Acordos do I Encontro Andino-Amazônico de Comunicação e Educação Ambiental
Os representantes dos Ministérios da Educação e Autoridades Ambientais da Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Ecuador, Peru e Venezuela, encarregados dos temas de Educação Ambiental em nossos
países, reunidos em Lima em 27 de outubro de 2005, acordam:
Viabilizar de forma conjunta, uma proposta de ação, denominada Plano Andino-Amazônico de
Comunicação e Educação Ambiental (PANACEA).
O PANACEA é uma iniciativa de articulação dos países andino-amazônicos, com o tema da educação
ambiental para o desenvolvimento sustentável no marco do PLACEA. Tem como objetivo fundamental
desenvolver estratégias que permitam avançar com a definição de uma política de comunicação e
educação ambiental para a Região.
As linhas de trabalho do PANACEA são as seguintes:
Linha 1: Políticas públicas e estratégias nacionais e regionais de educação ambiental
Linha 2: Comunicação para a educação e a gestão ambiental
Linha 3: Formação, capacitação e investigação em comunicação e educação ambiental
Os conteúdos de cada linha de ação são os seguintes:
Linha 1: Políticas públicas e estratégias nacionais e regionais de educação ambiental
• Definir um marco conceitual comum
• Identificação, sistematização e intercâmbio de experiências em formulação, aplicação e
desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de educação e comunicação ambiental
• Estímulo à articulação entre iniciativas existentes nos países do âmbito andino-amazônico
• Articulação de mecanismos permanentes de cooperação e integração horizontal entre os países e
com os organismos de integração e cooperação em temas de comunicação e educação ambiental
Linha 2: Comunicação para a educação e a gestão ambiental
• Identificação, caracterização e articulação das redes existentes de comunicação e educação ambiental
nos países andino-amazônicos
• inclusão da comunicação como estratégia transversal da educação ambiental
• Estímulo à criação e funcionamento de um fundo de financiamento, com apoio dos países, dos
organismos de integração e outras organizações internacionais para estratégias de comunicação
Linha 3: Formação, capacitação e investigação em comunicação e educação ambiental
• Identificação, sistematização e socialização dos programas de formação, capacitação e investigação
sobre educação ambiental nos níveis formal e não-formal dos países andino-amazônicos
• Identificação e promoção de espaços de promoção e intercâmbio entre os distintos atores envolvidos
na formação, capacitação e investigação em educação ambiental
• Estabelecimento de convênios para intercâmbio de processos e programas de formação, capacitação
e investigação em comunicação e educação ambiental
• Intercâmbio de materiais educativos para sua discussão e utilização de acordo com as realidades e
necessidades de cada país
• Promoção da formação e capacitação do cidadão em educação ambiental a partir e com sua
comunidade

Os países responsáveis por promover cada linha são:
Linha 1: liderado pela Colômbia, apoiado pelo Brasil, Chile e Venezuela
Linha 2: liderado pelo Peru, apoiado pela Bolívia
Linha 3: liderado pelo Ecuador, apoiado pelo Peru
Em cada linha de trabalho será proposto um marco conceitual para discussão.
Cronograma de trabalho
Data de entrega da proposta de documentos pelo líder de cada grupo: 20 de dezembro de 2005.
Data de entrega do PANACEA: V Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, Brasil.
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Esta proposta será apresentada ao plenário do PLACEA
Venezuela se compromete a reforçar os processos de difusão do PLACEA
Os países participantes solicitam ao Convênio Andrés Bello incorporar em sua próxima reunião de
Ministros de Educação, o tema educação ambiental e que se convoque a esta reunião as autoridades
ambientais
Os países participantes expressam seu reconhecimento a Venezuela como país promotor do
PLACEA e ao Peru como país promotor do PANACEA e organizador do I Encontro AndinoAmazônico de Comunicação e Educação Ambiental
Lima, 27 de outubro de 2005
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