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OesteSustentável, CFAE, Águas do Tejo Atlântico e
GEOTA recebem docentes, municípios da região e
especialistas para debater Educação, Ambiente e
Sustentabilidade
A OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste foi, no passado dia 3 de
outubro, anfitrião do Seminário de Apresentação dos Referenciais de Educação Ambiental para a
Sustentabilidade, que contou com a participação de cerca de 50 docentes e técnicos municipais
responsáveis por programas de educação ambiental e especialistas da Agência Portuguesa do Ambiente
e da Direção Geral da Educação

O seminário, promovido pelo CFAE - CENTRO OESTE (Centro de Formação da Associação de
Escolas), em parceria com a OesteSustentável, a Águas do Tejo Atlântico, o GEOTA (Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e do Ambiente), através do Centro Ecológico Educativo
Paul de Tornada (CEEPT), contou com a presença de cerca de meia centena de Docentes de
Estabelecimentos de Ensino da região e de Técnicos Municipais responsáveis pelos Programas
de Educação Ambiental nas Escolas.
Numa sessão bastante participada, para além do dinamismo e debate das ofertas educativas na
área da Educação Ambiental apresentadas pelas entidades presentes, destacou-se a
apresentação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) por Francisco Teixeira,
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e o Referencial de Educação Ambiental para a
Sustentabilidade apresentado por Isabel Lopes da Direção Geral da Educação (DGE), integrando
esta temática no novo programa educativo sobre Flexibilidade Curricular, apresentado pelo
CFAE - Centro Oeste.
Rogério Ivan, da OesteSustentável, salientou o compromisso e missão desta Agência Regional
de Energia e Ambiente para com os projetos na área da educação através de um eixo de atuação
designado de Educação Criativa para a Sustentabilidade que tem sido caracterizado pelo
desenvolvimento de diversos projetos com escolas da Região Oeste e com outras a nível
nacional, através da cooperação institucional com outras Agências de Energia. Projetos como:
Ventos de Poupança: Energia + Social, YEL- Young Energy Leaders, Tutores de Energia nas
Escolas, Energy Game e participação em concelhos Eco-Escolas revelam a grande importância
dada a este sector destacando “o grande potencial criativo” dos mais novos.
Esteve também presente a Vereadora Maria João Domingos, que tem os pelouros da Educação
e do Ambiente no Município de Caldas da Rainha.

###
Sobre a OesteSustentável: A OesteSustentável, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, é uma associação
de direito privado sem fins lucrativos, que tem como missão a promoção de ações integradas que contribuam para
uma maior eficiência energética, para um uso racional da energia, bem como o aproveitamento e promoção da
utilização de recursos renováveis, de forma a contribuir para a Sustentabilidade da Região Oeste num âmbito local,
assim como para um Desenvolvimento Sustentável num âmbito global.
Para mais informações contacte a OesteSustentável por e-mail: rita.sargento@oestesustentavel.pt ou por telefone: 262 839 030
Site Oficial OesteSustentável - www.oestesustentavel.pt

