Objectivos e Estrutura do CREIAS-Oeste
Objectivos:
 Construir uma plataforma para a partilha de informações e
experiências entre instituições locais e regionais com o fim de formar
parcerias para o Desenvolvimento Sustentável (DS)
 Construir uma base de conhecimento para apoiar pessoas e
instituições envolvidas na Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS)
 Promover, a longo prazo, a realização dos grandes objectivos do DS,
nomeadamente, a protecção ambiental, a justiça social e a promoção
da qualidade de vida da geração actual, respeitando os direitos de
gerações futuras a um desenvolvimento sustentável.
 Promover a partilha de informações e experiências com outros RCE
(Centro Regional de Excelência para a EDS), a nível global.

Organização:
 O CREIAS é um RCE, integrado na rede internacional de RCE
coordenada pelo IAS (Institute of Advanced Studies) da United
Nations University (UNU) em Tóquio.
 É uma rede constituída por pessoas e entidades interessadas na
promoção da EDS na Região Oeste em Portugal;
 É uma instituição de carácter informal, oficialmente representada
pelos membros da sua Comissão Dinamizadora (CD)
 A adesão ao CREIAS é aberta a todas as instituições e pessoas
interessadas na promoção dos seus objectivos, através do
preenchimento e assinatura de uma Ficha de Adesão, dirigida à CD
 A participação em projectos comuns é formalmente estabelecida
através de assinaturas de protocolos de cooperação específicos,
assinados entre os membros e a CD.

Funções da Comissão Dinamizadora:
 Dinamizar, coordenar, orientar, procurar financiamentos, elaborar e
velar pela implementação dos Planos de Actividades
 Assegurar os fluxos de informação e comunicação a nível nacional e
internacional
 Preparar e apresentar relatórios de actividades à UNU
 Participar em eventos a nível nacional e internacional
 Promover a realização de eventos a nível nacional

A Comissão Dinamizadora do CREIAS-Oeste é actualmente assegurada por
cinco Membros, nomeadamente:
 Suhita Osório-Peters, (Coordenadora Científica da CEIFA - Centro
de Estudos, Informação e Formação para o Ambiente, Lda.)
 António Brandão Moniz, Director do IET - Centro de Investigação
em Inovação Empresarial e do Trabalho, e Professor na FCT-UNL
 Paulo Maranhão, Subdirector da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (Peniche), em representação do IPL – Instituto
Politécnico de Leiria
 Miguel Reis Silva, Presidente da Lourambi – Associação para a
Defesa do Ambiente do Concelho da Lourinhã
 Maria Alexandra Azevedo, Presidente do MPI – Movimento Próinformação para a Cidadania e Ambiente

Contactos (Comissão Dinamizadora do CREIAS-Oeste):
Suhita Osório-Peters
(CEIFA ambiente Lda)
suhita@ceifa-ambiente.pt

Miguel Reis Silva
(Lourambi)
lourambi@gmail.com

Paulo Maranhão
(ESTM / IPL)
pmaranhao@ipleiria.pt

António Moniz
(IET-FCT/UNL)
abm@fct.unl.pt

Mª Alexandra Azevedo
(MPI)
mpicambiente@gmail.com

Para mais informações visite o site do CREIAS-Oeste:
http://creias.ipleiria.pt

