
 

 

 

 

FNE/AFIET lançam o concurso "Por um planeta mais verde" 

 

A Federação Nacional da Educação (FNE) e a Associação para a Formação e Investigação em 

Educação e Trabalho (AFIET) celebram o Dia Mundial da Árvore e da Floresta de 2021 com o 

lançamento do concurso "Por um planeta mais verde". 

Com esta iniciativa, a FNE/AFIET, com o apoio de todos os seus Sindicatos filiados, associam-se 

não só a esta data, mas também à floresta portuguesa, enquanto património natural e económico 

que importa preservar e cuidar. A realização deste concurso pretende relembrar a importância da 

natureza e sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível 

do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos. 

O trabalho dos sindicatos na questão da Educação Ambiental é encarado pela FNE/AFIET como 

um pilar fundamental para se alcançar um futuro que garanta uma resposta do ponto de vista 

político, que vá no sentido de serem obtidas menores emissões de gases com efeito estufa, 

combater o aquecimento global, preservar a biodiversidade no país e no resto do mundo, 

garantindo desta forma que os trabalhadores tenham condições que lhes permitam viver bem 

consigo no quadro da sociedade, com bem-estar e qualidade de vida. 

O concurso “Por um planeta mais verde”, cujo regulamento pode ser consultado na página oficial 

(www.fne.pt) e nas redes sociais da FNE e dos seus Sindicatos membros, destina-se a crianças e 

jovens desde o Ensino Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, envolve as modalidades de 

Desenho/Arte plástica, Fotografia e Poesia e desafia os alunos, de todo o país, através dos seus 

educadores e professores, a apresentar trabalhos alusivos ao tema da importância da proteção 

das árvores e das florestas para a sustentabilidade do planeta. 

Hoje, mais do que nunca, é urgente promover a proteção das árvores e das florestas no mundo: 

estão em causa tanto o equilíbrio ambiental e ecológico como a qualidade de vida de toda a 

população mundial. 

Esta ação visa demonstrar que é crucial alcançar uma cidadania ambiental, uma vez que depende 

do nosso comportamento e da nossa visão deixar um planeta melhor às próximas gerações. 

Porto, 22 de março de 2021  
A Comissão Executiva da FNE  
 
 


