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Data: 9 de Maio 2009 
Local: Instalações da AMAVE, Guimarães 

Participantes: 9 
Duração: 6 h 

 
Objectivos 
 

• Conhecer a filosofia e metodologia, actividades e motivações dos Ecoclubes 
• Reflectir sobre o papel do facilitador 
• Discutir sobre o projecto “Jovens, ambiente e cidadania na Região Norte” 
• Construir um plano de acção conjunto para criar Ecoclubes na região do Ave 

 
 
Metodologias 
 

Durante a sessão utilizaram-se metodologias activas no âmbito da educação não formal: 
trabalhos de grupo, dinâmicas diversas (apresentação, integração). 
 
 
Programa 
 

10h00  Boas vindas e integração dos participantes.  
Dinâmica de apresentação e de levantamento de expectativas: "Conhecendo-se tecendo 
uma rede". 
 

10h45  Missão, visão e objectivos dos Ecoclubes | História e estrutura da Rede 
Internacional dos Ecoclubes – Link: Apresentação_Ecos.pps 
 

11h30  Trabalho de grupo: o que é o facilitador? Ingredientes para ser bom facilitador? 
12h30  Apresentação e discussão dos trabalhos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h00  Almoço 
 

15h00  Fases e metodologia dos Ecoclubes 
 

15h30  Meios de actuação e angariação de fundos. Actividades de promoção em 2009. 
Actividades dos grupos locais   

SESSÃO PARA 
MULTIPLICADORES DE ECOCLUBES

relatório
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Link:  video ecoclubes youtube 
 

16h15  Projecto “Jovens, ambiente e cidadania na Região Norte”  
Link: jovens,ambiente e cidadania.pps 
 
Trabalho prático para a construção do plano de acção para a constituição de Ecoclubes 
no Ave. Questões de partida: 
 - Que contributos posso dar a este projecto ”Ecoclubes no Ave”? 
 - Próximos passos para a implementação do projecto? 
 - Entidades a envolver? 
 
Conclusões dos  trabalhos 
GRUPO I  - Trabalho individual de Maria Madureira |LIXA| 
 
QUE CONTRIBUTOS POSSO DAR A ESTE PROJECTO? 

1. exercer a função de facilitadora 
2. sensibilizar a colegas para exercer a função de facilitador(a)s 

 

PRÓXIMOS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO? 
- fazer diagnóstico de meio 

 - criar logotipo do grupo 
 - definir tema de actuação 
 - estabelecer parcerias 
 - planificar actividades 
 

ENTIDADES A ENVOLVER? 
- Autarquias  
- lar de idosos da Lixa 

 - Empresas privadas (Cooperativa da Lixa) 
 - Bombeiros 
 - Agrupamentos de escolas 
 - Grupos de jovens 

 

 
GRUPO II – Trabalho individual de Maria da Conceição |SANTO TIRSO| 
 
QUE CONTRIBUTOS POSSO DAR A ESTE PROJECTO? 

1.  Não será tanto de iniciar um Ecoclube mas diagnosticar interesses públicos 
(entidades e ou particulares para implementar uma “empresa” que fabrique papel 
com matéria-prima proveniente de desperdicíos têxteis e roupa usada ou em 
desuso.  
2. O Vale do Ave é uma zona especialmente afectada pela poluição do ar neste 
caso por haver combustões devidas a lixeiras clandestinas de resíduos texteis. 

 

PRÓXIMOS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO? 
 - falar com as entidades que possam dar uma orientação para encaminhamento 

certo que leve à fase de um trabalho de campo. 
 

ENTIDADES A ENVOLVER? 
- Universidade do Minho 
- Instituições/organizações ambientais 
- Moinho da Carvalha sediada em Viseu 
- Coordenadora de Facilitadores dos Ecoclubes, etc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N617aD_u5-g
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GRUPO III –Trabalho individual de Joana Barbosa |CABECEIRAS DE BASTO| 
 
QUE CONTRIBUTOS POSSO DAR A ESTE PROJECTO?  

1. infraestruturas, recursos técnicos 
 

PRÓXIMOS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO? 
- proposta – grupo de jovens de Basto Jovem 
- articulação de vontades 
- sensibilização dos autarcas e de outros possiveis parceiros 
 

ENTIDADES A ENVOLVER? 
- Autarquia 
- Agrupamento 
- associações, IPSS, Bombeiros, CPCJ 

 

 
GRUPO IV - Trabalho individual de Melisa Costa |PÓVOA DE LANHOSO| 
 
QUE CONTRIBUTOS POSSO DAR A ESTE PROJECTO?  

- infraestruturas, recursos e técnicos para apoio 
 

PRÓXIMOS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO? 
- Recolha de possíveis interessados 
- Tentar integrar grupos especificos nos Ecoclubes, p.e. crianças sinalizadas da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens) 

- Sensibilização dos autarcas para abraçar o projecto 
 

ENTIDADES A ENVOLVER? 
- Autarquia 
- Escolas 
- Associações (ambientais, desenvolvimento local, escuteiros, grupos de jovens e 
grupos corais, grupos culturais recreativos e desportivos) 

- Bombeiros 
 

 
GRUPO V – Trabalho de pares - Silepo e Rebeca Helena |ANGOLA| 
 
QUE CONTRIBUTOS POSSO DAR A ESTE PROJECTO?  

1. contactos - Apurar o que existe de conexão com a estrutura do Estado 
 

PRÓXIMOS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO? 
- Teste diagnóstico para confirmar As principais necessidades de : alcoolismo, lixo, 

etc 
 

ENTIDADES A ENVOLVER? 
- Escola, organizações juvenis, administração municipal, Centros de Saúde ou 
Hospitais, Casa da juventude,… 
 

 
17h00  Avaliação da sessão 
 
1. O que eu deitaria ao lixo desta sessão… 
- “tempo curto | proposta de iniciar às 9h | próximas actividades com maior nº de horas” 
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- nada |nada a registar 
 
2. O que eu levo para casa desta sessão… 
- “troca de experiências | foi interessante ouvir varias opiniões, algumas desconhecidas 
- há muitas pessoas com vontade de alterar algo -> muito positivo este tipo de sessões  
- conhecimento sobre acções de intervenção com a camada mais vulnerável 
- interesse em trabalhar com os jovens e crianças para modificar o meio e a conduta 
social. 
- repetir e repetir | repetir mais vezes | tudo | esperança de realização de outros 
encontros  
- ideia de fazer papel com farrapos 
- boas práticas | ideias (muitas!) | contactos 
- o intercâmbio favoreceu o conhecimento do que é um ecoclube 
- várias linhas de orientação e de actuação 
- entreajuda e simpatia dos participantes e da Sónia | grande apoio e incentivo 
- até que enfim consegui dar o primeiro passo para a concretização do meu projecto” 
(Lixa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimento à AMAVE – 
Associação de Municípios do Vale 
do Ave, parceira do projecto 
“Jovens, ambiente e Cidadania na 
região Norte e Promotora do 
projecto “Ecoclubes no Ave” e a 
todos os participantes pela sua 
energia e motivação! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porto, 27 de Maio de 2009 

Sónia Vieira 
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Lista de contactos dos participantes: 
 
 

Local Nome Telemóvel Endereço electrónico Entidade Observações 

Angola Celestina Silepo  967 167 268 celestinasilepo@hotmail.com   frequenta Mestrado no 
Porto 

Angola Rebeca Helena   rebecahelena2@hotmail.com   frequenta Mestrado no 
Porto 

Póvoa de 
Lanhoso Melisa Costa   melisa.costa@cm-

povoadelanhoso.pt 
Município da Póvoa 

de Lanhoso 
Técnica da CM da Póvoa 

de Lanhoso 

Guimarães 
Maria Conceição 

Fernandes Ferreira  
Pinto 

    
Professora – EBI S. 
Martinho do Campo | 

Sto. Tirso 

Casa da Pardelinha | 
SelhoS. Cristovão | 4835-

267 Guimarães 
Cabeceiras 
de Basto Joana Barbosa 914 513 430 joanacorreiabarbosa@sapo.pt CM de Cabeceiras de 

Basto 
Técnica da CM da 

Cabeceiras de Basto 

Lixa Maria Madureira   cmadureira.filosofia@gmail.com  Esc. Sec.  da Lixa.  Nova facilitadora do futuro 
Ecoclube "Econatura" 

Guimarães Célia Almeida 253 422 400  celiaalmeida@amave.pt AMAVE   

Guimarães Fernanda Leite  253 422 400 fernandaleite@amave.pt AMAVE   

Porto Sónia Vieira 962 989 557 sfvieira@intervirmais.pt Formadora Ecoclubes   
 


