
                 ENQUADRAMENTO 

 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui o enquadramento para a 

aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 

2007-2013. Este permite o estabelecimento de programas operacionais regionais com 

eixos prioritários bem definidos. Um dos eixos prioritários para a região Norte é a 

Valorização e qualificação ambiental e territorial (III eixo). 

Enquadrado no III eixo prioritário, o projecto Jovens, Ambiente e Cidadania na Região 
Norte resulta do cruzamento das prioridades ambientais para a região Norte e da 

necessidade de consolidação da rede de Ecoclubes, e pretende elaborar e implementar 

três programas regionais de sensibilização, com preparação de material informativo, com 

formação em temas ambientais e com campanhas (em escolas e nas freguesias). 

Este projecto enquadra-se nas prioridades definidas no Programa Operacional (PO) da 
Região Norte essencialmente em quatro delas: 

 

1. Preparar os jovens para o futuro e modernizar o nosso ensino  

Para que Portugal consiga atingir a média da UE-25 (15%) será necessário reduzir para 

mais de metade o nível de abandono escolar registado em 2006 (39%). Pela implicação 

que este projecto gera nos jovens e pelos métodos de educação não formal, criam-se 

pontes entre a escola e o meio e potencia-se uma aprendizagem pela experiência, pelo 

trabalho em grupo, pela descoberta e pelo conhecimento aplicado. Este projecto faculta 

formação específica aos jovens voluntários e potencia a reflexão sobre os problemas e 

sobre as soluções ambientais, responsabilizando cada um pela concretização do 

desenvolvimento sustentável. 

 

2. Valorizar o Ambiente e promover o desenvolvimento sustentável  

As campanhas porta-a-porta e as palestras nas escolas promovem a conservação e a 

prevenção de riscos ambientais. Para além disso, acções concretas (limpezas de rios, 

praias, florestas) impulsionadas pelos jovens em conjunto com as comunidades locais 

http://www.novonorte.qren.pt/
http://www.ecoclubes.org/


contribuem para melhorar a capacidade de prevenção e de resposta a diversos tipos de 

riscos naturais: desertificação, incêndios florestais ou riscos para a saúde pública. 

 

3. Valorizar o território e a qualidade de vida 

A estratégia de desenvolvimento do país e da região assume a coesão territorial e social e 

a qualidade de vida como elementos centrais, assim uma política de conservação e 

integração dos espaços é fundamental, articulada com uma eficiente gestão energética e 

ambiental. 

 

4. Afirmar a Cidadania, a igualdade de oportunidades e a coesão social  

Os jovens são envolvidos na construção de uma sociedade mais justa, mais 
participativa, mais democrata, o seu contributo é essencial, pela acção e pelo exemplo. 

Os Ecoclubes através do espaço de participação juvenil que abrem, permitem envolver 

uma faixa de cerca de 20% da população portuguesa com menos de 18 anos com pouco 

espaço de intervenção e de validação dos seus projectos na comunidade. Esta actuação 

é articulada com parceiros que actuam localmente e contam com um facilitador (jovem 

com mais de 25 anos) que medeia o grupo. 

As acções previstas vão ao encontro dos objectivos específicos traçados neste eixo: 

- Valorização e qualificação ambiental - valorização e gestão de áreas ambientalmente 

críticas (espaços florestais com lixeiras clandestinas, troços de rios poluídos, ...); 

- Optimização da recolha selectiva e de triagem, nomeadamente no que se refere à 

valorização orgânica dos resíduos; 

- Gestão da orla costeira e prevenção dos riscos naturais (desertificação, incêndios 

florestais, e 

- Gestão activa da Rede Natura e da biodiversidade e gestão de espaços florestais (Serra 

de Santa Justa e Pias, Serra da Aboboreira, Serra do Marão, Reserva Ornitológica de 

Mindelo). 


