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��Como chegComo chegáámos atmos atéé
aqui?aqui?
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1970:1970:
Nos EUA é comemorado o primeiroprimeiro

Dia da TerraDia da Terra
O Conselho Europeu lanO Conselho Europeu lançça  a comemoraa  a comemoraçção do ão do 

Ano da ConservaAno da Conservaçção da  Natureza  ão da  Natureza  

Em 1968 a UNESCO faz um levantamento em 
79 países sobre a inclusão do estudo do 

ambiente nos programas escolares. Pela sua 
pertinência este trabalho é considerado uma 

referência na educação ambiental.
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Conferência de EstocolmoConferência de Estocolmo

5 de Junho 5 de Junho de de 19721972 –– A data passou a A data passou a 
ser considerada o ser considerada o dia Mundial do Ambientedia Mundial do Ambiente

Clube de Roma: RelatClube de Roma: Relatóório rio ““Limites do Limites do 
crescimentocrescimento””

Os recursos são finitos!!!Os recursos são finitos!!!

Princípio 19:
É essencial ministrar o ensinoministrar o ensino, em matérias de 
ambiente, à juventude assim como aos adultos, tendo 
em devida consideração  os menos favorecidos, com o 
fim de criar as bases que permitem esclarecer a 
opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas e às 
colectividades o sentido das suas responsabilidades 
no que respeita à protecção e melhoria do ambiente, 
em toda a sua dimensão humana.
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5 de Junho de 1973

•A CNA celebra o Dia Mundial do Ambiente. O momento ficará para a 
história. Registam-se alguns acontecimentos que servirão de marco para 
a Educação Ambiental: Lançamento na RTP da série “Há só uma 
Terra”; edição do livro “O Mundo é a Nossa Casa”; edição traduzida dos 
“Limites do Crescimento”. Paralelamente realiza-se a sessão solene 
sobre o tema, na Gulbenkian; desenvolve-se debates e criam-se 
exposições principalmente nas escolas, que aderiram com entusiasmo à
iniciativa. 
•Ainda neste ano dá-se a reforma do ensino “Veiga Simão”

lurdes.soares@apambiente.pt

1ª
Comemoração 
do Dia Mundial 
do Ambiente 
em Portugal



1974 1974 – A 15 de Maio A 15 de Maio éé criado o Ministcriado o Ministéério de rio de 
Equipamento Social e do Ambiente. Equipamento Social e do Ambiente. Agrega a CNA 
que deixa de fazer parte da JNICT. A este momento 
João Evangelista chamou Expansão da Educação 
Ambiental

20-05-2010 7lurdes.soares@apambiente.pt

A publicação da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, em 1986, veio institucionalizar a 

educação ambiental

Ano Europeu do Ambiente, que, de entre 

outras coisas, permitiu a organização do I 
Seminário de Formação de Professores em 
Educação Ambiental, iniciativa conjunta 

entre o Ministério do Ambiente e da Educação

PROTOCOLO 
DE 

PROFESSORES 
REQUISITADOS 

ENTRE O 
MA/ME

Coordenação 
Projectos de EA
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�� 20052005--2014 2014 -- DDéécada cada 
da Educada Educaçção para o ão para o 

Desenvolvimento Desenvolvimento 
SustentSustentáávelvel
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•2005: Estratégia 
Nacional para o 
Desenvolvimento 
Sustentável, definida para o 

período 2005/15. 2005/15. 
•De acordo com os autores, 
entende-se por ENDS “um 
conjunto coordenado de 
actuações que, partindo da 
situação actual do País, com as 
suas fragilidades e 
potencialidades, permitam num 
horizonte de 12 anos 
assegurar um crescimento 
económico célere e vigoroso, 
uma maior coesão social, e 
um elevado e crescente nível 
de protecção do ambiente”
(ENDS, 2005,13).

A escola teve e continua a 
ter, um papel preponderante 
em todo o percurso da 
educação ambiental. As 
acções que decorreram num 
contexto escolar foram e 
continuam a ser muitas e 
diversas e a 
chave/ferramentachave/ferramenta para 

sustentabilidade



Contributos da Escola para a EducaContributos da Escola para a Educaçção para a ão para a 
SustentabilidadeSustentabilidade……

A escola continua a ser a 

“alavanca” da 

sociedade…
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Bom Trabalho!Bom Trabalho!
Obrigada!


