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Fernanda Pésinho alerta
para o aumento das
alterações ambientais
A ENA – Agencia de Energia da Arrábida
promoveu, na passada semana um, seminário
subordinado ao tema “ Recursos Pedagógicos
aplicados à Educação para a Sustentabilidade”.
Durante a...
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A ENA – Agencia de Energia da Arrábida promoveu, na passada
semana um, seminário subordinado ao tema “ Recursos
Pedagógicos aplicados à Educação para a Sustentabilidade”.
Durante a iniciativa, que decorreu na Biblioteca de Palmela, onde
foram apresentadas as Maletas da Sustentabilidade, a presidente
da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, Fernanda
Pésinho, presidente da Ena lembrou que “vivemos numa era em
que a intervenção humana sobre os recursos do Planeta atingiu
uma escala sem precedentes, o que exige de todos, mais do que
uma reflexão séria, uma actuação responsável”.
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“A rápida aceleração e o aumento da intensidade das alterações
ambientais à escala global exigem à humanidade o
desenvolvimento de novos processos com vista à integração do
conhecimento em medidas que conduzam à aprendizagem da
sustentabilidade”, referiu.
Para Fernanda Pésinho “a educação para a sustentabilidade
traduz-se efectivamente numa importante ferramenta com vista
a atingir os objectivos de busca pela sustentabilidade, uma vez
que permite aos vários agentes envolvidos adquirirem
capacidades, assimilarem conceitos e compreenderem as
relações de interdependência entre a sociedade e a biosfera,
tornando-se assim cidadãos conscientes e activos na protecção
do capital natural. Este contributo é essencial na transição do
paradigma actual para um novo paradigma ligado à visão
integrada, interdisciplinar e holística do sistema Terra”.
A presidente da ENA aproveitou para recordar que a Agência de
Energia e Ambiente da Arrábida, no âmbito da sua candidatura ao
Programa Apoiar uma Nova Cultura Ambiental do Fundo
Ambientes e naquele que pretende ser um contributo relevante na
abordagem dos temas relacionados com a sustentabilidade nas
escolas apresentou as Maletas da Sustentabilidade que são “um
recurso pedagógico que visa sensibilizar e preparar as crianças e
jovens para uma viagem de transição entre o actual modelo de
exploração dos recursos da Terra e novos modos de actuação e
interacção com a natureza”.
De referir que estas maletas têm como objectivo a promoção da
literacia energética e ambiental, os temas das maletas
coadunam-se com os eixos temáticos orientadores da recente
Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período
2017/2020 e visam abordar temáticas relacionadas com o clima
e as alterações climáticas, a eﬁciência energética, a mobilidade
sustentável, o consumo sustentável, o uso eﬁciente dos recursos,
a valorização dos resíduos, o oceano e o património natural.
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