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Década EDS 2014+ 
Uma visão de futuro 



 

 

A Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável 

visa um mundo em que todos 

tenham a possibilidade de 

beneficiar de uma educação de 

qualidade e de aprender os 

valores, os comportamentos e 

as competências necessárias 

para um futuro sustentável e 

para a transformação positiva 

da sociedade. 
 



Iluminação. Gomes M, Califórnia, EUA, 2011. 

EDS  

movimento de consciencialização da aceleração dos problemas 
associados à degradação ambiental e a fatores económico-sociais 



Década EDS 
2005-2014 



www.cidaads.org 
 

Projetos, investigação, legislação,  conferências, seminários, encontros científicos, … 

http://www.cidaads.org/


www.plataforma2014mais.cidaads.org 
 

Sustentabilidade do conhecimento produzido 

? 

http://www.plataforma2014mais.cidaads.org/


 
 
 
 
 
 





O QUE É? 

 
 

Uma plataforma online, de 

acesso livre, onde constam 

documentos, projetos e 

exemplos relevantes 

produzidos no âmbito da 

Década da Educação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável e do novo Plano 

Global de Ação 2015. 
 

http://dcomp.ufsj.edu.br/wp-content/uploads/2012/03/Marcius-Barcelos-82471.jpg


O QUE É? 

 

 
Pretende-se que esta Plataforma agregue, sistematize e organize 

o conhecimento produzido na área da educação para o 

desenvolvimento sustentável  (EDS) 

 
livros, teses académicas, comunicações em conferências, recursos didáticos ou 

projetos 

 

desenvolvidos por instituições governamentais, ONG, municípios, 

empresas, universidades ou escolas, entre outras entidades 



Quais os objetivos? 

• Promover o envolvimento das 

comunidades escolares e seus parceiros 

no desenvolvimento de ações práticas 

que visem uma EDS 

 

• Apoio a iniciativas e atividades inseridas 

numa EDS, tais como encontros 

científicos, conferências, ações de 

formação, projetos, etc. 

 

• Envolvimento ativo de todas as entidades 

ligadas à promoção de uma EDS: 

decisores, investigadores, ONG, 

empresas, docentes, alunos e cidadãos 



     Quais os objetivos? 

 

• Participar no balanço da Década em 

Portugal e contribuir para a aferição dos 

impactos e mudanças produzidos na 

sociedade 

 

• Acompanhar e contribuir para o Relatório 

de Avaliação da Década que Portugal 

terá de apresentar enquanto Estado 

membro da UNESCO / ONU 

 

• Disponibilizar informação, boas 

      práticas e recursos educativos 

promotores de práticas de EDS 



           Quais os objetivos? 

 

• Reunir o espólio de materiais / recursos / boas 

práticas produzidas no âmbito da Década numa 

“infoteca” digital que possa ser consultada por 

todos os cidadãos  

 

• Dar visibilidade ao conhecimento produzido e às 

atividades desenvolvidas no contexto da EDS  



O que se pretende? 

     Promover uma reflexão e debate 

sobre a implementação dos 

objetivos da Década EDS e dar 

continuidade aos mesmos 

 

Contribuir para a integração da 

EDS nos diferentes níveis da 

sociedade e, em particular, em 

todas as modalidades de 

educação formal e não formal 



        Como é composta a 

Plataforma? 

Coordenação 
CN.UNESCO – Associação CIDAADS 

Comité 
Executivo 

Equipas de 
Investigação 

Conselho 
Consultivo 

Comissão de Entidades Representadas 
(…) 



Década EDS, Sim! E depois? 

Declaração da 
 Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

 de Aichi-Nagoya 



www.plataforma2014mais.cidaads.org 

Informe-se, registe-se, partilhe, 

participe, colabore! 

O Futuro é hoje! 



Obrigado 


