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1. INTRODUÇÃO 
 

O I Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países de Língua Portuguesa 
e Galiza ocorreu em 2007 em Santiago de Compostela, contando com 250 
participantes, oriundos dos oito países de língua portuguesa e Galiza.  

(A premência de tal iniciativa tem origem nos trabalhos do VI Congresso Ibero-
americano de Educação ambiental, em 2007, onde se começou a reconhecer a 
necessidade da articulação permanente nesta área da lusofonia.) 

O Brasil promoveu, em 2013, o II Congresso Lusófono de Educação Ambiental dos 
países de língua portuguesa e Galiza, em Cuiabá, Mato Grosso reunindo também 
grande número de especialistas, quer públicos, quer da sociedade civil. 

Em 2015, Portugal recebeu o III Congresso Internacional de Educação Ambiental dos 
Países e das Comunidades de Língua Portuguesa na Torreira, Murtosa (Aveiro) entre 8 
e 11 de julho. A Comissão Organizadora desta edição integrou representantes de três 
instituições: uma ONGA (ASPEA- Associação Portuguesa de Educação Ambiental), 
uma Universidade (Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro) e uma 
autarquia (C.M. da Murtosa). A APA apoiou institucionalmente esta edição do 
congresso. 

O DCOM esteve representado através do Diretor de Departamento, Francisco Teixeira, 
do signatário e dos técnicos Jorge Neves e Lurdes Soares. Foram apresentadas 3 
comunicações com temas relacionados com as atribuições deste departamento, 
nomeadamente: Desafios da Educação Ambiental para a Sustentabilidade; Democracia 
Ambiental; Equipamentos de Educação Ambiental.  

O DCOM assegurou ainda participação na Sessão de Encerramento em representação 
do CD da APA e uma moderação de mesa redonda. 

No seu encerramento, por candidatura pública do país, foi anunciado que a edição de 
2017 do congresso realizar-se-ia na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, no mês 
de julho. 

Em dezembro de 2016, a organização do IV Congresso Lusófono solicita à APA apoio 
nomeadamente através da participação de uma delegação de Portugal que desenvolva 
iniciativas no campo da Educação Ambiental. 

A 6 de Janeiro de 2017 foi realizada uma reunião na Secretaria-Geral do MAMB na 
qual estavam presentes a Secretária-Geral, acompanhada de dois técnicos do GRI, 
representantes da ASPEA, representante da CPLP e o signatário enquanto Chefe da 
Divisão de Cidadania Ambiental da APA. Nesta reunião, a Secretária-Geral assumiu o 
compromisso de apoiar o congresso através do fundo para a cooperação, 
nomeadamente para assegurar ações de formação a técnicos da CPLP integradas no 
programa do congresso. 
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2. IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE EA 
DOS PAÍSES E COMUNIDADES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O programa do IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e 
Comunidades de Língua Portuguesa deu continuidade à metodologia dos congressos 
anteriores, contribuindo para a promoção e formulação de políticas públicas que 
ajudem ao fortalecimento da educação ambiental nos países Lusófonos e Galiza.  

A estrutura do congresso foi idealizada com base nas sugestões e contributos 
resultantes do processo participativo na REDELUSO e desenvolveu-se em 8 eixos 
temáticos: 

1. Identidade(s) do campo e políticas públicas em Educação Ambiental; 

2. A Educação ambiental na resposta às alterações climáticas e aos riscos e 

desastres ambientais; 

3. A Educação Ambiental nos equipamentos, interpretação e conservação 

4. A Educação Ambiental no sistema educativo; 

5. As fronteiras da Educação Ambiental: ética, inclusão, género, paz e justiça; 

6. A Educação Ambiental na valorização socioeconómica das comunidades 

locais; 

7. A Educação Ambiental nos saberes tradicionais e manifestações culturais-

artísticas; 

8. A Educação Ambiental-Educomunicação nas redes sociais e tecnologias de 

informação. 

Este fórum assumiu como objetivos específicos: 

• Fortalecer processos conjuntos de investigação, formação e informação, no 
campo da Educação Ambiental, contribuindo para o debate sobre o futuro do 
planeta. Isto representa um convite aos participantes para articularem suas 
identidades perante os desafios da Educação Ambiental nos países Lusófonos 
e Galiza; 

• Melhorar a produção científica em português, valorizando as iniciativas de 
revistas periódicas e outros meios de divulgação sobre Educação Ambiental; 
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• Promover a comunicação científica sobre a Educação Ambiental por meio da 
comunicação educativa, como os materiais pedagógicos e os diversos 
sistemas digitais, como blogs, sites, redes escolares e listas de discussão; 

• Construir um processo de aprendizagens permanente que favoreça a 
identidade lusófona na estrutura filosófica de Educação Ambiental. 

O evento decorreu sob o tema "A terra é uma Ilha" e Portugal participou com 54 
delegados, seguido pelo Brasil, com 20, Guiné-Bissau, com 14, Angola, com seis, 
Galiza também com seis, Moçambique, com cinco, Cabo Verde, com quatro, Timor 
Leste, com três, o país anfitrião com 148 (São Tomé 52, Príncipe 96) e um 
delegado representante do México. 

 

3. REPRESENTAÇÃO DA APA  
 

Considerando que a APA tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

• Propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente (…) 

• Promover, numa lógica de parceria com diversos atores, a educação, formação 

e sensibilização para o Ambiente e desenvolvimento sustentável; 

• Apoiar a consagração de conteúdos de ambiente nos programas de todos os 

graus de ensino, colaborando com as entidades competentes na formação dos 

agentes educativos e na implementação daqueles mesmos programas. 

• Exercer as funções de Autoridade Nacional de Avaliação de Impacte Ambiental 

e de Avaliação Ambiental Estratégica de Planos e Programas 

E atendendo: 

• À importância que este congresso possui para a promoção das políticas de 

educação ambiental e partilha de conhecimentos entre os diversos atores 

participantes; 

• Ao facto de ser um congresso internacional, que integra representações dos 

países lusófonos e da Galiza, constituindo um fórum único nesta área; 

• À circunstância deste congresso ser organizado pelo Governo da Ilha do 

Príncipe e aos princípios de cooperação internacional com os PALOP; 
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• Ao momento presente em que a Estratégia Nacional de Educação Ambiental foi 

recentemente aprovada; 

• A ASPEA constituir uma ONGA, com efetivo e reconhecido trabalho na área da 

Educação Ambiental. 

• Estar esta ONGA dotada de um professor destacado ao abrigo do protocolo de 

cooperação entre as tutelas do ambiente e da educação (prevê uma rede de 

docentes destacados em ONGA para a coordenação de projetos de EA).  

A APA apoiou institucional e financeiramente o IV Congresso Internacional de 

Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa. 

A APA e a SGMAMB partilharam as despesas de deslocação e alojamento de dois 

técnicos superiores da Administração Pública por país dos PALOP e Timor Leste, 

através do montante que têm no fundo especial da CPLP. 

Neste âmbito, foi integrado no congresso um curso de Avaliação de Impacte Ambiental 

dirigido a técnicos da Administração Pública dos PALOP e de Timor Leste, 

necessidade de formação que tem sido insistentemente diagnosticada e solicitada por 

estes países. Articulou-se desta forma, a oportunidade deste grupo adquirir 

competências quer em AIA, quer na promoção da Educação Ambiental através da 

participação neste Congresso. 

 

Foram formadores da APA o signatário, Chefe da Divisão de Cidadania Ambiental 

(Augusto Serrano), cuja divisão inclui as competências de Educação Ambiental e 

Participação Pública de AIA e a técnica superior Rita Fernandes do DAIA, 

departamento com responsabilidade na Avaliação de Impacte Ambiental e Pós-

Avaliação. 
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4. CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 
AMBIENTAL  

 

O curso de Avaliação de Impacte Ambiental, integrado no congresso, realizou-se nos 
dias 16 e 17 de julho. 

Inicialmente inscritos 12 formandos (2 por cada país dos PALOP e 2 de Timor Leste), 
foram incluídos outros técnicos da administração pública de São Tomé e Príncipe e de 
Angola que demonstraram interesse em frequentar esta ação. O Presidente do 
Governo Regional do Príncipe integrou o grupo de formandos. 

Foi disponibilizada uma pasta digital para o formando que para além das 
apresentações do curso e das comunicações orais apresentadas no congresso, incluía 
também diversos documentos técnicos e manuais de AIA assim como documentos de 
planeamento da APA e do MAMB. Incluiu-se também a Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental. 

Esta documentação foi distribuída a todos os formandos em suporte USB/ “pen drive”. 

O curso foi ministrado de acordo com a seguinte planificação: 

 
Módulo Objetivos Conteúdos Horas 

Módulo I 
Conceitos Base 

Adquirir os conceitos gerais em 
AIA. 
 
 
Caracterizar Impactes 
Ambientais. 
 

• Aspetos gerais de Avaliação de Impacte Ambiental:  
− Como surgiu 
− Para que serve 
− Ideias chave 
− Definição 
− Objetivos 
− Vantagens deste instrumento de avaliação. 

• Conceitos fundamentais em AIA: 
− Princípios do Direito do Ambiente 
− Ambiente 
− Impacte ambiental 
− Estudo de Impacte Ambiental 

1,5h 

Módulo II 
Estudo de Impacte 
Ambiental 

Conhecer o EIA 
 

• Estrutura do EIA 
• Adequação do EIA à fase de projeto 
• Fatores Ambientais  
• Caracterização de Impactes Ambientais: 

− Impactes positivos 
− Impactes negativos 
− Dimensão temporal e espacial de impactes 
− Probabilidade de ocorrência 
− Incidência 

• Magnitude e significância 

2,5h 

Módulo III 
Procedimento de 
AIA 

Compreender o Processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental 
à luz da atual legislação 
(RJAIA). 
 

• Regime jurídico – principais diplomas legais 
• Processo institucional de Avaliação de Impacte Ambiental 

− Enquadramento de projetos 
− Instrução 
− Comissão de Avaliação 
− RECAPE / Pós Avaliação 
− Declaração de Impacte Ambiental 

2h 
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Módulo IV 
Participação 
Pública em AIA 

Compreender os objetivos da 
Participação Pública em AIA 
 
Conhecer as ferramentas de 
Participação Pública em AIA 

• Processo de Participação pública em AIA 
− Importância da Participação Pública em AIA 
− Objetivos 

− Público Interessado 
− Publicitação 
− Relatório da Consulta Pública 
− Integração na decisão 

1h 

Módulo V 
Exemplos práticos 

Discutir impactes de projetos no 
ambiente 

• Exemplos de projetos: 

− Turísticos 

− Rodoviários 

− Industrias 

− Energia 

2h30m 

 

Lista dos participantes: 

− José Cassandra (Presidente do Governo Regional do Príncipe) 
− Graça Viegas (São Tomé e Príncipe) 
− Mirian Matias (São Tomé e Príncipe) 
− Darnel Baia (São Tomé e Príncipe) 
− Gelsa Vera Cruz (São Tomé e Príncipe) 
− Osório Prazeres (São Tomé e Príncipe) 
− César Cassule (Angola) 
− Madalena Bumba (Angola) 
− Karelia Costa (Angola) 
− Joana Bernardo (Angola) 
− Tânia Cruz (Cabo Verde) 
− Edwige Lima N´zalé (Guiné Bissau) 
− Mário Biague (Guiné Bissau) 
− Rosália Pedro (Moçambique) 
− Eliseu Chiandela (Moçambique) 
− Catarina Sousa (Portugal) 
− Peter Pitrez (Portugal) 
− Elisa Luísa Pereira (Timor Leste) 
− Lígia Purificação (Timor Leste) 
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A cerimónia de entrega dos certificados de participação na ação de formação foi 
efetuada após a sessão de apresentação pública do programa de formação de 
inspetores no âmbito do protocolo de cooperação entre a IGAMAOT de Portugal e a 
Direção-Geral de Ambiente de São Tomé e Príncipe.  

 

 
 

 



 
 

Relatório da Participação da APA  
IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa 

9 

5. COMUNICAÇÕES ORAIS  
 

Foram apresentadas, pelo Chefe da Divisão de Cidadania Ambiental 5 comunicações 
orais no Congresso, nomeadamente: 

 

Eixo Temático 1 

Identidade (s) do campo e políticas públicas em Educação Ambiental 

 

1 - Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

A adoção de uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017- 
2020, constitui um desafio de grande importância para Portugal.  

Em Portugal, há nesta matéria, trabalho reconhecido que precisa de ser integrado e 
continuado. Temos, no entanto, que ir mais além, procurando a expansão de uma 
“cultura ambiental” – tornando-a um imperativo – e, fortalecendo a cooperação e 
parcerias entre mais e diferentes áreas de governação, entre a administração central, 
regional e a local, entre o domínio público e o setor privado, entre a investigação e a 
ação, entre o compromisso e a participação ativa. 

Assim, a aposta numa Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 é uma 
garantia para projetar uma sociedade mais inovadora, inclusiva e empreendedora, 
estimulando o debate público sobre os valores associados ao Desenvolvimento 
Sustentável. 

 

2 - Democracia Ambiental 

A Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (CEE/ONU) 
sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de 
Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente (Convenção de Aarhus) foi 
adotada em 25 de Junho de 1998, na cidade dinamarquesa de Aarhus, durante a 4ª 
Conferência Ministerial "Ambiente para a Europa". 

É objetivo desta Convenção garantir os direitos dos cidadãos no que respeita ao 
acesso à informação, à participação do público e ao acesso à justiça em matéria de 
ambiente, sendo estes três aspetos considerados como os seus três pilares 
fundamentais. 

É uma Convenção inovadora, uma vez que estabelece relações entre os direitos 
ambientais e os direitos humanos, assumindo que o desenvolvimento sustentável só 
poderá ser atingido com o envolvimento de todos os cidadãos e dando relevo às 
interações que se devem estabelecer entre o público e as autoridades, aos mais 
diversos níveis, num contexto democrático.  
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Deste modo, a Convenção não constitui apenas um acordo internacional em matéria 
de ambiente, mas tem em conta também os princípios de responsabilização, 
transparência e credibilidade que se aplicam aos indivíduos e às instituições. 

No ordenamento jurídico português constam diversos diplomas legais que, na 
generalidade, permitem pôr em prática os princípios orientadores desta Convenção: 
Constituição da República Portuguesa (CRP); Lei de Bases do Ambiente (LBA); 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) e Lei que define o estatuto das ONGA. 

De forma a garantir o exercício do direito de acesso à informação em matéria de 
ambiente, foi recentemente aprovada a Lei que aprova o regime de acesso à 
informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos 
administrativos, a qual consolida, num ato legislativo único, dos regimes jurídicos de 
acesso à informação administrativa geral e de acesso à informação administrativa 
ambiental. 

 

3 - Constituição e dinâmica de ONGA 

As organizações não-governamentais de ambiente (ONGA) desempenham um papel 
fundamental e relevante no domínio da promoção, proteção, sensibilização e 
valorização do ambiente, desenvolvendo ações de interesse público junto das suas 
comunidades. 

O associativismo representa, em Portugal, um instrumento fundamental de 
participação das populações e de intervenção na sociedade. 

Todas as organizações não-governamentais de ambiente constituídas legalmente 
podem solicitar a inscrição no Registo Nacional das ONGA e Equiparadas, gerido 
atualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, que instrui o processo e emite a 
decisão final. 

 

Eixo Temático 8  

A Educação Ambiental - Educomunicação nas redes sociais e tecnologias de 

informação 

 

4 - Participa.pt 

Conscientes da necessidade de alcançar um maior envolvimento dos cidadãos nos 
processos de participação pública e, por conseguinte, na tomada de decisão relativa a 
questões que lhes digam respeito em matéria de ambiente, o Ministério do Ambiente 
disponibilizou o portal PARTICIPA.PT. 

Trata-se duma iniciativa inovadora onde, pela primeira vez, são concentrados todos os 
processos de consulta pública a cargo deste Ministério, num único local de consulta. 
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PARTICIPA.PT é o portal oficial onde são disponibilizados os processos em consulta 
pública e que permitirá uma participação mais simples, mais ágil e mais eficiente. 

 

5 - Portal do Estado do Ambiente 

Com o objetivo de apoiar a compreensão e divulgação dos dados do Relatório do 
Estado do Ambiente, documento de referência nacional neste domínio, foi lançado, no 
dia 29 de dezembro de 2016, o Portal do Estado do Ambiente, projeto desenvolvido 
pela APA em articulação com outras entidades públicas. 

Esta nova plataforma digital e interativa proporciona um acesso mais fácil, rápido e 
transparente aos dados mais recentes e tendências de evolução, ajudando a 
compreender a complexidade dos desafios ambientais que se colocam, de forma 
transversal, a decisores, organizações e cidadãos. 

 

 

 

 

6. REUNIÕES BILATERAIS 
 

Durante o Congresso os representantes da APA e da SGMAMB foram solicitados para 
diversas reuniões com representantes de outras delegações, especialmente de países 
dos PALOP. 

Estas reuniões serviram essencialmente para esclarecimento de dúvidas relativas aos 
temas apresentados quer pela APA quer pela SGMAMB, mas também para abordar 
questões relativas a possíveis áreas de cooperação. A Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental portuguesa suscitou bastante interesse nesses contatos, 
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especialmente entre as delegações de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. 
Sempre foi referido que qualquer cooperação institucional terá que ser enquadrada 
dentro dos protocolos existentes ou seguir os trâmites oficiais. 

De salientar a reunião havida com o Presidente do Governo Regional do Príncipe, a 
seu pedido, com o signatário e um representante da SGMAMB (GRI), Peter Pitrez. 
Nessa reunião, o Presidente solicitou esclarecimentos particulares relativos a medidas 
de minimização de atividades de extração de inertes (pedreiras) e de estaleiros de 
obras. Questionou os procedimentos e as habituais medidas de prevenção de 
impactes definidas pela APA enquanto Autoridade Nacional de AIA, para esta tipologia 
de projetos. 

Foi também referido nesta reunião, o projeto de realojamento de 150 famílias num 
outro local da Ilha, os seus previsíveis impactes ambientais e sociais e possíveis 
medidas de minimização a adotar.  

Neste âmbito, e a convite do Presidente do Governo Regional do Príncipe, foram 
visitados quer uma antiga pedreira atualmente inativa quer um estaleiro em atividade 
(ainda que não tenhamos entrado neste). Também foi efetuada visita ao local previsto 
para a construção da nova “vila” de realojamento assim como a roça onde essas 150 
famílias vivem atualmente.  

 

7. DIVULGAÇÃO DO CONGRESSO 
 

A comunicação social de São Tomé e Príncipe acompanhou intensamente as 
atividades do congresso com extensa presença nos blocos noticiários da televisão de 
São Tomé e Príncipe e através de debates televisivos relacionados com a temática do 
congresso. Foram também realizadas pequenas entrevistas televisivas e radiofónicas 
com diversos participantes, incluindo aos representantes da APA e da SGMAMB. 

No congresso, por convite da organização, estiveram presentes alguns dos principais 
órgãos de comunicação social portugueses, nomeadamente jornalistas da RTP, 
Expresso e Público. 

Em Portugal foram publicadas diversas reportagens com referência à presença e ao 
apoio da APA no congresso.  

Também estiveram presentes jornalistas de outros países de língua oficial portuguesa. 
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Apresentam-se de seguida alguns exemplos de reportagens. 
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8. RESULTADOS E AVALIAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DA APA 

 

A participação e o apoio da APA ao IV Congresso Internacional de Educação 
Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa foi unanimemente 
reconhecida, quer pelo Governo Regional do Príncipe e organização, quer pelos 
diversos delegados e participantes.  

Esse reconhecimento enfatizou-se desde logo na sessão de abertura onde foi 
agradecido o apoio e a participação, mas especialmente na sessão de encerramento 
onde o Presidente do Governo Regional do Príncipe teceu largos elogios à 
participação da APA e ao curso de AIA ministrado, tendo mesmo chamado ao palco os 
representantes da APA para reconhecimento público. 

A apresentação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental foi alvo de grande 
curiosidade e interesse, resultando em inúmeras solicitações do próprio documento 
assim como de manifestações de interesse de colaboração com a APA na elaboração 
de outras estratégias de EA de países dos PALOP. 

De entre as outras comunicações apresentadas, as referentes ao portal Participa.pt e 
ao Portal do Estado do Ambiente mereceram bastante atenção e debate. 

No âmbito da campanha de redução dos sacos de plástico iniciado pelo Governo do 
Príncipe, foram entregues cerca de 220 sacos de pano da APA, donativo significativo 
tendo em conta que a população da Ilha do Príncipe ronda os 5500 habitantes. 

O desafio lançado pela organização de recolher material escolar para as escolas do 
Príncipe, foi abraçado pela APA e SGMAMB, tendo os representantes levado cada um 
uma mala de material.  

O curso de AIA, inicialmente previsto para ser ministrado para apenas dois técnicos, 
por país, das administrações públicas de Portugal, PALOP e de Timor, acabou, pelo 
interesse demonstrado, por integrar outros técnicos destes países, sem condicionar o 
planeamento e metodologias previstos.  

O interesse demonstrado pelos participantes no congresso, confirma que este tipo de 
ações são necessárias e devem incentivar a sua duplicação em futuras edições deste 
Congresso. 

Aproveitar as sinergias do congresso e a pluralidade de participantes para a realização 
de cursos temáticos parece fazer sentido até para garante de otimização de recursos 
importante. 

Durante a formação verificou-se enorme recetividade dos formandos às matérias 
ministradas, através de constantes colocações de dúvidas, apresentações de 
exemplos, troca de experiências e discussão de temáticas específicas. 
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Verificou-se um grande interesse na Pós–Avaliação de AIA e no conteúdo das 
Decisões e dos Pareceres das Comissões de Avaliação e nas formas de divulgação, 
dificuldades e oportunidades da Consulta Pública enquanto meio para a inclusão dos 
cidadãos na tomada de decisão. 

A discussão relativa às tipologias de projetos abrangidos por este instrumento da 
política de Ambiente assim como ao acompanhamento pós-obra e monitorização foi 
bastante produtiva. 

Resulta assim, uma clara necessidade de formação nesta área nestes países, 
devendo ser apostado futuramente em módulos de temáticas como: Pós-Avaliação de 
AIA, conteúdo das Decisões em AIA, Consulta Pública / Participação Pública. 

A APA fez-se representar também sessão de apresentação pública do programa de 
formação de inspetores no âmbito do protocolo de cooperação entre a IGAMAOT de 
Portugal e a Direção-Geral de Ambiente de São Tomé e Príncipe, tendo sido realizada 
logo de seguida a cerimónia de entrega dos certificados de participação no curso de 
AIA. 

De salientar a excelente colaboração dos representantes da APA e da SGMAMB que 
permitiu dar enorme visibilidade ao Ministério do Ambiente de Portugal neste 
congresso. 

 

 

 

 

Augusto Serrano                            Rita Fernandes 
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