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Os equipamentos de educação ambiental para o
desenvolvimento sustentável correspondem a
todas as iniciativas que, contando com instalações apropriadas e equipas educativas especializadas, oferecem programas e atividades nestes
âmbitos.
GEORREFERENCIAÇÃO DE

Os elementos base que devem fazer parte de um

EQUI PA MENTOS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PARA O
D E S E N VO LV I M E N T O
SUSTENTÁVEL

equipamento de educação ambiental e de educação para o desenvolvimento sustentável dependem de 3 premissas fundamentais a levar em
linha de conta:



NO PORTAL DA APA

ter um Projeto Educativo orientado a partir das diretrizes que caracterizam a educação ambiental para a sustentabilidade;



ser um espaço físico com infraestrutura e
recursos de forma a concretizar as atividades destinadas aos vários públicos-alvo
(escolar e outros setores da população);
Rua da Murgueira, 9/9A



oferecer um funcionamento regular ao

2610-865 Amadora

longo do ano (mais de 120 dias/ano).

Telefone: + 351 21 472 82 00

Exemplos deste tipo de equipamentos são os
Centros de Educação Ambiental, Centros de Interpretação de Áreas Protegidas, Quintas Pedagógicas, Ecotecas, ou os Parques Ambientais.

Fax: + 351 21 471 90 74
Email: geral@apambiente.pt
Mais informações:
Jorge Neves
Telefone: + 351 21 472 82 40
Email: jorge.neves@apambiente.pt

A APA mantém online um inquérito sobre Equipamentos de Educação Ambiental para o De-

EQUI PA MENTOS DE
EDUCAÇÃO AMBI ENTAL PARA O
D E S E N VO LV I M E N T O S U S T E N T Á V E L
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
detém atribuições na área da promoção da
educação, formação e sensibilização para o
ambiente e desenvolvimento sustentável,
nomeadamente através do desenvolvimento de sistemas de informação, mecanismos
de divulgação ajustados aos diferentes
públicos e ações de formação, tendo em

SITUAÇÃO EM 31.12.2014

Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável reveste-se de grande importância para a

aberta), veiculado a partir do portal na internet da

sociedade, constituindo um indicador da capa-

APA, preferencialmente dirigido a:

cidade de criar condições culturais que tor-



no Registo Nacional das ONGA e Equiparadas (RNOE);





com o ambiente e o desenvolvimento susvolvimento de estratégias de informação e
de comunicação, com recurso aos canais e

Organizações Não Governamentais de
Ambiente (ONGA) e equiparadas, inscritas

ambiental visa promover o exercício de

tentável, através da conceção e do desen-

GEORREFERENCIAÇÃO

inquérito, (15 questões fechadas e 1 questão

ambientalmente positivas.

vidual e coletiva, em questões relacionadas

zação dos dados já existentes.

A existência de Equipamentos de Educação

sociedade, de uma consciência e atitudes

boas práticas e a participação pública, indi-

registo de novos Equipamentos e/ou a atuali-

Em Março de 2011 foi disponibilizado online um

vista contribuir para o desenvolvimento, na

Neste sentido, a promoção da cidadania

senvolvimento Sustentável, possibilitando o



nem possíveis formas alternativas e diversificadas de desenvolvimento ambientalmente
sustentável e socialmente mais justas e equitativas para todos os cidadãos.
Os equipamentos registados encontram-se

Autarquias e Associação Nacional de Muni-

georreferenciados e a sua consulta pode ser

cípios Portugueses (ANMP);

feita no portal da APA no sistema de informação SNIAMB sob o menu:

Organismos da Administração

Políticas > Promoção e Cidadania Ambiental >

Central e Regional do Estado;

Equipamentos e materiais

Todos os cidadãos direta ou indiretamente

INFORME-SE E

interessados por esta temática.

INFORME-NOS!

aos meios considerados mais adequados,

O êxito da sua procura, a facilidade de acesso,

levando em consideração as exigências da

aliada à atualidade do tema, refletem-se nos re-

sociedade de informação.

sultados obtidos até Dezembro de 2014 que, de
acordo com as 16 questões colocadas, foram
validados 160 Equipamentos de Educação
Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável
em Portugal.

