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EIXOS TEMÁTICOS: 
 
Eixo Temático 1 - A Educação Ambiental como resposta às 
alterações climáticas e aos riscos e desastres ambientais 
Eixo Temático 2 - A Educação Ambiental nos equipamentos, 
conservação e gestão ambiental 
Eixo Temático 3 - A Educação Ambiental no sistema 
educativo 
Eixo Temático 4 - A Educação Ambiental na valorização 
socioeconómica das comunidades locais 
Eixo Temático 5 - A Educação Ambiental como contributo 
para a conservação dos valores e saberes tradicionais 
Eixo Temático 6 -A Educação Ambiental como estratégia de 
apoio a programas de bem-estar, saúde e alimentação 

ATIVIDADES NA 
PROGRAMAÇÃO 
Minicurso 
Mesas Redondas 
Apresentação de Livros 
ou Revistas 
Visitas a Iniciativas e 
Projetos Locais 
Café com poster 





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1- Promover a divulgação de projetos de investigação científica, a troca de 

experiências pedagógicas, a partilha de projetos comunitários e o reforço das 

redes nas áreas da Educação Ambiental, Cooperação e Desenvolvimento; 
 

2- Promover a cooperação entre atores educativos das comunidades e países de 

língua portuguesa capacitando-os para atuar ao nível das políticas de 

responsabilidade ambiental e de justiça social; 
 

3- Reforçar o papel político da Educação Ambiental, considerando a educação e o 

ambiente como “a chave para a democratização da nossa casa comum”, no 

sentido de promover novas formas de governança em diferentes tipos de 

organizações políticas e da sociedade civil através de metodologias participativas 
e de decisão democrática. 



                                RESULTADOS ESPERADOS 
 
1.Capacitação das comunidades locais das ilhas dos Bijagós na gestão ambiental do seu território e 
para a prestação de serviços ecoturísticos;  
2.Capacitação de técnicos nacionais na organização de eventos; 
3.Contributos para a agenda política de educação ambiental na Guiné-Bissau e na CPLP;  
4.Parcerias entre diferentes organizações da CPLP (académicas, ONG, governos, …);  
5.Formação de técnicos e professores em Educação Ambiental e gestão ambiental;  
6.Reforço de projetos de cooperação entre os países da CPLP;  
7.Apresentação e publicação de investigações e projetos nacionais e da CPLP dando-lhes visibilidade 
internacional;  
8. Desenvolvimento comunitário através do apoio a microprojectos e da melhoria das infraestruturas 
locais. 
9.Dinamização de projetos e iniciativas locais que contribuirão para a melhoria das condições 
socioambientais dos territórios e para a preservação da biodiversidade da Reserva da Biosfera  










