
Participe no fortalecimento da Rede 
Lusófona de Educação Ambiental. 



Breve historial 

A Rede Lusófona de Educação Ambiental (REDELUSO) foi fundada no ano de 2005, em Portugal, 
tendo como princípio a construção de identidades ancoradas nos territórios falantes da língua 
portuguesa. Em 2006 tivemos o primeiro encontro presencial em Joinville, durante o VI 
Congresso Ibero-americano de Educação ambiental. Deste encontro, deliberou-se a necessidade 
da articulação permanente da lusofonia e foi lançado o 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS PAÍSES LUSÓFONOS E GALIZA, que aconteceu em Santiago de 
Compostela, de 24 a 27 de setembro de 2007. O Brasil promoveu o 2º Congresso Lusófono de 
Educação Ambiental em Cuiabá, Mato Grosso, de 9 a 13 de setembro de 2013, onde, durante 3 
dias do evento, emergiram os sentimentos de pertencimento, o amadurecimento da educação 
ambiental e os itinerários de um sonho lusófono, fortalecendo a Comunidade dos Países, regiões 
e comunidades falantes da Língua Portuguesa. O 2º congresso inicia um amplo debate sobre um 
vasto programa de educação ambiental lusófono, que deverá ser construído durante o 3º 
congresso, em Portugal, de 8 a11 de julho de 2015 contribuindo para o fortalecimento da 
REDELUSO e da própria Educação Ambiental no espaço da CPLP. 



O congresso 
 

Mais de 350 participantes dos países e comunidades de língua portuguesa e 

Galiza irão partilhar as suas experiências, projetos, metodologias e 

investigações/pesquisas, associando um programa cultural aberto à comunidade. 

  

A programação contará com a multiplicidade de olhares do campo da Educação 
Ambiental dos países, regiões e comunidades falantes da língua portuguesa, 
além de fomentar o amplo debate no fórum promovido pela Rede Lusófona 
sobre o tema “Educação Ambiental e Participação Social: travessias e encontros 
para os bens comuns”. 



O III Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua 

Portuguesa organiza-se em torno de 10 Eixos Temáticos e contará com 10 áreas de trabalho 

em diferentes dimensões e abordagens, constituindo modalidades de intercâmbio e de 

debate entre os participantes.  

Neste âmbito, a 2ª fase para submissão de resumos encontra-se aberta até ao dia 20 de 

março de 2015 através de formulário online em www.ealusofono.org.   

Os respetivos autores serão notificados da decisão da avaliação pela Comissão Científica até 

ao dia 15 de abril 2015. 

As inscrições encontram-se abertas com preços especiais até ao dia 31 de março de 2015. 
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1. Educação Ambiental, Identidade(s) do Campo e Políticas Públicas 

2. Educação Ambiental e Alterações Climáticas 
3. Educação Ambiental, Interpretação e Conservação  
4. Educação Ambiental, Recursos e Equipamentos 

5. Educação Ambiental, Comunicação e Arte  
6. Educação Ambiental nas Escolas e Universidades 
7. Educação Ambiental , Ética e Justiça Ambiental 
8. Educação Ambiental, Dimensões Socioeconómicas e Valorização das 
Comunidades Locais 
9. Educação Ambiental e Saberes Tradicionais - Alternativos 
10. Educação Ambiental, Redes Sociais e Tecnologias de Informação 

EIXOS TEMÁTICOS  
(as comunicações devem orientar-se para responder 
aos princípios da Carta da Terra e do Tratado de E.A. 
Para sociedades sustentáveis e responsabilidade global) 



O III Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de 
Língua Portuguesa, organiza-se em torno de 10 áreas de trabalho: 

 
1. Comunicações Orais 

2. Apresentações em Poster 
3. Minicursos 

4. Mesas Redondas 

5. Oficinas 

6. Visitas de Estudo 

7. Eventos Paralelos 

8. Fórum Projetos 

9. Apresentação de livros ou revistas e exposições 

10. Animação Cultural 



PROGRAMA 



COMO PARTICIPAR 



COMO PARTICIPAR 

A taxa de inscrição inclui: 
Participação nas atividades pré-congresso (7 de julho) 
Participação no programa científico do congresso (8, 9, 10, 11 de julho)  
Participação nas visitas de estudo integradas no congresso 

Participação no programa cultural do congresso (de 7 a 11 de julho)  
Café nos intervalos  
Jantar de boas-vindas no dia 8 de julho 

Passeio de barco moliceiro na região no dia 7 de julho 

Bicicletas de utilização gratuita 

Pasta do congresso com o programa final do congresso 

  

Se pretender submeter um resumo de comunicação oral ou em poster ou dinamizar 
uma área de trabalho deverá fazer, previamente, a pré-inscrição através do 
formulário para o efeito. 

Pode participar sem submeter um Resumo. Inscreva-se já! 
www.ealusofono.org  
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DATAS DE REFERÊNCIA 



CONHEÇA MELHOR NA STPtv 

https://www.youtube.com/watch?v=FFoVHetW88o  

https://www.youtube.com/watch?v=FFoVHetW88o


APOIOS INSTITUCIONAIS 


