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Mensagem do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo”

Em 1997, iniciei funções no PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação 
Florestal da População Escolar, na qualidade de Coordenadora do Clube da Floresta 
“Pulmões do Mundo”, na Escola EB 2/3 do Viso, Porto, sendo nesse contexto que o meu 
percurso profissional se cruzou com o Professor Doutor Luciano Lourenço.

Este projeto pioneiro, foi um enorme contributo para a melhoria da Educação Ambiental 
em Portugal e o sucesso do mesmo muito se deve à capacidade de inovação, liderança e ao 
profissionalismo sempre evidenciados pelo Professor Doutor Luciano Lourenço.

Na Escola EB 2/3 do Viso, Porto, e mais tarde em todas as escolas do nosso 
Agrupamento, o Clube da Florestda da rede PROSEPE “Pulmões do Mundo” foi o 
grande chapéu onde se abrigaram muitos outros projetos e concursos de cariz ambiental. 
Com ele estabelecemos importantes parcerias, empreendemos outros projetos (Carbon 
Force, Projeto Rios, Tree Parade, Eco escolas, Lipor, Fapas, Olimpíadas do Ambiente…) e 
iniciamos a primeira Agenda 21 Escolar do país em 2005.

O nosso Clube da Floresta ainda existe, não com o mesmo nome, mas sim com o mesmo 
mote (o do PROSEPE) e com a mesma liderança, por isso desde 1997 nunca na nossa escola 
de deixou de comemorar o Dia da Floresta Autóctone nem a Semana da Floresta.

Atualmente, quando iniciamos o ano letivo, ainda chegam alunos, filhos de antigos 
prosepeanos, que procuram o clube da floresta para se inscreverem.

O exemplo a dedicação e o empenho que sentimos no Professor Doutor Luciano 
Lourenço foi frequentemente a nossa inspiração, a nossa vontade de por vezes contra tudo 
e todos seguimos mais além e alcançarmos o que eventualmente pareceria impossível. 
Destaco o rigor e a determinação com que se empenhou no Projeto de Sensibilização da 
População Escolar, em todas as tarefas, na capacidade de liderança e de gestão, no respeito 
pelas entidades, pelos professores e pelos alunos.

Neste momento gostaria, de agradecer todo carinho e empenho que o Professor 
Doutor Luciano Lourenço dispensou ao desenvolvimento da Educação Ambiental em 
Portugal, à sensibilização dos nossos jovens, professores e em particular à causa da 
FLORESTA, evocando a dedicação e o saber com que orientou o PROSEPE. 

Termino desejando as maiores felicidades para o futuro.
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