CONSTRUÇÃO COLETIVA DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS PAÍSES E
COMUNIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA E GALIZA

Data
25/09/2013

Nome
Joaquim Pinto

Instituição
ASPEA

E-mail
joaquim.pinto@aspea.org

Este é um documento aberto como base de trabalho elaborado por um grupo de pessoas participantes no 2º Lusófono
em Cuiabá
------------------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DA CONSTRUÇÃO DO III CONGRESSO LUSÓFONO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1ª fase - 25 de setembro a 25 de outubro de 2013 para recolha de contributos
2ª fase - 5 de janeiro a 15 de março de 2014 por grupos de trabalho
3ª fase - a definir
III Congresso Internacional de Educação Ambiental das comunidades e dos países lusófonos
8, 9, 10, 11 de julho 2015 (entradas dias 6 e 7 e saídas dia 12)
Tema > chapéu do congresso
Educação Ambiental e Participação social: travessias e encontros para os bens comuns
Proposta de um manifesto por um programa internacional de educação ambiental para sociedades sustentáveis nos
países lusófonos com o alto patrocínio da CPLP – a definir um grupo de trabalho para a elaboração do documento
com apoio do grupo de assessores jurídicos
Advogados para elaborar uma proposta de programa para propor a debater e adaptar a cada pais pelo grupo de
políticos – dar uma força ao PlantEA (PlaCEA) – saber quem tem contactos nos diferentes países para se criar um
grupo de assessores jurídicos
Excelente ideia!
Ter em conta na organização e na participação no evento: Público-alvo: Grupos de diversidades: indígenas, ciganos,
movimento gay, pessoas com deficiência, negros, … etc. a aguardar inclusões
Comissões a definir
Estrutura Organizativa
Ideias:
- Eventos paralelos e temáticas para trazer pessoas de Espanha e América Latina ???
Acredito que você pode convidar, mas deixe claro que trata de uma evento AUTOsustentável, financiado pelos
própiros organizadores desta atividade
Eixos Temáticos (pedir que as comunicações se orientem a responder aos princípios da Carta da Terra e do Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global)
Excelente!
Atividades Sociais e Culturais

ESTRUTURA DO PROGRAMA (proposta em aberto) - Refeições típicas dos países lusófonos
CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
BLOG | FACEBOOK | LISTA REDELUSO | SITE | COMUNICAÇÃO SOCIAL
www.redeluso.blogspot.com.br (em atividade - participem)
https://www.facebook.com/groups/redeluso (em atividade - participem)
www.ealusofono.org (brevemente)
www.facebook.com/ealusofono (brevemente)
» É preciso que todos os países enviem lista de contactos de Órgãos de Comunicação Social
APOIOS e PATROCÍNIOS – ACEITAM-SE REFERÊNCIAS E SUGESTÕES
25/09/2013

Carlos Correia

carloscorreia1986@gmail.com

25/092013

Regina Silva

rasbio@gmail.com

25/09/2013

Joaquim Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

26/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

26/09/2013

Brigida Rocha

26/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

brigidarochabrito@gmail.com

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.org

Olá, Redeluso
Joaquim, gostaria de sugerir mais um eixo temático com base e uma das proposições do 2º Lusófono
(http://redeluso.blogspot.com.br/p/principios.html), qual seja: tecer diálogos com parceiros que atuam em movimentos
sociais com agendas que dizem respeito à própria educação ambiental. Assim, proponho o seguinte eixo:
- Tecendo diálogos entre a Educação Ambiental e os movimentos sociais (Justiça Ambiental, Direitos Humanos e da
Terra, Cultura de Paz, Redes...)
Nesse momentos, esta é a contribuição que tenho a fazer.
Obrigado,
Carlos
Acho ótima ideia incluir direitos humanos!
oi Joaquim, muito importante a proposta que nos apresenta, o que nos deixa muito feliz em ver o nosso 3º congresso
sendo construído a muitas mãos dirigidos pela sua sensibilidade e cuidado peculiar.
Gostaria de sugerir um eixo temático mais ligado a temática central do congresso, algo como: *Educação Ambiental e
Participação social ou **Educação Ambiental popular, ou ainda, **Educação Ambiental e grupos sociais*
Seguimos conversando por aqui.
meu abraço, Regina
esta proposta coincide com do carlos correia – ampliar direitos humanos, cartografia social, justiça ambiental, pessoas
com deficiência, grupos sociais vulneráveis, etc.
Obrigado!
Contaremos com a colaboração do pessoal da direção nos diferentes grupos de trabalho.
Ainda podemos fazer ajustes e correções nos materiais que enviarei às pessoas dos corpos sociais.
Seria bom poderem-se inscrever na lista da Rede Lusófona porque será por lá que toda a preparação se vai proceder.
Peçam já a subscrição através deste link seguro.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
Estimada Regina e Carlos
Agradecemos vossas reflexões e contributos.
Todas as mensagens com contributos serão recuperadas e trabalhadas fazendo-se no final desta 1ª fase um relato e
encaminhamentos, pelo que pedimos desculpa se algumas mensagens não tiverem resposta.
De qualquer maneira os contributos devem merecer alguma reflexão e discussão na lista por parte de TODAS AS
PESSOAS.
A minha reflexão sobre os vossos dois contributos é de que são oportunas no entanto temos de considerar que a
temática central do congresso é transversal devendo estar claramente refletida em cada um dos eixos não sendo
necessário um eixo com o tema central para não desviar a temática do congresso dos eixos.
Olá Joaquim,
Depois de receber a informação através da Rede Pardela e de ler atentamente, penso que faria sentido incluir, pelo
menos à partida, um GT sobre "EA no Turismo", tal como indicado como eixo. Estou certa que haverá inscrições de
trabalhos e posteres sobre este tema...
Bjs
Brígida
Oi Brigida
A informação está a ser processada na Lista da Rede LUSO
Estás registada? Caso não estejas regista-te porque o processo de construção nesta 1ª fase vai passar por lá.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br

27/09/2013

Lázaro Barbosa

ONG
NANTINYAN

lbarbosa65@yahoo.com.br

28/09/2913

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

Depois na 2ª fase é que formamos grupos de trabalho e como te referi conto com a tua colaboração e integração num
dos grupos.
Bjs, Joaquim
Bom dia
A idei de começar desde ja a preparar o III congresso é bom porque quanto mais iniciarmos melhor teremos a
possibilidade de ter mais participantes. A Guiné-Bissau poderá estar presente nesse congresso com mais numero de
participantes.
Um abraço
Lázaro Barbosa
Queres participar na construção do ealusofono2015?
É fácil e económico, basta vontade.
Envia-nos as tuas sugestões e manifestação de interesse em participar em algum dos grupos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III Congresso Internacional de Educação Ambiental
das comunidades e dos países lusófonos
8, 9, 10, 11 de julho 2015

Educação Ambiental e Participação social: travessias e encontros para os bens comuns

Proposta de um manifesto por um programa internacional de educação ambiental para sociedades sustentáveis nos
países lusófonos com o alto patrocínio da CPLP – a definir um grupo de trabalho para a elaboração do documento
com apoio do grupo de assessores jurídicos

Comissões a definir
- Comissão Organizadora
- Comissão de articulação internacional – posso ajudar aqui
- Comissão de articulação nacional
- Comissão Científica – e aqui também
- Comissão Sociocultural
- Grupo de Voluntários
Eixos – Quim, acho que podemos incluir um eixo com direitos humanos, justiça ambiental e mapa social.
. Alterações Climáticas
. Interpretação e Conservação (Rede PARDELA)
. Equipamentos de Educação Ambiental
. Arte e Ambiente --- será que temos tanta gente a ponto de ser EIXO?
. Juventude
. Educação Ambiental nas escolas (mesa redonda: Escolas Sustentáveis, Eco escolas, Rede Escolas de Verificação
Ambiental (EVA), Agenda21 Escolar, Escolas em Transição) – escolas sustentáveis
. Educação Ambiental na saúde e qualidade de vida - Processos educativos relacionados com saúde em temas
ambientais: permacultura, espiritualidade
. Educação Ambiental no Turismo
. Formação (ver o que há e fazer um programa de formação online adaptado do CENEAM)
Pedir que as comunicações se orientem a responder aos princípios da Carta da Terra e Tratado - Excelente!

Atividades
- Feira com empresas e produtos locais
- Economia social e solidaria
- Mostra de projetos e de ideias
- Mostra de Cinema Lusófono (curtas metragens)

- II Festival Internacional de Humor em EA tendo como referência o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global
- Festival de Música Lusófona
ESTRUTURA DO PROGRAMA
(proposta em aberto)
Conferências
Investigação Diagnóstica Participativa da EA nos países lusófonos (apresentação dos resultados do estudo aplicado
em todos os países)
Encontros entre pares (tertúlias temáticas) - 3 ou 4 pessoas
(Eixo: Educação Ambiental nas Escolas)
(Eixo: Políticas Públicas de Educação Ambiental)
Conversas de café (1 manhã para debater propostas para as conclusões)
Fórum com um facilitador e intervenções de 10 minutos
Manifesto por um programa internacional de educação ambiental para sociedades sustentáveis nos países lusófonos

28/09/2013

michèle sato

michelesato@gmail.com

28/09/2013

Mário Jorge
Cardoso
Coelho Freitas

pmariofreitas@gmail.com

29/09/2013

Brigida Rocha
Brito

brigidarochabrito@gmail.com

Mesas redondas «Academia de Saberes» 8 a 10 pessoas (exemplo congresso Mundial de EA no Canadá)
Oficinas: Fotografia de natureza, arte e ambiente, aromas e sabores, escrita sobre ambiente, teatro, música, danças
da lusofonia, …
Apresentação de Pósteres
Grupos de Trabalho:
GT Sociedade Civil (ONGs; Redes)
GT Órgãos de Governos
GT Professores / Escolas
GT Universidades
GT Juventude
GT Formação
GT Organizações Internacionais de Cooperação
GT Empresas (?)
Fábrica de construção de parcerias para a ação (aceitam propostas como exemplo projetos, fundações com linhas de
financiamento, investigações, …
Feira com empresas / Mostra produtos locais lusófonos / Economia social e solidária
Atividades Culturais na Comunidade
Mostra de Cinema com debate
Quim,
pode contar comigo na ajuda do evento, embora não saiba exatamente qual comissão participar...
mas vc pode contar comigo nas articulações internacionais, talvez?
e pode contar com o GPEA na comissão científica.
Abraços
Reafirmo a proposta!
Joaquim
Gostaria sim de colaborar. Quanto a disponibilidade podes contar comigo na Comissão de Articulação Internacional e
na Comissão Científica.
Estou regressando de uma ida a Rio do Sul onde tivemos nova enchente (fazer entrevistas para uma pesquisa).
Depois estive no Forum Nacional de Defesa Civli. Estou acabando até 2a feria uma comunicação para Uberlândia.
Bom... muita corrida. Logo que possa sento-me e estruturo algumas sugestões para o Lusofono (além das que já dei...
ou se preferires, materializando-as)
Abraço
Mario
Joaquim,
Já falámos mas formalizo o meu interesse em colaborar. Em função das necessidades: C. Organizadora; C.
Articulação Internacional (especificamente na ligação com PALOP); C. Científica.
Bjs
Brígida

29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

António Guerra

Univali

guerra@univali.br

29/09/2013

Rafael Neto

pacitoneto@hotmail.com

29/09/2013

Michele Sato

michelesato@gmail.com

29/09/2013

Joaquim Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

Joaquim Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

Michéle Sato

michelesato@gmail.com

29/09/2013

Michèle Sato

michelesato@gmail.com

Querida Mi
Comissão de Articulação Nacional é só para Portugal
A Comissão de Articulação Internacional é para fazer os devidos “articulamentos” em seus respetivos países.
Bjs
Gentes
Como já comentei aqui na nossa lista, um dos encaminhamentos do II Congresso lusófono de EA foi investirmos no
fortalecimento e integração entre as redes.
Segue então o nosso convite e da Michele e Joaquim aos interessados na REASul em fazer parte da lista de
discussão e também do planejamento do III Congresso, em 2015
Abraços
Antonio Fernando S. Guerra
Prezados,
Estamos plenamente de acordo.
Rafael Neto (Angola)
que maravilha valdo
seja bem-vindo!
que tal a comissão científica? acha q pode ser por ai?
e articulação aqui no br tb?
quim
o valdo já está na lista!
abraços pra ambos
Estimado Amigo Valdo Barcelos
Acuso receção da manifestação de interesse em participar na organização do 3º lusófono 2015.
Por favor registe-se nos 3 canais de comunicação privilegiados para o efeito.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
Caros Amigos Rafael Neto e Lázaro Barbosa
Acuso receção da manifestação de interesse em participar na organização do 3º lusófono 2015.
Por favor registem-se nos 3 canais de comunicação privilegiados para a preparação do 3º lusófono e partilhem as
vossas sugestões.
É muito importante a mobilização de todos os movimentos dos diferentes países e comunidades lusófonas.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
http://semiedu2013.blogspot.pt/p/ii-lusofono.html
http://br.groups.yahoo.com/group/RedeLusofona/
caro quim
não, não me coloque na comissão de juventude, pq com certeza estou mais pra comissão de geriatria :)
na mensagem q vc mandou pra lista (e que postou no gr do face tb), não existe a palavra "juventude", apenas
articulação internacional. se tiver juventude, temo não conseguir participar. copiei e colei a sua msg abaixo!
o gpea, vários pesquisadores, entram na comissão científica. estou dando cópia pra eles enviar os dados abaixo
diretamente pra vc. pode contar comigo nesta comissão tb. tenho dúvidas sobre eixos e GT, mas depois pode mudar?
pode participar de 2?
abraços e obrigada!
olá pessoas
estamos tentando fortalecer a rede lusófona de educação ambiental, que já caminha à terceira edição de nosso
congresso internacional, em murtosa, portugal, 8, 9, 10 e 11 de julho de 2015.
http://redeluso.blogspot.com.br/p/passo-frente.html
gostaríamos de convidá-los a participarem da lista de discussão, que tem deliberado questões importantes sobre os
congressos. é uma lista que agrega participantes dos 8 países da lusofonia (angola, brasil, cabo verde, guiné bissau,
moçambique, portugal, são tomé e príncipe e timor leste) e as localidades não independentes (galícia e macau). Basta
enviar uma mesnagem para:
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
também estamos atuantes nas redes sociais do facebook:
https://www.facebook.com/groups/redeluso/

29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

Univali

guerra@univali

29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

Michèle Sato

michelesato@gmail.com

29/09/2013

Valdo Barcelos

vbarcelos@terra.com.br

29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

vamos fortalecer a educação ambiental neste mundo luso?
abraços
Ajudem a divulgar na vossa região e/ou país,
E no caso de ainda não se terem registado aproveitem um breve momento para o fazer!
Participa neste projeto de fortalecimento do campo da Educação Ambiental no espaço das comunidades lusófonas
Rede Lusófona de Educação Ambiental – um canal aberto a todas as pessoas que acreditam na Educação
Ambiental como um campo de debate e de construção de propostas para Sociedades Sustentáveis
JÁ TE REGISTASTE NESTES 3 CANAIS?
Nestes canais partilham-se informações e eventos e discutem-se temas relacionados com a Educação Ambiental no
interesse das pessoas que fazem parte das comunidades e dos países lusófonos.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
Abraço
Joaquim Ramos Pinto
ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental
Rede Lusófona de Educação Ambiental
Olá
Recebemos a disponibilidade de participar na Comissão Articuladora Internacional para a Juventude.
Por favor enviar os dados
Nome:
País:
Cidade:
Instituição / Organização:
Áreas de trabalho:
Linhas de Investigação / Projetos:
---------------------------------------Eixo:
GT:
olá pessoas
estamos tentando fortalecer a rede lusófona de educação ambiental, que já caminha à terceira edição de nosso
congresso internacional, em murtosa, portugal, 8, 9, 10 e 11 de julho de 2015.
http://redeluso.blogspot.com.br/p/passo-frente.html
gostaríamos de convidá-los a participarem da lista de discussão, que tem deliberado questões importantes sobre os
congressos. é uma lista que agrega participantes dos 8 países da lusofonia (angola, brasil, cabo verde, guiné bissau,
moçambique, portugal, são tomé e príncipe e timor leste) e as localidades não independentes (galícia e macau). Basta
enviar uma mesnagem para:
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
também estamos atuantes nas redes sociais do facebook:
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
vamos fortalecer a educação ambiental neste mundo luso?
abraços
Estimado Joaquim, tudo brem com você?
Espero que sim.
Gostaria de me inserir na discussão e se for de interesse do grupo de alguma forma da organização do Lusófono
2015.
Sou prof. Da Univ. Federal de Santa Maria-RS-Brasil-Pesqusador Produtividade 1-CNPq.
Um forte abraço.
Ajudem a divulgar na vossa região e/ou país,
E no caso de ainda não se terem registado aproveitem um breve momento para o fazer!
Participa neste projeto de fortalecimento do campo da Educação Ambiental no espaço das comunidades lusófonas
Rede Lusófona de Educação Ambiental – um canal aberto a todas as pessoas que acreditam na Educação
Ambiental como um campo de debate e de construção de propostas para Sociedades Sustentáveis
JÁ TE REGISTASTE NESTES 3 CANAIS?

Nestes canais partilham-se informações e eventos e discutem-se temas relacionados com a Educação Ambiental no
interesse das pessoas que fazem parte das comunidades e dos países lusófonos.
29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

Antonio
Fernando
Silveira Guerra

Univali

guerra@univali.br

29/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.org

29/09/2013

Valdo Barcelos

30/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

vbarcelos@terra.com.br

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

Caros Amigos Rafael Neto e Lázaro Barbosa
Acuso receção da manifestação de interesse em participar na organização do 3º lusófono 2015.
Por favor registem-se nos 3 canais de comunicação privilegiados para a preparação do 3º lusófono e partilhem as
vossas sugestões.
É muito importante a mobilização de todos os movimentos dos diferentes países e comunidades lusófonas.
Gentes
Como já comentei aqui na nossa lista, um dos encaminhamentos do II Congresso lusófono de EA foi investirmos no
fortalecimento e integração entre as redes.
Segue então o nosso convite e da Michele e Joaquim aos interessados na REASul em fazer parte da lista de
discussão e também do planejamento do III Congresso, em 2015
Abraços
Antonio Fernando S. Guerra
Ajudem a divulgar na vossa região e/ou país,
E no caso de ainda não se terem registado aproveitem um breve momento para o fazer!
Participa neste projeto de fortalecimento do campo da Educação Ambiental no espaço das comunidades lusófonas
Rede Lusófona de Educação Ambiental – um canal aberto a todas as pessoas que acreditam na Educação
Ambiental como um campo de debate e de construção de propostas para Sociedades Sustentáveis
JÁ TE REGISTASTE NESTES 3 CANAIS?
Nestes canais partilham-se informações e eventos e discutem-se temas relacionados com a Educação Ambiental no
interesse das pessoas que fazem parte das comunidades e dos países lusófonos.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
Abraço
Joaquim Ramos Pinto
Estimado Joaquim, tudo brem com você?
Espero que sim.
Gostaria de me inserir na discussão e se for de interesse do grupo de alguma forma da organização do Lusófono
2015.
Sou prof. Da Univ. Federal de Santa Maria-RS-Brasil-Pesqusador Produtividade 1-CNPq.
Um forte abraço.
Caro Carlos Mendes
Registamos e agradecemos a sua disponibilidade para participar nas comissões de preparação do 3º Congresso
Lusófono de Educação Ambiental.
Vamos trocando informações nos 3 canais de comunicação privilegiados, indicados em baixo, para a preparação do 3º
lusófono pelo que agradeço que partilhe as suas sugestões nesses espaços. Mais tarde quando se formarem as
comissões já se trabalhará de uma forma mais restrita e autónoma.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
É muito importante a mobilização de todos os movimentos dos diferentes países e comunidades lusófonas, pelo que
contamos com a sua importante presença e os meios ao seu alcance na Direção Geral do Ambiente.
Tenho falado com a Aidil que tem participado ativamente nos eventos e ela disse-me que estariam em Cabo Verde
com a elaboração de um programa nacional de Educação Ambiental. Como está este assunto? Se precisarem de
colaboração da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental estejam à vontade.
Mais tarde gostaria de articular convosco a importância de um grupo de pessoas para a Comissão Articuladora, pelo
que agradeço que vão pensando em pessoas de diferentes grupos para me disponibilizarem:
- Governo (Direção Geral do Ambiente) e ver pessoa da Educação que estejam com a Educação Ambiental
- Universidades
- Escolas / Professores com Projetos de interesse
- Juventude
- Parques Naturais
- ONGs

Abraço
Joaquim Ramos Pinto
30/09/2013

Joaquim
Ramos Pinto

30/09/2013

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.com

Estimado Pedrini
Registamos e agradecemos a sua disponibilidade para participar nas comissões de preparação do 3º Congresso
Lusófono de Educação Ambiental.
Vamos trocando informações nos 3 canais de comunicação privilegiados para a preparação do 3º lusófono pelo que
agradeço que partilhe as suas sugestões nesses espaços. Mais tarde quando se formarem as comissões já se
trabalhará de uma forma mais restrita e autónoma.
É muito importante a mobilização de todos os movimentos dos diferentes países e comunidades
lusófonas.RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br; http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/

Carmen Farias

crofarias@gmail.com

30/09/2013

Alexandre De
Gusmao
Pedrini

pedrini@globo.com

30/09/2013

Brturbo

30/09/2013

Lucia Ceccato
de Lima
Dulce Ferreira

30/09/2013

Joaquim Pinto

ASPEA

Bom dia a todos,
entrei agora na lista de discussões e me ponho à disposição para participar da construção do III EALusófono.
Vivo no no Recife, Pernambuco. Posso colaborar em alguma comissão, como a científica ou de articulação nacional,
especialmente na região nordeste brasileira.
Atenciosamente, Carmen
Joaquim
Desejo me disponibilizar para atuar no Gt de Empresas, participar como ente da Comissão Cientifica nas areas de EA
e Turismo, EA em Empresas, EA na Universidade e EAMarinha onde tenho trabalhos e livros publicados.Seguem
alguns como exemplo.
Estive em Porto e pretendo cooperar com o CIIMAR.
Grato
prof. Alexandre de G. Pedrini
UERJ
Rearj - facilitador
Alexandre de Gusmão Pedrini
Professor Associado
Lafea/DBV/IBRAG/UERJ-Maracanã,
Rio de Janeiro/RJ/Brasil
pedrini@globo.com
Guerra, observei nos eixos propostos para o III lusófono não foi previsto ainda, a AMBIENTALIZAÇÃO.
Lucia
Olá!
Obrigada pela informação.
Acho que podes contar comigo mas não sei como posso ajudar..
Até,
Dulce
Caro Carlos Mendes
Registamos e agradecemos a sua disponibilidade para participar nas comissões de preparação do 3º Congresso
Lusófono de Educação Ambiental.
Vamos trocando informações nos 3 canais de comunicação privilegiados, indicados em baixo, para a preparação do 3º
lusófono pelo que agradeço que partilhe as suas sugestões nesses espaços. Mais tarde quando se formarem as
comissões já se trabalhará de uma forma mais restrita e autónoma.
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
É muito importante a mobilização de todos os movimentos dos diferentes países e comunidades lusófonas, pelo que
contamos com a sua importante presença e os meios ao seu alcance na Direção Geral do Ambiente.
Tenho falado com a Aidil que tem participado ativamente nos eventos e ela disse-me que estariam em Cabo Verde
com a elaboração de um programa nacional de Educação Ambiental. Como está este assunto? Se precisarem de
colaboração da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental estejam à vontade.
Mais tarde gostaria de articular convosco a importância de um grupo de pessoas para a Comissão Articuladora, pelo
que agradeço que vão pensando em pessoas de diferentes grupos para me disponibilizarem:
- Governo (Direção Geral do Ambiente) e ver pessoa da Educação que estejam com a Educação Ambiental

ceccato@brturbo.com.br
dulceferreira18@gmail.com
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- Universidades
- Escolas / Professores com Projetos de interesse
- Juventude
- Parques Naturais
- ONGs
Abraço
Joaquim Ramos Pinto
Acuso a recepção, e disponibilizo-me para participar neste evento dando a minha contribuição nas seguintes
actividades
- Festival de Musica Lusófona
- II Festival Internacional de Humor (EA)
Saudações
Carlos Sousa
Plano Nacional de Educação Ambiental
Direcção Geral do Ambiente
OLá Joaquim e povo da lusofonia
Segue uma sugestão para um dos temas do III Lusófono aqui da nossa rede, a REASul. A Educação Ambiental na
universidade (ensino Superior) é um eixo importante.
Abraços
Antonio Fernando S. Guerra
Olá , meu nome é Lea , sou Assistente Social.
É um prazer interagir com a RedeLusofona, espero interagir, contribuir e colaborar com a rede. Como experiência de
trabalho posso citar que atuei com comunidades tradicionais e com catadores de materiais recicláveis.
lea.gomes.as@gmail.com
Brasília - Brasil
Concordo que ambientalização deva ter um caráter transversal e penso que o eixo Arte e Ambiente poderia estar
"disperso" por todos os outros contribuindo inclusiva com a ambientalização...bem estou entrando agora neste diálogo
e não estive no Mato Grosso, então estou trabalhando com minhas impressões em eventos no geral.
Nesse ponto concordo também com o número de atividades que costumam acontecer, o excesso esgota e ainda deixa
uma porta aberta, uma sensação estranha do não realizado...acredito que este ponte merece muita atenção e minha
intenção de participar do Grupo Sociocultural, tem como pano de fundo esta preocupação.
Não sei bem como esta construção está sendo pensada, mas pelo que entendi temos um tempo com contribuições
gerais que depois deverão ser digeridas e estruturadas nos grupos...talvez pudéssemos ter um quadro de
"contribuições" e um quadro de "questões que merecem especial atenção"...para eliminarmos erros comuns
decorrentes do padrão de eventos que realizamos...
Chris Godoy
Estou disponivel para contribuir para este grande evento. Em mocambique tivemos um encontro a dias onde foi
possivel resgatar o Marcos Saute do Ministerio para a Coordenacaco da Accao Ambiental - MICOA, para a discussao
de temas de interesse comum. Ele esteve ausente do ministerio nos ultimos 2 anos, periodo em que houve mudancas
da maioria das pessoas da area de promocao ambiental e quase ninguem deu seguimento aos assuntos discutidos
ate aquela altura.
Iremos aproveitar um painel, multisectorial, recentemente constituido para estas e outras discussoes relevantes. Por
ora, estao sendo enquadrados nos pogramas em vista.
Dinís A. Mandevane
Centro Terra Viva - Estudos e Advocacia Ambiental
Telef. +258 21 41 61 31 - Fax. +258 21 41 61 34 - Web Site: www.ctv.org.mz - Maputo - Moçambique
Caro Dinis
Já tenho saudades da tua boa disposição.
Fico muito contente com a tua disponibilidade e compromisso pela dinamização da discussão interna de forma a
ajudar na construção do 3º lusófonoea2015
Por favor divulga a outros atores (ONGs, universidades, juventude, professores/escolas com projetos de EA, grupos
políticos e governo) para que se inscrevam na REDELUSO e no Facebook
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
Abraço, Joaquim Ramos Pinto, ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental
Olá Guerra e Mário
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Na proposta está considerado um GT para Educação Ambiental e Ensino Superior podendo articular entre diferentes
eixos uma vez que temos a parte da ambientalização nas Universidades, as investigações em deferentes linhas de
investigação que poderão estar articuladas com os Eixos e ainda a extensão que também poderá articular com os
diferentes eixos.
Acham bem assim ou têm outras sugestões?
Abraço
Joaquim Ramos Pinto
ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental
Rede Lusófona de Educação Ambiental
Caretakers of the Environment International/Portugal
Affiliate of the Earth Charter
Telm. 00 351 916 635 638
www.aspea.org
https://www.facebook.com/aspea.org
http://semiedu2013.blogspot.pt/p/ii-lusofono.html
http://br.groups.yahoo.com/group/RedeLusofona/
Olá Chris Godoy
Estamos a iniciar o processo de construção do 3º lusófono tendo em conta precisamente as preocupações que coloca
de forma oportuna.
Contamos com todos os contributos através de sugestões, alertas, respostas entre as pessoas que são membros da
REDELUSO e fazem parte das comunidades lusófonas.
Este processo decorre até 25 de outubro de 2013.
Depois serão sistematizados todos os contributos e constituídos os GTs e as Comissões, que deverão trabalhar uma
proposta entre 5 de janeiro a 15 de março de 2014 a apresentar à comissão organizadora e comissão científica.
De 15 de março a 15 de abril fechamos o programa e abrem-se as inscrições, com possibilidade de apresentação de
comunicações, propostas de oficinas e outras atividades de acordo com o programa.
Desta forma estamos construindo este processo de forma o mais abrangente e participa possível, pois gostaríamos
que 2015 fosse um marco importante no âmbito das políticas da CPLP nas comunidades e países lusófonos.
Concordo que ambientalização deva ter um caráter transversal e penso que o eixo Arte e Ambiente poderia estar
"disperso" por todos os outros contribuindo inclusiva com a ambientalização...bem estou entrando agora neste diálogo
e não estive no Mato Grosso, então estou trabalhando com minhas impressões em eventos no geral.
Nesse ponto concordo também com o número de atividades que costumam acontecer, o excesso esgota e ainda deixa
uma porta aberta, uma sensação estranha do não realizado...acredito que este ponte merece muita atenção e minha
intenção de participar do Grupo Sociocultural, tem como pano de fundo esta preocupação.
Não sei bem como esta construção está sendo pensada, mas pelo que entendi temos um tempo com contribuições
gerais que depois deverão ser digeridas e estruturadas nos grupos...talvez pudéssemos ter um quadro de
"contribuições" e um quadro de "questões que merecem especial atenção"...para eliminarmos erros comuns
decorrentes do padrão de eventos que realizamos...
Chris Godoy
Olá Guerra e Mário
Na proposta está considerado um GT para Educação Ambiental e Ensino Superior podendo articular entre diferentes
eixos uma vez que temos a parte da ambientalização nas Universidades, as investigações em deferentes linhas de
investigação que poderão estar articuladas com os Eixos e ainda a extensão que também poderá articular com os
diferentes eixos.
Acham bem assim ou têm outras sugestões?
Abraço
Joaquim Ramos Pinto
guerreiro
estou pensando alto, me corrija se estiver delirando:
ambientalização -- não deveria ser um tema transversal, ou seja, de tão importante, deve estar em todas as instâncias,
eixos ou GT...
vejo os eixos e penso q todos eles necessitam de ambientlaização...
Eixos (pedir que as comunicações se orientem a responder aos princípios da Carta da Terra e do Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global)
. Alterações Climáticas
. Interpretação e Conservação (Rede PARDELA)
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. Equipamentos de Educação Ambiental
. Arte e Ambiente
. Juventude
. Educação Ambiental nas escolas (mesa redonda: Escolas Sustentáveis, Eco escolas, Rede Escolas de Verificação
Ambiental (EVA), Agenda21 Escolar, Escolas em Transição)
. Educação Ambiental na saúde e qualidade de vida - Processos educativos relacionados com saúde em temas
ambientais: permacultura,
. Educação Ambiental no Turismo
. Formação (ver o que há e fazer um programa de formação online adaptado do CENEAM)
idem aos GT
GT Sociedade Civil (ONGs; Redes)
GT Órgãos de Governos
GT Professores / Escolas
GT Universidades
GT Juventude
GT Formação
GT Organizações Internacionais de Cooperação
GT Empresas (?)
coordenamos um seminário educação este ano, com 10 eventos paralelos. sobrou a sensação do excesso, da
dispersão e da perda de vários debates diluídos cá e acolá... então perdoe se estou falando bobagens. mas quero
ouvir a defesa...
amoroso abraço
OLá Joaquim e povo da lusofonia
Segue uma sugestão para um dos temas do III Lusófono aqui da nossa rede, a REASul. A Educação Ambiental na
universidade (ensino Superior) é um eixo importante.
Abraços
Antonio Fernando S. Guerra
Professor-pesquisador
Universidade do Vale do Itajaí - Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE - Itajaí - SC Grupo de Pesquisa "Educação, Estudos Ambientais e Sociedade" - GEEAS Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental - www.reasul.org,br
Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) - www.ariusa.net
E-mail: guerra@univali.br
Fones: Itajaí-(47)33417516 - ramal 8005 - (47)91244925 (Vivo)-(47)96661133 (TIM)
De acordo
Mário Freitas
Olá
Isso, também considero que a ambientalização e participação social deve ser transversal e não ternos de dedicarmos
um eixo específico.
O importante será depois clarificarmos e elaborarmos textos de enquadramento.
Abraço
Olá Chris Godoy
Estamos a iniciar o processo de construção do 3º lusófono tendo em conta precisamente as preocupações que coloca
de forma oportuna.
Contamos com todos os contributos através de sugestões, alertas, respostas entre as pessoas que são membros da
REDELUSO e fazem parte das comunidades lusófonas.
Este processo decorre até 25 de outubro de 2013.
Depois serão sistematizados todos os contributos e constituídos os GTs e as Comissões, que deverão trabalhar uma
proposta entre 5 de janeiro a 15 de março de 2014 a apresentar à comissão organizadora e comissão científica.
De 15 de março a 15 de abril fechamos o programa e abrem-se as inscrições, com possibilidade de apresentação de
comunicações, propostas de oficinas e outras atividades de acordo com o programa.
Desta forma estamos construindo este processo de forma o mais abrangente e participa possível, pois gostaríamos que
2015 fosse um marco importante no âmbito das políticas da CPLP nas comunidades e países lusófonos.
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Bom dia Colegas da Rede Lusófona,
Queria propor o tema de Interpretação e Educação Ambiental nas Áreas Protegidas.
Acredito que o tema vai de encontro com o Tema Chapeu do III Congresso além de constituir, hoje, uma grande necessidade nas
áreas protegidas de Cabo Verde.
Um abraço a todos
-O Coordenador do PNF
Alexandre Nevsky Rodrigues
Eng.º do Ambiente
Olá Regina
Acusamos com agrado a sua disponibilidade para participar no processo de construção do 3º congresso lusófono de
educação ambiental 2015.
Estamos a registar todas as disponibilidades e contributos para posteriormente sistematizar e construir os documentos
de trabalho pelas comissões e GTs.
Em relação à proposta do eixo temático gostaria de lançar o desafio para a LISTA no sentido de podermos encontrar
um eixo mais abrangente a todas as comunidades lusófonas e países lusófonos uma vez que a Educação Popular se
circunscreve a alguns grupos / comunidades.
Vamos discutindo e lançando ideias mas, no âmbito da sua proposta, poderíamos pensar em algum EIXO como:
- Educação Ambiental e integração social
- Educação Ambiental e envolvimento comunitário
oi Joaquim, parabenizo pela articulação na elaboração do 3º LUSO
eu estou disposta a colaborar em especial na organização e na comissão científica.
reforço a sugestão da inserção do eixo temático: Educação Ambiental e Educação Popular, ou ainda Educação
Ambiental Popular.
seguimos conversando. meu abraço,
Regina Aparecida da Silva
Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, GPEA
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT
dinis
temos q convidar o mia couto desde já pra abrilhantar o 3º luso!!!
Olá Joaquim tudo bem? Espero que essa força continue contagiando diferentes pessoas em nosso evento ealusofono
2015.
Estou prontificando a somar esforços na construção ealusofono 2015, em especial nas comissões em que visualizo
condições de contribuir, linha de formação de professores, em que desenvolvo meu doutorado e por ter sido
oportunizada pela professora e querida amiga Michèle Sato na coordenação do Curso Escolas Sustentáveis e Com
Vida pela UFMT, nas ofertas de 2000, 2012 e agora em 2013.
Nesse sentido, identifico o eixo Educação Ambiental nas escolas e o GT Professores / Escolas com possibilidades de
contribuição.
Forte abraço!
Glauce
Seguem meus dados:
Nome: GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES (doutoranda)
País: Brasil
Cidade: Cuiabá, MT, Brasil
Instituição / Organização: GPEA-UFMT
Áreas de trabalho: educação ambiental escolarizada; formação de professores;
Linhas de Investigação: formação de professores; ensino de ciências; tecnologias da informação e comunicação (TIC);
Estou disponivel para contribuir para este grande evento. Em mocambique tivemos um encontro a dias onde foi
possivel resgatar o Marcos Saute do Ministerio para a Coordenacaco da Accao Ambiental - MICOA, para a discussao
de temas de interesse comum. Ele esteve ausente do ministerio nos ultimos 2 anos, periodo em que houve mudancas
da maioria das pessoas da area de promocao ambiental e quase ninguem deu seguimento aos assuntos discutidos
ate aquela altura.
Iremos aproveitar um painel, multisectorial, recentemente constituido para estas e outras discussoes relevantes. Por
ora, estao sendo enquadrados nos pogramas em vista.
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Olá Joaquim tudo bem? Espero que essa força continue contagiando diferentes pessoas em nosso evento ealusofono
2015.
Estou prontificando a somar esforços na construção ealusofono 2015, em especial nas comissões em que visualizo
condições de contribuir, linha de formação de professores, em que desenvolvo meu doutorado e por ter sido
oportunizada pela professora e querida amiga Michèle Sato na coordenação do Curso Escolas Sustentáveis e Com
Vida pela UFMT, nas ofertas de 2000, 2012 e agora em 2013.
Nesse sentido, identifico o eixo Educação Ambiental nas escolas e o GT Professores / Escolas com possibilidades de
contribuição.
Forte abraço!
Glauce
Seguem meus dados:
Nome: GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES (doutoranda)
País: Brasil
Cidade: Cuiabá, MT, Brasil
Instituição / Organização: GPEA-UFMT
Áreas de trabalho: educação ambiental escolarizada; formação de professores;
Linhas de Investigação: formação de professores; ensino de ciências; tecnologias da informação e comunicação (TIC);
Glauce Viana de Souza Torres
Universidade Federal de Mato Grosso
Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e Matemática
da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática- REAMEC
Linha de Pesquisa Formação de Professores
TEL: (65) 3615 -8438 NEAD/UAB/UFMT
em tempo, meus dados:
Nome: LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA (doutoranda)
País: Brasil
Cidade: Cuiabá, MT, Brasil
Instituição / Organização: GPEA-UFMT E SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT
Áreas de trabalho: educação ambiental
Linhas de Investigação / Projetos: comunidade tradicional | serviços ecossistêmicos| fenomenologia | identidadecultural
---------------------------------------Eixo: Políticas Públicas de EA (???)
GT: Formação (? por ser pedagoga??), Orgãos de Governo (? por ser servidora pública??)
Lucia Shiguemi Izawa Kawahara
+55 65 9981-0672
skype: luciakawahara
Querido Prof. Quim, tudo bem? já estou com saudades da nossa correria do II Luso.
Eu tbem não posso entrar na juventude (rs), mas pela experiência no GPEA junto a Mimi, acredito que posso ajudar
na comissão científica e pela minha formação: Pedagoga, coloco-me a disposição para me colocares no GTs que
julgar pertinente.
vamos nos falando e fortalecendo este lindo círculo,
bjs
Lucia Shiguemi Izawa Kawahara
+55 65 9981-0672
skype: luciakawahara
Olá
A organização do 3º LusófonoEA2015 acolherá com muito gosto a ANPED e ajudará em toda a logística local para a
realização da reunião internacional do GT22 um dia antes ou depois do evento, pois talvez seja melhor, mas pode ser
durante, como melhor entenderem.
Sugiro contactarem-se várias universidades com pós-graduação em educação dos países lusófonos para essa
reunião. Porque não promoverem um GT22 – Educação Ambiental das Comunidades Lusófonas?
Olá pessoas
Após alguns anos meio esquecida, a Rede Lusófona de Educação Ambiental (REDELUSO) sai de seu caos, mais
equilibrada e pronta pra continuar sua jornada. Com o apoio de vocês, fizemos um evento bem organizado e que

contou com várias pessoas dos demais países lusófonos. Recuperamos um antigo blog e estamos felizes com os
encaminhamentos:
http://redeluso.blogspot.com.br/
A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) está assumindo a organização do 3º Congresso
Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos, em Murtosa, Portugal. Coincide com o aniversário da
Redeluso de 10 anos, e o evento será nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho de 2015. Programação preliminar em:
http://redeluso.blogspot.com.br/p/passo-frente.html
Em 2013, durante o 2º Congresso, tivemos o importante apoio político do GT22 da ANPEd. E queremos continuar
tendo este apoio no 3º Congresso! Este ano inventei uma espécie de “logo” do GT 22, imitando o logo da ANPEd.
Pergunto se, no caso afirmativo de obtermos novamente o apoio do GT22 ao 3º congresso em Portugal, podemos
usar a mesma figura:
No mais, estamos fazendo uma enquete geral na lista da Redeluso sobre pessoas para apoiar o evento – comissão
científica, internacional, organização, sociocultural, etc. O Joaquim pretende sistematizar as propostas até o final de
outubro. Com a comissão formada, ele pretende soltar os primeiros destaques em julho 2014.
Podemos fazer um reunião internacional do GT22 em Portugal, abrindo diálogos com nossos colegas lusos. Projetos,
parcerias, intercâmbios, sonhos... o que acham?
Enfim, o espaço às proposições é agora.
Sejam bem-vindxs!
Abraços e aguardando manifestação quanto ao apoio ao 3º luso!
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Olá, Joaquim (segue com cópia para o Gpea, direcionada à Michèle),
A ciranda está aumentando e vejo muitos tributários se dispondo a ajudar na construção de nosso III Luso e é com o
mesmo espírito que estou enviando os dados e já pensando e articulando ações por aqui. Me parece que a Chris é
uma figura interessante de quem estarei me aproximando logo mais, estreitando diálogos, afinando direções e vendo
se e como construímos nossa arteducasambambiental, rsrssss...
Abaixo os dados:
Nome: HERMAN HUDSON DE OLIVEIRA (doutorando em educação)
País: Brasil
Cidade: Cuiabá, MT, Brasil
Instituição / Organização: GPEA-UFMT
Áreas de trabalho: manifestações artísticas; música; arte e educação ambiental.
Linhas de Investigação: comunidades; arte; educação ambiental popular.
Há-braços
Herman Hudson de Oliveira
Gpea/Remtea/ICaracol/Formad/Opan
Skype tiuherman
Visitem (antes que acabe!!!): Companhia de Inventos Musicais - CIM
Endereço lattes: http://lattes.cnpq.br/4212683021521559
65 3359 7640 3359 7640 Formad
65 9223 0242 9954 0993 celular
65 3663 3625 residencial
Olá Joaquim tudo bem? Espero que essa força continue contagiando diferentes pessoas em nosso evento ealusofono
2015.
Estou prontificando a somar esforços na construção ealusofono 2015, em especial nas comissões em que visualizo
condições de contribuir, linha de formação de professores, em que desenvolvo meu doutorado e por ter sido
oportunizada pela professora e querida amiga Michèle Sato na coordenação do Curso Escolas Sustentáveis e Com
Vida pela UFMT, nas ofertas de 2000, 2012 e agora em 2013.
Nesse sentido, identifico o eixo Educação Ambiental nas escolas e o GT Professores / Escolas com possibilidades de
contribuição.
Forte abraço!
Glauce
Seguem meus dados:
Nome: GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES (doutoranda)
País: Brasil
Cidade: Cuiabá, MT, Brasil
Instituição / Organização: GPEA-UFMT

02/10/2013

Dinis Alexandre

mandevane@yahoo.com.br

02/10/2013

Luiz Marcelo de
Carvalho

02/10/2013

Brigida Rocha
Brito

02/10/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.org

02/10/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

Joaquim.pinto@aspea.org

03/10/2013

Mauro
Guimarães

guimamauro@hotmail.com

05/10/2013

Lea B de
Gomes

lea.gomes.as@gmail.com

05/10/2013

Denize Amorim

denize.enildo@gmail.com

05/10/2013

Maria do
Socorro da
Silva Batista

msbatista-@hotmail.com

UNESP

lmarcelo@rc.unesp.br

brigidarochabrito@gmail.com

Áreas de trabalho: educação ambiental escolarizada; formação de professores;
Linhas de Investigação: formação de professores; ensino de ciências; tecnologias da informação e comunicação (TIC);
tenho muita fe que desta vez vamos conseguir. para isso o convite tem que ir muito cedo.
Dinís A. Mandevane
Michèle e colegas do GT 22,
Entendo como pertinente e oportuna a proposta. O apoio do GT22 à Rede e ao 3º. Congresso parece-me como,
necessariamente, inquestionável. Considero também bastante significativa a possibilidade de uma reunião
internacional do GT durante o evento.
Um abraço. Luiz Marcelo.
Boa noite a Todos,
Já falei com o Joaquim mas reforço que seria bom enquadrar os GT a partir dos eixos propostos, que são abrangentes
e permitem alargar o leque da abordagem da EA. Assim, retomo a ideia de incluir um GT sobre EA no Turismo.
Abraço, Brígida Rocha Brito
Obrigado Brígida
Fica registado e agradecemos, desde já, todos os contributos que possas dar neste processo de construção do 3º
lusófonoea2015 pelo estudo e trabalho desenvolvido em terras africanas, com quem tive o privilégio de partilhar.
Abraço
Estimada Lucia
Gostei muito de te ter conhecido e da explicação que deste sobre a pronúncia da tua mãe quando falava o teu nome
ao telefone quando alguém telefonava a perguntar por ti.
Agradeço todo o carinho e a forma como fui tratado pelas terras de Cuiabá, esperando poder retribuir em Aveiro,
Torreira
Registo a manifestação de interesse em participar na construção desta caminhada.
Agradeço que em futuras sugestões ao grupo possas utilizar a Lista da REDELUSO e as outras também
Abraço
Queridos Luiz Marcelo, Michèle e colegas
Só agora tive tempo de ver a mensagem, que assim não pude encaminhar para a discussão em nosso GT, mas tenho
certeza que podemos encaminhar esse apoio pela lista e efetivá-lo na reunião presencial que faremos em 2014, ainda
sem data e local que estão sendo articulados. Mas certamente já conta com meu apoio pessoal. Mas adiante
apresentarei na lista os relatos das atividades e proposições que surgiram em nosso GT.
Bjs e abs
Mauro
Sinto falta de um eixo específico para comunidades tradicionais : ciganos , indígenas, quilombolas e comunidades de
terreiros. Devido a visão de mundo diferenciadas peculiar das comunidades tradicionais que exigem uma abordagem
diferenciada.
Talvez tenham sido contempladas em um eixo\GT que não observei?
Lea Gomes
Assistente Social
Brasília \DF
Caro Joaquim,
Sou do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Artes (GPEA), da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT/Brasil), e gostaria de integrar a comissão organizadora do III Luso, a se realizar em 2015, em Portugal.
Seguem meus dados:
Nome: Denize Aparecida Rodrigues de Amorim
País: Brasil
Cidade: Cuiabá- Estado de Mato Grosso
Instituição / Organização: GPEA/UFMT
Áreas de trabalho: Educação Ambiental
Linhas de Investigação / Projetos: Educação Popular, movimentos sociais, políticas públicas.
---------------------------------------Eixo: Alterações Climáticas
GT: órgãos de governo
sugiro que seja incluído a realização de mini-cursos. Ou seja, com base nos gts que forem definitivamente
estabelecidos se abra prazo para quem desejar apresentar proposta para oferecer pequenos cursos temáticos (O4
horas de atividades e distribuídos em dois dias)
SOCORRO BATISTA

06/10/2013

Lea B de
Gomes

Lea.gomes.as@gmail.com

07/10/2013

Patrícia Louro

patricia.louro@aspea.org

08/10/2013

Joaquim
Ramos Pinto

ASPEA

joaquim.pinto@aspea.org

08/10/2013

João Guerra

ISCTE

joao.guerra@iscte.pt

09/10/2013

Vanessa
Caporlingua

vanessac@vetorial.net

11/10/2013

Pedro Macedo

pamacedo@gmail.com

14/10/2013

Paulo Vázquez

Sustinea

paulo.vazquez@sustinea.org

I Encontro Nacional dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente, momento em que se buscará dar continuidade ao
processo de estímulo e envolvimento juvenil para atuação organizada nas causas socioambientais.
O Coletivo jovem de Meio Ambiente de Goiás (CJ-GO) tem o prazer de declarar que aceita o desafio de ser o Estado
que irá receber esse evento de grande importância para o movimento. Todos os membros aceitaram o desafio e
ficaram muito animados com o mesmo. Vamos juntos fazer o evento inesquecível #CJ10anos
LOCAL:
Pirenópolis - Goiás - Brasil.
DATA:
05 a 10 de dezembro de 2013.
http://encj10anos.blogspot.com.br/p/sobre-o-local.html
Lea B de Gomes
Assistente Social
CRESS nº 4378 - 8ª Região - DF
Bom dia a todos,
Pegando na informação disponibilizada abaixo por Lea Gomes, na comunicação anterior de Jorge Amaro da qual
destaco : "...Reunião de Alto Nível sobre Desenvolvimento e Deficiência aprovou o documento que estabelece a
acessibilidade da pessoa com deficiência como aspecto inerente ao desenvolvimento sustentável. A decisão
aconteceu na segunda-feira (23/09), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque (Estados
Unidos)" , e lembrando ainda o Projeto "Acesse a sua Cidade" realizado no curso Técnico de Meio Ambiente do IFSC,em 2012, Educação Ambiental dedicada à Acessibilidade e
Mobilidade Urbana: http://www.youtube.com/watch?v=XOf371PYRzY, noticiado no programa Sustentar, onde se
abordou esta temática: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jdRROE-Y1os (Blocos 1,2 e 3):
Venho propor que abordemos esta temática nos Eixos do III Lusófono.
Apesar de estar implícita na integração social, no envolvimento comunitário e no diálogo político, não deixa de ser
uma temática urgente para ser encarada como Eixo: Educação Ambiental para a Acessibilidade e Mobilidade Urbana.
Um forte abraço
Faltam 7 dias para terminar a 1ª fase de contributos na construção do 3º Congresso Lusófono de Educação Ambiental.
Ainda contamos com sugestões e opiniões sobre os tópicos apresentados.
Agradecemos divulgação junto dos vossos contactos de forma a termos contributos de todas as pessoas com
interesse em participar e de todos os países e comunidades lusófonas.
Caros,
Não sei se iremos a tempo mas eu (João Guerra) e a Luísa Schmidt estamos dispostos a dar o nosso contributo.
Sugerimos um GT sobre EA, Equidade Social e Qualidade de Vida mas poderemos pensar noutro tipo de
colaboração que se venha a mostrar pertinente.
Abraço a todos
João Guerra
Prezados,
O PPGEA da Furg tem interesse em participar.
Abraços
Drª Vanessa Hernandez Caporlingua
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA
Professora da Faculdade de Direito - FADIR
Líder do Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental - GPDEA
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Av. Itália, km 8, s/nº, tel.: (53) 32336615
Campus Carreiros
96201-900 - Rio Grande/RS
Viva
Deixo a sugestão de se explorar a temática do trabalho em rede em educação ambiental, potenciando a experiência
dos centros regionais de excelência em educação para o desenvolvimento sustentável
http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=1849&ddlID=183
no cre.porto estamos disponiveis para ajudar nessa tarefa
www.creporto.blogspot.com
saudações
Pedro Macedo
Car@s companheir@s.

15/10/2013

Jonotice

jonotice@yahoo.com.br

16/10/2013

Aidil Borges

aidilborges@hotmail.com

Dende Sustinea estamos interesados en colaborar na organizaçao do III CONGRESSO LUSÓFONO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL. É por isto que gostariamos de saber quais sao os requerimentos para participar?
Un saúdo
Nome joaquim notice, prof auxilar, docente da UNIVERSIDADE PEDAGOGICA, Mocambique, Beira.
Area de pesquisa. EDUCACAO AMBIENTAL.
Caros amig@s
Bom dia a todos
Logo depois de terminar o II Congresso de Educação Ambiental dos países lusófonos e Galiza que acabou de ter
lugar em Cuiabá no Brasil já se deu o início aos trabalhos preparativos da Comissão Organizadora para o III
Congresso de Educação Ambiental que desta vez terá em lugar em Portugal, 2015 em Murtosa.
Assim, a Comissão organizadora, num processo de construção colectiva e inclusiva, atendendo a todas as
sensibilidades no âmbito da diversidade lusófona e de regiões que se identificam com a CPLP, nomeadamente, a
Galiza (Espanha), Macau (China), Casamanse (Senegal) Goa, Dio e Damão (Índia), entre outras regiões e países com
estatuto de Observador como Marrocos, Guiné Equatorial entre outros, vem pela presente convidar a todos os
interessados e identificados com a causa ambiental e de Educação Ambiental a participarem nesse processo de
construção colectiva sob o tema:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: travessias e encontros para os bens comunsPara o efeito
estes três canais estão a disposição para a partilha e troca, a saber:
RedeLusofona-subscribe@yahoogrupos.com.br
http://redeluso.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/groups/redeluso/
As informações, estarão em português, contudo, na medida do possível e por solicitação dos interessados serão
traduzidas para a facilitação desse diálogo.
Todas as informações e também sugestões podem ser encaminhadas para JOAQUIM RAMOS PINTO através dos
seguintes correios electrónicos:
joaquim.pinto@aspea.org
j.ramos.pinto@nerea-investiga.org
Contamos com a sua presença em Portugal, 2015

