamos-vos a compartilhar a responsabilidade de Cuidar do Planeta. 

Esta Carta, que nasce da reunião de 53 países, representa as responsabilidades e ações 

de diferentes nações com diversas culturas, idiomas e sociedades. 

Somos conscientes dos desafios ambientais que o nosso Planeta enfrenta. Algumas 

pessoas dizem que a solução é o dinheiro, outros que é a inteligência. No entanto, o 

dinheiro não importa quando mais de 400 crianças se reúnem para se ocuparem da sua 

casa. Um lar que foi deteriorado com o tempo e que tem um futuro inseguro e instável. 

Se não é agora, quando?   Se não o fazemos nós, quem? 

Se quisermos estar protegidos das mudanças ambientais, temos que levar a cabo estas 

ações e assumir responsabilidades: 

1. Sensibilizar e informar as pessoas sobre o uso eficiente e responsável da água, da 

energia e dos recursos biológicos e minerais, de modo a melhorar os nossos hábitos de 

consumo e os de todas as pessoas. 

2. Reduzir a contaminação da água, com o apoio e a ação do governo, das empresas, 

dos camponeses e de outras entidades. 

3. Informar e estimular as pessoas para que reduzam as emissões de gases de efeito de 

estufa, mediante o uso de todas as energias renováveis acessíveis e disponíveis, 

contando com o apoio do governo, quando possível, para ações que todos possam pôr 

em prática. 

4. Estimular uma agricultura sustentável, consciente e com menos impacto social e 

ambiental, sem agro-tóxicos nem transgénicos, promover a educação rural para pôr 

em prática modos mais eficientes de uso de recursos, assegurar a segurança alimentar 

e, evitar os incêndios florestais durante a preparação do campo. 

5. Proteger o ambiente, fortalecer e aprofundar os projectos de educação, investir na 

participação dos jovens e nas suas capacidades de tomada de decisão, informá-los 
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sobre a educação ambiental e transformar comunidades e escolas em comunidades de 

aprendizagem e também exigir que o ambiente seja respeitado. 

6. Formar grupos ecológicos, em escolas e regiões, que protejam, preservem e 

valorizem a biodiversidade, cuidando dos ecossistemas contribuindo para a 

sustentabilidade da biosfera, reduzindo os desperdícios e utilizando os recursos 

naturais de maneira coerente e sustentável. 

7. Fomentar o consumo adequado e a política dos 5R (reflectir, recusar, reduzir, 

reutilizar e reciclar) através de publicidade informativa, adoptar na vida diária, e 

constituir assim sociedades e estilos de vida sustentáveis. 

8. Reduzir o uso de energias com grande impacte ambiental, consciencializando e 

mobilizando a sociedade para o uso de meios de transporte ecológicos, respeitando as 

mudanças que estas novas atitudes trarão. 

9. Implementar perspectivas e valores ambientais, melhorar o ponto de vista das 

pessoas, para estimular, com isso, uma cidadania activa. 

Hoje, jovens e adultos de todo mundo presentes nesta Conferência reconhecemos e 

aceitamos que todos somos e seremos responsáveis por tudo o que aconteça na nossa 

querida Terra. 

Somos de diferentes países e de diversas culturas e, embora estejamos separados por 

oceanos e continentes, todos somos um, unidos por um objetivo comum: Cuidar do 

Planeta! 

Por isso a minha ajuda, a vossa e a de todos. Precisamos actuar agora e começar a 

partir das nossas casas, das nossas escolas, porque demonstraremos que o ser humano 

não é o que diz, mas o que faz. 
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ANEXO III 

O PAPEL DOS DELEGADOS 

Muitas escolas do nosso país levarão a cabo a sua Conferência Escolar. No nível seguinte, na 

Conferência Regional, jovens representantes dessas escolas juntar-se-ão para trocar 

experiências e propor novas ações, e elegerão representantes para a conferência nacional. E 

assim sucessivamente. 

A eleição de representantes converte-se, assim, num elemento importante do processo das 

Conferências Juvenis. Portanto, quem pode ser representante? Em quem podemos delegar a 

responsabilidade de transmitir as ideias acordadas na escola e que nos transmita o que foi 

feito no nível seguinte? 

DEMOCRACIA NA ESCOLA. Incorporar na escola a dimensão democrática nas decisões 

quotidianas é um desafio que o processo da Conferência Internacional estimula a enfrentar. O 

processo tem elementos de democracia participativa e directa, sobretudo no âmbito local e 

escolar. Também tem elementos de democracia representativa, onde um número 

determinado de delegados e delegadas terão a responsabilidade de representar os jovens da 

sua região. 

JOVEM ESCOLHE JOVEM. Uma das premissas do processo da Conferência Internacional é 

"jovem escolhe jovem", isto é, elegem os delegados e delegadas que vão ser seus 

representantes nas conferências seguintes – regional, nacional, europeia e internacional. É 

uma tarefa que deve ser feita pelos próprios jovens. Os delegados assumem o compromisso 

com todos os colegas que vão confiar que os representem nas conferências e ao mesmo 

tempo restituam os resultados obtidos. 

REFLEXÃO. Para a eleição de delegados, deve-se reflectir previamente sobre qual é o perfil 

mais adequado que deverá ter o representante: 

- O que deve saber ou que conhecimento deve ter? Por exemplo, entender o processo e 

conteúdo das conferências, conhecer problemáticas ambientais, ter facilidade para comunicar 

em inglês, ... 

- O que deve saber fazer ou que competência deve ter? Por exemplo, saber debater e 

argumentar, escutar e incorporar contribuições dos demais, comunicar e utilizar diferentes 

linguagens expressivas... 

- Como deve ser ou que atitudes e valores deve ter? Por exemplo, ser uma pessoa aberta, 

comprometida com o processo, que sabe pôr-se no lugar do outro, que é coerente nas suas 

ações, sabe trabalhar em grupo... 
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Outros elementos de reflexão podem ser: O que faz com que o seu discurso nos interesse? A 

maneira como fala favorece a comunicação? Porquê? Um bom comunicador é um bom 

representante de grupo? Porquê? Como deveria ser um representante de grupo? 

Fruto do debate tem de se chegar a um consenso para decidir que características um bom 

representante de um grupo deve ter. 

PROCESSO DE ELEIÇÃO. Uma vez acordadas as características, propõe-se planificar um modelo 

democrático de eleição de representantes. Por votação secreta, por voto direto e aberto, por 

ronda de participantes? Qualquer processo que garanta a participação livre de todos e do qual 

resultem bons delegados. 

Os representantes deverão contar com as autorizações dos Encarregados de Educação e 

requisitos oficiais necessários para poder participar nos níveis seguintes. 

ANEXO IV 

DAZIBAO 

Um dazibao é um jornal-cartaz às vezes manuscrito, geralmente de conteúdo reivindicativo, 

exposto em locais públicos de uso comum no século XX, na China. 

Trata-se de um dos produtos finais, isto é, um trabalho que terá que ser realizado para se 

levar à Conferência Regional. Um pequeno grupo de jovens pode encarregar-se deste aspeto 

de edu-comunicação (educação e comunicação).  

A proposta é fazer duas folhas A3, unidas pela borda que dêem a ideia de uma 1ª página de 

um jornal. Colam-se numa cartolina de cor, pois assim ficará melhor na hora de transportar e 

expor. 

Ideias: procurar as ideias mais importantes a comunicar, os títulos, fotos ou desenhos... 

construir o esquema, usar de criatividade, originalidade, imprimir, colar, decorar... 

 
 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  

CONTATO 


