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Um centro
pela sustentabilidade
O Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável da Área Metropolitana do Porto define a sua actuação
ao nível da geração e gestão de conhecimento sobre sustentabilidade
e da sensibilização dos cidadãos para a introdução de práticas
ambientalmente mais sensatas no seu quotidiano. A iniciativa foi
reconhecida pela Universidade das Nações Unidas.

O Centro Regional de Excelência em Educação
para o Desenvolvimento Sustentável da Área Me-
tropolitana do Porto (CRE_PORTO) tem vindo a de-
senvolver, no âmbito das comemorações do Ano
Internacional da Biodiversidade, um roteiro de for-
mação para os cidadãos que pretendem conhecer e
preservar a fauna, a flora e os habitats naturais da
região. O curso designa-se “Embaixadores da Bio-
diversidade” e decorre até Novembro, integrando
as competências, conhecimentos e espaços de cer-
ca de 30 entidades regionais. Entre essas entida-
des estão várias câmaras municipais, empresas,
centros de investigação, associações. No progra-
ma estão disponíveis visitas guiadas aos princi-
pais espaços naturais da região, cursos de identifi-
cação de aves, workshops sobre répteis e anfíbios,
morcegos, borboletas, oficina de germinação de
carvalhos, oficina de flores comestíveis, caminha-
das de exploração da natureza à noite, curso de
identificação de animais através de vestígios, ofi-
cina de construção de charcos para anfíbios, visita
a quintas de agricultura biológica, demonstração
sobre telhados verdes, curso de fotografia da natu-
reza e muitas outras ofertas.

Esta é uma das actividades que demonstra o mo-
dus operandi do CRE_PORTO: articulando os esfor-
ços dos parceiros e provendo aos cidadãos uma res-
posta criativa para se envolverem no conhecimento
e protecção do seu entorno natural e social. Antes
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dos Embaixadores da Biodiversidade organizaram-se
dois outros roteiros - Embaixadores do Clima e Em-
baixadores dos Rios – nos quais participaram mais
de 200 cidadãos de várias idades e profissões.

Área de actuação

O CRE_PORTO visa promover uma educação que
contribua mais activamente para os desafios da
sustentabilidade que nos são colocados no presen-
te: geração de valor, protecção do ambiente, adap-
tação às mudanças, respeito e justiça social. O
seu papel é o de ajudar a construir ligações e pro-
jectos entre os actores regionais (universidades,
escolas, autarquias, associações, fundações, es-
truturas de governação, cidadãos) com centenas de

iniciativas já no terreno, estimular a troca de expe-
riências, dar a conhecer os projectos e espaços
educativos, definir critérios de qualidade, orientar
intervenções e prover formação e informação para
educadores, técnicos e cidadãos. De acordo com
Marta Pinto, da Universidade Católica Portuguesa,
este não tem qualquer intento de substituir o exce-
lente trabalho já levado a cabo por entidades como
a Lipor, a Fundação de Serralves, a ABAE e muitas
outras que actuam na região.

A rede é liderada pela Área Metropolitana do Por-
to (AMP), Universidade Católica Portuguesa (Cen-
tro Regional do Porto) e Direcção Regional de Edu-
cação do Norte (DREN), tendo, ainda, uma parceria
com a Comissão Nacional da UNESCO, cuja mis-
são é a de implementar a Década das Nações Uni-
das da Educação para o Desenvolvimento Susten-
tável (2005-2014).

De acordo com Albano Carneiro, da Área Metro-
politana do Porto, este centro pode ser entendido
como “uma continuidade do Futuro Sustentável -
Plano Estratégico de Ambiente da Área Metropoli-
tana do Porto (2003/2008), no qual mais de 5.000
cidadãos e centenas de especialistas indicaram uma
grande necessidade de investir na educação dos
cidadãos para o desenvolvimento sustentável”.

Mais informações: www.creporto.blogspot.com


