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É um privilégio para a Casa Pia de Lisboa receber este workshop Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável – Uma 

Oportunidade aproveitada? 

Gostaria de saudar a Plataforma Municipal de Educação para o 

desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Lisboa , a Lisboa E-

Nova e todas as entidades presentes. 

É um imperativo ético para as nossas gerações assumir um compromisso 

inadiável relativamente à importância decisiva desta matéria: Educação para o 

desenvolvimento sustentável. 

Permitam-me que cite um excerto, que me é particularmente grato, do 

preâmbulo da carta da Terra escrita durante a conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento sustentável cuja versão final ficou pronta 

oito anos depois em Paris, e foi definida pela Comissão da Carta da Terra. 

Passo a citar: “Estamos diante de um momento crítico na história da terra, 

numa época em que a comunidade deve escolher o seu futuro. À medida que o 

mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao 

mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, 

devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e 

formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com 

um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável 

global fundada no respeito pela natureza, nos Direitos Humanos, na justiça 

económica e na cultura de Paz”. 

A Casa Pia de Lisboa educa e forma 3 mil educandos obedecendo a uma 

missão que está na sua génese: ajudar a construir futuros sustentáveis. O 

percurso de sucesso destes jovens, amanhã futuros adultos, passa 

irreversivelmente por uma elevada consciência desta encruzilhada da História 

da Humanidade que consiste em falarmos a uma só voz no que diz respeito à 

sustentabilidade da condição humana. Todos nós somos educadores, todos 

nós podemos e devemos dar o nosso contributo em prol da magia da vida. 

Enquanto presidente desta Casa tudo farei para que a educação e a formação 



estejam na linha da frente no que reporta a criar uma cultura que assegure aos 

nossos jovens, não apenas uma visão meramente teórica, mas sim uma 

verdadeira dimensão prática que conduza a uma ação permanente, a uma luta 

diária em prol da defesa desta Casa que tem por nome Terra. 

Agradeço uma vez mais a opção pela realização deste Workshop na Casa Pia 

de Lisboa, convidando todos a visitá-la, sabendo que diariamente é feito um 

esforço para responder e corresponder à construção de futuros sustentáveis 

das nossas crianças e jovens. 

Bem hajam! 

 

  


