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Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu

Nascido em 1993, o PROSEPE – Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da 

População Escolar – veio a revelar-se como o mais completo, o maior e o mais longo 

projeto de educação ambiental oferecido às escolas, com princípios e valores em total 

concordância com as orientações relativas à educação para a cidadania, definidas na Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro) e reforçadas nos sucessivos 

documentos legais que regem a ação educativa.

Passados que foram quase 30 anos, analisando o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, (Despacho 6478/2017 de 26 de julho) e o Referencial de Educação Ambiental 

para a Sustentabilidade, revimos o PROSEPE como precursor do que agora se estabelece 

nas diferentes áreas de competências a desenvolver pelos alunos dos diferentes ciclos do 

ensino básico e do ensino secundário.

Com efeito, as escolas que aceitaram o desafio de aderir ao PROSEPE realizaram um 

trabalho multi e interdisciplinar fomentando nos alunos autonomia, responsabilidade e 

respeito mútuo, desenvolvendo conhecimentos, capacidades e atitudes.

Por detrás deste grandioso projeto, esteve o trabalho incansável de alguém que, 

desde muito jovem, compreendeu a importância de lançar um novo olhar sobre a 

Floresta e de a tornar objeto de investigação científica. Esse alguém é o Professor Doutor 

Luciano Lourenço, que nunca escolheu o caminho fácil da fama ou do protagonismo, 

mas antes agiu com retidão e entusiasmo, realizando um extraordinário trabalho de 

base científico-pedagógica, nem sempre compreendido por todos, talvez invejado por 

alguns, mas sem nunca desistir, apesar dos obstáculos e caminhos tantas vezes tortuosos.

Os sucessivos incêndios em Portugal, sobretudo a partir de finais dos anos setenta / início 

da década de oitenta do séc. XX, suscitaram a preocupação de muitos e oportunidade de 

outros, mas foram poucos os que se debruçaram em projetos tendentes à defesa da Floresta.

Foi justamente nos anos 80 do séc. XX que o Professor Doutor Luciano Lourenço 

começou a construir os alicerces do PROSEPE com a publicação de trabalhos científicos, 

conferências e ações de formação que envolveram professores e alunos do ensino básico e 

secundário. O sucesso destas abordagens sustentou o nascimento do PROSEPE, proposto 

às escolas mediante a criação de clubes da floresta. 

Alunos e professores acolheram com entusiasmo a proposta. Perceberam quão 

importante é a Floresta e ficaram muito felizes por haver alguém a trabalhar por ela.
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Pouco a pouco, a rede de clubes PROSEPE foi-se densificando e alargando a todo o 

território nacional, envolvendo milhares de alunos e centenas de professores em atividades 

de defesa daquela que é imprescindível à vida – a Floresta.

Na Escola Secundária de Tondela, tomando conhecimento deste projeto através 

da participação de alguns professores nas citadas ações de formação e palestra dirigida 

aos alunos pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, aceitámos o desafio de incluir o 

PROSEPE nas nossas atividades extracurriculares. Acreditando que a escola é onde melhor 

se aprende a amar a Floresta, criámos o clube da floresta a que chamámos “Raposinhos”.

Durante mais de 20 anos consecutivos, muitos foram os alunos e professores que, com 

espírito de voluntariado, aderiram ao PROSEPE e mantiveram vivo o Clube da Floresta 

na nossa escola. Alguns de nós, professores, que pertencemos ao clube desde o seu início, 

recordamos com satisfação o entusiasmo, a alegria e o empenho com que os nossos alunos 

participavam nas atividades. Ficaram muitos rostos, muitas histórias! ...

Nos inesquecíveis encontros nacionais e regionais, os nossos alunos participaram de 

forma exemplar, com alegria e responsabilidade, partilhando experiências e ganhando 

energia para novos desafios. 

As Olimpíadas da Floresta foram uma bela iniciativa que proporcionou o convívio 

dos alunos em espaço florestal, ao mesmo tempo que os motivou a aumentarem os seus 

conhecimentos sobre a Floresta. O Clube da Floresta “Raposinhos” marcou presença, 

imprimindo seriedade e rigor no seu desempenho o que lhe garantiu vários prémios. Não 

satisfeitos, os alunos manifestaram de forma insistente a vontade de serem organizadores 

da fase nacional e fizeram-no de forma brilhante no ano letivo 2010/2011.

A 4 de março de 2013, celebrámos o vigésimo aniversário do PROSEPE e do Clube da 

Floresta  “Raposinhos”, já que foi um dos primeiros aderentes. Foi um dia rico de atividades, 

mas a mais importante foi a inauguração de uma escultura simbólica, feita em madeira e fixada 

numa das paredes exteriores da nossa escola. Quisemos, com esta escultura, homenagear todos 

os alunos e professores que pertenceram ao clube da floresta e, simultaneamente, homenagear 

o seu mentor, Professor Doutor Luciano Lourenço. 

Alguns reveses políticos que motivaram a falta de financiamento deste projeto, assim como 

alterações na carreira docente fizeram com que o PROSEPE fosse perdendo continuidade em 

muitas escolas, enquanto outras foram resistindo com recurso a apoios locais, até ao momento 

em que sentiram que sem o seu Coordenador Nacional não fazia sentido manter o clube nos 
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moldes em que até então tinha funcionado. Na nossa escola, fazendo uso do que aprendemos 

com o PROSEPE, continuamos a apostar na educação florestal dos nossos alunos. 

A semente foi lançada e continuará a produzir frutos, porque os objetivos do PROSEPE 

são intemporais, como intemporal é a necessidade de manter viva a Floresta.

Para nós professores, ficou a lição de um cientista, mas também o testemunho de 

integridade, coragem, presença amiga, compreensão, encorajamento e gratidão.

 

Bem-haja Professor Doutor Luciano Lourenço

Cristina Maria Rodrigues Ferreira e Maria de Lourdes Marques Pizarro

Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu
Prof.ªs Coordenadoras do Clube da Floresta “Raposinhos”

Escola Secundária de Tomdela
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar

Fot. 1 - Clube da Floresta “Raposinhos” na dinamização da final nacional das XI Olimpíadas da 
Floresta, no parque do Santuário do Coração de Maria,Tondela, em 12 de maio de 2011 (a); 

na celebração dos 20 anos, na Escola Secundária de Tondela, em 4 de março de 2013 (b).
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