
Projeto de criação de um Foco de Conversão 
Ecológica no Instituto Politécnico de Leiria 
 

Contextualização 

Em Portugal surgiu há cerca de 4 anos o projeto «Cuidar da Casa Comum», uma iniciativa 

de uma rede de instituições, obras e movimentos, quer civis quer ligados à Igreja Católica e 

pessoas a título individual que se propõe aprofundar e difundir o pensamento relativo a uma 

conversão ecológica, tendo por base o documento: «Laudato Si’» do Papa Francisco sobre o 

Cuidado da Casa Comum. 

Este projeto pretende acompanhar as questões ecológicas de âmbito nacional e mundial, 

evidenciando as suas causas e consequências e equacionando-as à luz do referido documento, 

de modo a promover a tomada de consciência coletiva acerca da sua relevância e urgência e 

proporcionar instrumentos de análise que permitam pensar o futuro do Planeta, da 

Humanidade e da sociedade global de que somos parte. 

Para a prossecução destes objetivos, a Rede, além de outras iniciativas, promove a criação de 

grupos locais empenhados na promoção de uma ecologia integral (focos de conversão 

ecológica) aos quais proporcionará instrumentos de aprofundamento desta temática e guiões 

com sugestões para iniciativas de conversão ecológica. 

Os focos têm por missão escutar o grito da nossa Casa Comum “contra o mal que lhe 

provocamos”, identificar, na vida quotidiana, “o uso irresponsável” dos bens da Terra, criar 

no seio das respetivas comunidades pontes de diálogo com vista à construção de uma 

ecologia integral, tanto no plano dos comportamentos individuais com nas opções e práticas 

das comunidades da sua área de influência. 

Objetivo do projeto 

Criar um Foco de Conversão Ecológica no Instituto Politécnico de Leiria, do qual poderão 

fazer parte professores, investigadores e funcionários que se propõe a aprofundar este tema 

e ao compromisso pelo cuidado da Casa Comum. 

 

Organização  

ESTG/ IPL em parceria com o SPES (Serviço da Pastoral do Ensino Superior - Leiria)  



Equipa: 

Alcina Gaspar Ferreira (ESTG/IPL)  

Carlos Neves (ESTG/IPL)  

Cátia Crespo (ESTG/IPL)  

Eduardo Caseiro (SPES) 

Filipe Neves (ESTG/IPL) 

Filomena Carvalho (ESTG/IPL) 

Ricardo Manso (ESTG/IPL)  

Teresa Eugénio (ESTG/IPL) 

Destinatários 

Professores, Investigadores e Funcionários do Instituto Politécnico de Leiria 

 

Modalidade 

Encontro Online através de Plataforma Zoom, uma vez por mês, das 13.30-14.30. 

Link para acesso: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81926189131 

 

Temáticas a abordar 

Tema 0 – A Encíclica Laudato Si’ (contextualização) 

Tema 1 – Ecologia integral: ambiental, económica e social (clima). 

Tema 2 – Ecologia integral e cultural (biodiversidade). 

Tema 3 – Ecologia integral e vida quotidiana (água). 

Tema 4 – Ecologia integral e bem comum. 

Tema 5 – Ecologia integral e justiça geracional (desigualdades planetárias). 

 

Datas 

26-01-2021 | 23-02-2021 | 16-03-2021 | 20-04-2021 | 18-05-2021 | 15-06-2021  


