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Em colaboração com a Gaia Social, os Ecoclubinos e o Ecoclube da Formiga realizaram uma sessão de 
sensibilização com 10 jovens de Vila D’Este e 4 técnicas da Gaia Social. Nesta sessão, fez-se uma apresentação 
geral sobre os ecoclubes e em especial sobre o o trabalho dos Ecoclubinos, devido à proximidade geográfica. 
Posteriormente, os jovens expuseram alguns problemas ambientais e sociais mais críticos em Vila D’Este e 
definiram algumas possíveis soluções para os mesmos. 

Sessão de sensibilização sobre ecoclubes em Vila D’Este
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DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

O Ecoclube Guarda-Rios esteve presente na Feira da Juventude na Lousã nos dias 25 e 26 de Abril, numa 
acção de divulgação dos Ecoclubes na zona Centro do país. Em conjunto com o grupo de 12.º A da disciplina 
de Área Projecto, sobre o tema “Energias Renováveis”, o ecoclube expôs os seus materiais: fornos solares, 
exposição sobre as suas actividades, protótipo da sua jangada, panfletos, entre outros. O espaço de exposição 
foi visitado por centenas de pessoas e a actividade foi considerada um êxito pelos seus protagonistas.

Ecoclube Guarda Rios divulga os Ecoclubes na Feira da Juventude na Lousã

No dia 24 de Abril, alguns elementos do Ecoclube de Mindelo estiveram presentes num encontro de jovens 
em Rates, juntamente com a Daniela Carneiro, facilitadora do Ecoclube da Formiga, promoveram mais uma 
vez o movimento dos Ecoclubes, proporcionando a todos os que os rodeavam: jogos, animação e um convite 
para se juntarem aos Ecoclubes e tornar este mundo mais limpo, mais azul, mais verde.

Exposição e divulgação dos Ecoclubes em Encontro distrital dos Clubes da Floresta do 
PROSEPE, em Rates 

No dia 16 de Junho decorreu uma sessão informativa sobre Ecoclubes, na Quinta da Gruta, impulsionado 
pela Câmara Municipal da Maia, na qual participaram 15 professores das 9 escolas do Concelho. Nessa 
sessão definiram-se os próximos passos para a criação de um ou mais ecoclubes na Maia. Esta dinâmica será 
iniciada nas escolas em Setembro e será dado seguimento com segunda reunião entre todos os participantes 
e sessões pontuais de esclarecimento para alunos interessados.

Sessão para potenciais facilitadores de Ecoclubes na Quinta da Gruta

http://ecoclubevivo.wordpress.com
http://ecoclubeguardarios.blogspot.com
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Julho
 - 9 Julho – Colaboração com a 

Universidade Júnior
- 24 - 26 Julho - II edição do Ecogaia
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Foram apurados os resultados do concurso de fotografia para denúncia de rios ou praias poluídas.
O júri composto por Sara Gomes (Rede Nacional de Ecoclubes), Carla Almeida (UCP), Luís Bravo (UCP), Miguel 
Laranjo (Formato Verde) e Paula Castro (UCP) após avaliação de todas as candidaturas lançou os resultados. 

Concurso de fotografia para denúncia de rios e praias poluídos

CONCURSOS
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www.ecoclubedaformiga.org

FORMAÇÃO

Enquadrada no plano de colaboração com a AMAVE, parceiro do programa resíduos do projecto “Jovens, 
ambiente e cidadania na Região Norte”, decorreu uma sessão no dia 9 de Maio, nas instalações da AMAVE, na 
qual participaram 9 professores, técnicos municipais e mestrandos. 
Os objectivos da sessão foram: conhecer os Ecoclubes, reflectir sobre o papel do facilitador, discutir sobre 
o novo projecto em curso e finalmente, construir um plano de acção conjunto para criar Ecoclubes no Ave. 
Objectivos francamente atingidos numa sessão muito rica em troca de ideias.

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

No âmbito do plano de actividades, o Ecoclube do Infante, realizou no dia do Ambiente uma feira aberta a 
toda a comunidade educativa e local. Nesta feira vendeu-se material elaborado pelo Ecoclube, usando quase 
exclusivamente a reutilização. Participou também numa actividade de colecta de lixo ao largo do Rio Este, 
implementada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que, apesar do mau tempo, se mostrou 
bastante produtiva.

O Ecoclube do Infante realiza feira pelo Ambiente e participa em limpeza do Rio Este

Sessão para multiplicadores de Ecoclubes no Vale do Ave

No dia 3 de Abril o ecoclube dinamizou um dia ambiental para os jovens do projecto “Passo a Passo” da 
Associação Acarinhar, a actividade desenvolveu-se no monte do Seixoso na Lixa junto ao antigo sanatório.
Nesta actividade as ecoclubistas prepararam vários jogos e de uma forma lúdica e divertida sensibilizaram 
os 22 participantes para os problemas ambientais que afectam a sua localidade, em especial os problemas 
associados à água, que é o tema do ecoclube. 

Ecoclube Salta Fronteiras estreita laços com a Associação Acarinhar 

Julho
 - 16 Julho – Colaboração com a 

Universidade Júnior
- Participação do Ecoíris nas festas de 

Custóias
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continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/
concurso-de-fotografia/resultados-do-concurso-de-fotografia/
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No passado dia 1 e 2 de Maio, o Ecoclube de Mindelo colaborou com os escuteiros na dinamização de duas 
actividades, a construção de um compostor no primeiro dia e uma oficina de reutilização de materiais para 
os lobitos no segundo dia. Esta actividade contou com a colaboração do Ecoclube Salta Fronteiras e com os 
Ecoclubinos, mostrando assim a potencialidade do trabalho em rede e a conseguinte mobilização e inter-
ajuda de pessoas de sítios diferentes.

No dia 5 de Abril decorreu I Eco-Ciclopapper, organizado pelo Ecoclube da Formiga, que contou com a parceria 
da LIPOR e o patrocínio da UNICER. Participaram 11 equipas (3 delas profissionais) pedalaram por Ermesinde 
e Alfena, passando por vários pontos de interesse históricos e culturais: o Rio Leça, o “Castelo de Ermesinde”, 
a Vila Beatriz, o Parque Urbano, entre muitos outros. Durante o percurso os participantes, tiveram de 
responder a perguntas e realizar 5 provas. O convívio e o espírito de equipa marcaram esta primeira edição 
que juntou diferentes gerações.

I Eco-Ciclopapper, organizado pelo Ecoclube da Formiga

No decorrer do mês de Maio o Ecoíris deu continuidade ao desenvolvimento da formalização dos acordos 
estabelecidos com os parceiros. Com a entrega das t-shirts ao ecoclube, oferecidas pela Rede Nacional de 
Ecoclubes, iniciaram-se os trabalhos de desenho e pintura do logótipo do Ecoíris nas respectivas t-shirts. 
Delineou-se um calendário de actividades de Verão: participação do ecoclube nas festas locais, como forma 
de divulgação e aproximação do ecoclube à comunidade. 

Dinamização de actividades no encontro de escuteiros em Moreira da Maia

Campanha de sensibilização para recolha de óleos alimentares usados e primeiros 
passos na agricultura

O Ecoclube Salta Fronteiras juntou-se à AMI na recolha de óleos alimentares usados. Assim no passado dia 
9 de Maio os jovens saíram à rua numa acção porta a porta para sensibilizar a população vila verdense para 
a importância desta recolha: não só pelo ambiente mas também pelo combate à pobreza. Neste dia foram 
percorridas 20 casas e a grande maioria das pessoas comprometeram-se em colaborar com a iniciativa.
Nesse mesmo mês, o ecoclube iniciou-se na agricultura, com a limpeza de um terreno abandonado, cedido 
ao ecoclube para fazer aí a sua horta.

Ecoclube EcoÍris avança na formalização de protocolos com parceiros locais

http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.com
http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com
http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com
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O Ecoclube Vivo visitou, nos meses de Abril e Maio, escolas do 1º ciclo para levar a cabo acções de educação 
para a cidadania. Em Abril o tema escolhido foi a educação rodoviária e em Maio os ecoclubistas alertaram, 
cerca de 50 alunos, para os “perigos” do Verão. Através de visitas teóricas, seguidas de visitas mais práticas, 
foi possível sensibilizar as crianças para a adopção de hábitos mais preventivos na próxima época estival.

Ecoclube Vivo visita as escolas para promover Educação rodoviária e Prevenção no 
Verão

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/
actividades/sensibilizacao-em-cafesrestaurantes/

O restaurante “O Tita” abriu as suas portas no dia 9 de Abril, para os Ecoclubinos realizarem uma sensibilização 
aos seus clientes, em horário de almoço. Esta sessão foi feita através de uma história sobre a Compostagem, 
encenada pelos ecoclubistas, para 36 clientes do restaurante. No final de cada encenação foi distribuído um 
folheto informativo sobre a valorização orgânica de resíduos. 

Sensibilização em Cafés/Restaurantes

Dia 28 de Abril o ecoclube organizou um peddypaper “Pés para andar” na Escola EB 2, 3 de Paranhos, onde 
foram mobilizados cerca de 560 jovens para fazer provas e responder a questões ambientais. 
Dois meses mais tarde, nasce com este novo ecoclube um projecto-piloto: jardim seco na escola. Alguns 
membros do ecoclube e a facilitadora Prof. Fátima Morais, lançaram mãos à obra na requalificação de um 
espaço transformando-o em jardim seco e criando um cantinho das aromáticas, os objectivos foram iniciar 
um projecto-piloto (jardim seco) e sensibilizar a população escolar e local para as diversas soluções que 
existem na procura da sustentabilidade. 

Ecoclube de Paranhos organiza peddy paper e requalifica espaço verde na sua 
escola

Os professores e alunos do 8º ano de escolaridade da Escola EB 2,3 de Avintes quiseram colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos nas primeiras sessões de sensibilização sobre compostagem caseira realizadas na 
sua escola e assim abriram as suas portas para novas acções. As mesmas 4 turmas, num total de 100 alunos, 
dedicaram horas da disciplina de Área de Projecto, para construírem compostores de laboratório, de modo a 
acompanharem o processo de compostagem caseira de modo mais próximo.

Alguns meses depois, a Compostagem voltou à Escola EB 2,3 Avintes

Em colaboração com a Antiga Casa Pompeu, os Ecoclubinos auxiliaram na dinamização de um jogo para as 
crianças que visitaram o Parque&Zoo Quinta de Stº Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia, no dia 5 de Junho. O 
desafio consistia em separar resíduos para os respectivos ecopontos, no mínimo tempo possível. As crianças 
envolvidas aprenderam assim, de forma divertida, a adoptar um hábito essencial na sua rotina diária.

Celebração do Dia do Ambiente na Quinta de Stº Inácio
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www.sites.google.com/site ecoclubesaltafronteiras
www.sites.google.com/site ecoclubesaltafronteiras
www.ecoclubedodao.blogspot.com
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/actividades/sensibilizacao-em-cafesrestaurantes/
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/actividades/sensibilizacao-em-cafesrestaurantes/


Julho
- 17 Julho – Sessão de divulgação em 

Fridão – Amarante

Setembro
 - 4 - 8 Setembro - IV Encontro Nacional 

dos Ecoclubes (Felgueiras)

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

http://www.ecoclubes.org/index.
php?area=7&lg=pt

Várias actividades para sensibilização 
da população local e dos membros 

do ecoclube, ao nível da importância 
da biodiversidade, da promoção da 
compostagem e da protecção dos 

rios e das florestas.
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No âmbito do programa Resíduos – Valorização Orgânica falou-se de compostagem no evento “Gaia atenta à 
Saúde”, no pavilhão desportivo de Vila D’Este, dia 18 de Junho. Esta actividade envolveu cerca de 90 crianças, 
que tiveram a oportunidade de utilizar composto, numa plantação de tomateiros biológicos em copos de 
iogurte. Após a explicação do processo de compostagem e alerta para o seu valor, os participantes puderam 
levar para casa um folheto informativo, de forma a promover a sua prática doméstica.

No último dia de aulas à noite houve festa na escola EB 2, 3 Prof. Carlos Teixeira. Os alunos, pais, avós, tios, 
primos...foram convidados a comparecer numa festa que se queria para todos - uma festa para a família. O 
Ecoclube foi convidado a participar e decidiu levar a peça de teatro - A minhoca Lia - compostagem doméstica. 
Já tinham actuado para várias turmas da escola, mas nunca para uma plateia tão grande, mais de 500 pessoas. 
Durante o espectáculo distribuiram 300 folhetos - Valorização orgânica - compostagem.

A Minhoca Lia também esteve na Festa da Família, em Fafe

A Compostagem na saúde alimentar – II edição “Gaia atenta à Saúde” 

O Ecoclube Verde Minho realizou 6 campanhas porta a porta, em Maio, nas salas de aula da EB 2,3 Prof. 
Carlos Teixeira. Os ecoclubistas prepararam uma peça de teatro, intitulada “A minhoca Lia”, que pretendeu 
alertar para a importância da prática de compostagem e seu valor. Esta peça de teatro visitou cada sala de 
aula, alcançando assim cerca de 150 alunos. Após a peça de teatro, os alunos puderam visitar o centro de 
compostagem/horto do ecoclube e receber um folheto sobre o tema.

Campanhas “Porta da Sala” a “Porta da Sala” sensibilizaram 150 alunos da Escola 
EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira

Cerca de 31 jangadas e de mais de 200 jovens embarcaram Rio Douro abaixo nos dias 27 e 28 de Junho, em 
jangadas construídas com materiais reutilizados. Nas velas as frases de sensibilização não faltaram: reciclar é 
viver, mete as pilhas no pilhão, aprecie as flores, entre muitas mais. Esta edição, tal como as anteriores tinha 
como objectivos: fomentar a união entre os ecoclubistas, promover o associativismo juvenil e a colaboração 
entre associações, sobretudo da região. Agradecimento à LIPOR pelo apoio financeiro na organização do 
evento! 

Grande evento organizado pelos Ecoclubes: III Manifestação ambiental nos dias 27 e 
28 de Junho

http://www.ecoclubes.org/index.php?area=7&lg=pt
http://www.ecoclubes.org/index.php?area=7&lg=pt


Parceiro: Patrocinadores: Apoios:

Se quiseres criar um 
Ecoclube contacta:

ope.portugal@gmail.com
sarahgomes_23@hotmail.com

soniavieira2006@gmail.com

Ficha técnica
Boletim trimestral da 

Organização para a Promoção 
dos Ecoclubes (OPE)

Rua do Revolto, n.º 54 
4485-548 Mindelo VCD

Tlm: 916044707
email:ope.portugal@gmail.com

www.ecoclubes.org

Edição
Organização para a Promoção 

dos Ecoclubes (OPE)

Comissão Redactorial
Elisabete Silva

Sónia Vieira

Execução Gráfica
Elisabete Silva

No dia 27 de Maio os Ecoclubinos festejaram o seu 2º aniversário de existência. O melhor presente foi a 
correspondência recebida pela Agência Nacional responsável pela Gestão do Programa Juventude em Acção, 
da aprovação do seu projecto “ Acção Orgânica”, a iniciar em Julho. Este projecto está orientado para a 
dinamização de acções relacionadas com a valorização orgânica de resíduos e promoção de agricultura 
biológica.

2º Aniversário dos Ecoclubinos 

PARCERIAS E OPORTUNIDADES

As inscrições para o Programa “Voluntariado Jovem para as Florestas” já se encontram abertas. Se tens entre 
18 e 30 anos  e gosto pela natureza, candidata-te já!!! Para isso, basta preencher o formulário específico, 
entregar uma declaração de honra e um termo de compromisso. Todos os voluntários têm direito a uma bolsa 
diária de participação de 12 Euros.

Abertura do programa “Voluntariado Jovem para as Florestas” do IPJ

 continua em: http://juventude.gov.pt/Portal/Voluntariado/VolFlorestas/

PARABÉNS AOS ECOCLUBES!!!

No dia 18 de Junho, o Ecoclube Verde Minho festejou um ano de actividade, recorrendo à gratuita e ecológica 
energia solar. Entre a mudança do compostor para um local mais fresco e a mudança dos morangueiros, os 
ecoclubistas preparam 6 bolos de laranja que cozinharam em fornos solares, para a festa da tarde. 

1º Aniversário do Ecoclube Verde Minho: festa com 6 bolos solares 

http://juventude.gov.pt/Portal/Voluntariado/VolFlorestas/

