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ONDE ESTAMOS 

 

 

 

QUEM SOMOS 
 

RCE AÇORES: um dos Centros 

Regionais de Peritos em Educação 

para o Desenvolvimento 

Sustentável reconhecido pelas 

Nações Unidas, desde Outubro de 

2009. 

Funciona como uma rede de 

pessoas e organizações 

envolvidas de modo formal e/ou 

informal na educação para a 

sustentabilidade. 

O QUE FIZEMOS  

ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS 

 

- Concursos 

- logótipos 

- Fotos com histórias 

- Sons dos Açores 

- RAVE fotográfica 

- Bebidas verdes 

- Formação participativa de 

professores em biodiversidade 

- Reuniões de parceiros 

O QUE FIZEMOS  

DIVULGAÇÃO 

 

- Artigos de divulgação nos jornais 

locais 

- Boletins anuais dos RCE 

internacionais 

- Facebook 

. Chama-lhe nomes! 

     (https://www.facebook.com/Chama.lhe.Nomes) 

. RCE Azores 

(http://rceacores.wordpress.com) 

 

COMO TRABALHAMOS 

 

- O RCE funciona como um 

espaço de encontro para as 

organizações parceiras onde, 

colaborativamente: 

. se inventariam necessidades; 

. se definem prioridades de 

trabalho; 

. se partilham experiências; 

. se avaliam resultados e 

impactos. 

O QUE FIZEMOS  

INVESTIGAÇÃO 

 

- Análise de redes informais locais 

de comunicação sobre 

sustentabilidade 

- Avaliação formativa do trabalho 

realizado pelo RCE Açores junto 

dos parceiros 

- Inquérito por entrevista sobre 

identidade com o lugar e 

mudanças desejadas 

RCE AÇORES: DS EM ILHAS 

PARCEIROS 

 

PARA SABER MAIS 
 

http://rceacores.wordpress.com 

https://www.facebook.com/RCEAcores 

 

 

1976 
32,5% 

2012 
52,1% 

Taxa de abstenção nas eleições para  a  
 Assembleia  Legislativa  da  Região Autónoma dos Açores  

“Para nós, açorianos, 

a Geografia vale outro 

tanto como a História.” 

Vitorino Nemésio 

O QUE QUEREMOS FAZER 

 

Contribuir para a articulação entre 

diferentes organizações e 

organismos que até aqui têm agido 

de forma independente, 

potenciando os recursos e 

competências que frequentemente 

são subaproveitados. 
 

Promover a audibilidade e o 

empoderamento de grupos 

socialmente desfavorecidos. 

 

 

CIDADANIA PARA A SUSTENTABILIDADE, 3 A 5 DE JULHO DE 2013 

Bela, mas dependente- Rogério Casals, Concurso RCE Az, 2010 

Momento luminoso – Carla Costa, Concurso RCE Az, 2010 


