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O sector  de voleibol  feminino surgiu com  o objectivo  de  dar  continuidade a  um  projecto iniciado em 
2007, através  da  Escola  Secundária de  Santa Comba Dão. Graças ao apoio da  Câmara Municipal de  Santa  
Comba  Dão,  em parceria  com  a associação  de  formação desportiva  ‘o pinguinzinho’, estas  jovens podem 
agora  continuar  com  a  prática  de  um  desporto  para o qual se  empenharam de  corpo e  alma, no passado. 
A  sua  dedicação ficou marcada nas competições, pelas  lágrimas que caíam quando o sentimento de  culpa  
as dominava, nalgum  remate  menos  bem sucedido,  pelo entusiasmo com  que  incitavam  as colegas,  
tentando compensar  assim,   a  ausência  de  público. O seu percurso é  já uma  verdadeira lição de  vida  para  
todos  nós! 
Hoje  integram um  novo  clube, com  elementos novos  que  procuram a prática do volei,  desta  vez  com  uma  
missão acrescida:  sensibilizar  a  comunidade para as boas práticas ambientais.    
Assim,  o  Voleibol - Ecoclube  do  Dão   tem como  missão: a  prática e  a  promoção do  desporto; desenvolver  
o espírito de  equipa; transmitir  a  importância para o cumprimento de  regras; sensibilizar   a   população  
para   a   necessidade   de   um desenvolvimento  sustentado. Blog: http://ecoclubedodao.blogspot.com.  
Bem-vindo “a bordo” Voleibol-Ecoclube do Dão!

Voleibol-Ecoclube do Dão

Os Ecoclubes participaram, no dia 25 de Outubro, em Viana do Castelo, no III Encontro da Plataforma da 
Convergir: 3 membros do Ecoclube da Formiga, a sua facilitadora Daniela Carneiro e a Promotora Nacional, 
Sónia Vieira. Na primeira parte, a Promotora apresentou brevemente os Ecoclubes e o projecto “Jovens, 
Ambiente e Cidadania na Região Norte”. Na segunda parte, os membros do Ecoclube da Formiga deram o seu 
testemunho sobre a sua participação no projecto Corrente do Rio Leça, focando a experiência que adquiriram 
a nível pessoal, e o seu contributo para as alterações que verificaram a nível ambiental e da melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos.
“Gostei muito da experiência pois tivemos oportunidade de contribuir para um rio mais limpo e, com a nossa 
ajuda, as pessoas vão voltar a usufruir dele”, é o testemunho de André Oliveira um Ecoclubista. 

O Futuro dos nossos Rios: III Encontro do Convergir 

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES EM PORTUGAL

Enquadrada na Agenda 21 Local decorreu na Junqueira, dia 31 de Outubro, um fórum onde participaram 16 
jovens junqueirenses.
A iniciativa foi promovida pela LIPOR em conjunto como os Ecoclubes.
A sessão de esclarecimento sobre os Ecoclubes teve dois grandes objectivos: por um lado, informar os jovens 
sobre o trabalho dos Ecoclubes na protecção do ambiente e na promoção da qualidade de vida nas suas 
localidades e por outro, sensibilizar para um necessário contributo de cada um nesta causa, junto das suas 
comunidades.
Em suma, a dinamização deste fórum pretendeu dar a oportunidade aos jovens Junqueirenses de intervirem 
no futuro da sua freguesia, no futuro da Junqueira mais sustentável.

Fórum Jovem na Junqueira
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Decorreu dia 11 de Outubro uma sessão de formação sobre as florestas e o projecto “Jovens, Ambiente e 
Cidadania”, no Centro de Interpretação Ambiental na Serra de Santa Justa (Valongo). Espaço cedido pela 
Câmara Municipal de Valongo. O Ecoclube da Formiga conjuntamente com jovens de outros Ecoclubes 
(Jugueiros, Matosinhos, Mindelo) e outros participantes (no total 18 participantes), receberam formação 
sobretudo sobre lixeiras clandestinas e incêndios. Os objectivos da formação foram munir os formandos com 
informação sobre meios de actuação, prevenção e boas práticas no que diz respeito aos principais problemas 
ambientais existentes nas florestas: as lixeiras clandestinas e os incêndios. Desta forma pretendeu-se 
fomentar o gosto pela sensibilização ambiental nos jovens, focando a importância da transmissão da 
mensagem à população para se atingirem os resultados pretendidos. 

Florestas: actuar para melhorar os problemas ambientais! 

Novamente este ano no dia 22 de Dezembro o Ecoclube fez a sua e a tua árvore de Natal.
A construção desta árvore, foi feita em Vila Verde, Felgueiras, com materiais reutilizáveis (garrafas de plástico, 
pacotes de iogurtes, pacotes de manteiga etc.). Tivemos ajuda de 20 pessoas da população, de um Restaurante 
e da Junta de Freguesia de Vila Verde. 
Realizamos esta actividade para  sensibilizar a população.
Foi com imenso gosto que a realizamos!
“Reutiliza os materiais para um melhor ambiente” 
Esperamos que cada vez mais as pessoas fiquem sensibilizadas para este movimento dos ecoclubes.
Unidos podemos melhorar o ambiente!

Árvore de Natal do Ecoclube Salta Fronteiras

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Fevereiro
 - dia 11 - Divulgação na Escola 

Preparatória de Ermesinde

Março
- dia 21 - Passeio BTT/ Ciclopapper/ 

Ecoparty
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www.ecoclubedaformiga.org

Nos dias 27 e 28 de Dezembro, decorreu nas instalações da LIPOR, a II Assembleia Nacional, onde foram 
tratados os seguintes temas:
- Foi feita a avaliação das actividades do ano de 2008, onde se referiram os aspectos em que houve falhas e 
se fizeram sugestões daquilo que deveria mudar no próximo ano;
- a proposta dos presidentes e facilitadores para 2009 foi analisada e completada; 
- dos workshops realizados resultaram vários documentos de auxílio para os presidentes porem em prática 
nos seus Ecos;
- por último, foram realizadas as eleições, sendo eleitas: a Sara Gomes dos Ecoclubinos como Presidente 
Nacional dos Ecoclubes, e Magda Cavadas, do Ecoclube da Formiga, como Vice-Presidente.
Obrigada a todos que estiveram presentes! Acredito, agora mais que nunca, que nós, os Ecoclubes, PODEMOS 
TUDO! Fica o agradecimento de Rita Melo, anterior Presidente Nacional dos Ecoclubes.

ENCONTROS NACIONAIS

II Assembleia Nacional



Janeiro
 - Campanha recolha dos óleos 

alimentares usados pela empresa 
com continuação da campanha de 

sensibilização
 - Recolha de informação junto da 

comunidade sobre a ribeira de Silvares

Fevereiro
- Palestras sobre a água nas escolas

- continuação do trabalho sobre a ribeira 
de Silvares: recolha de imagens

Março
- dia 27 - Actividades do dia mundial 
da água: marcha em vila do conde e 

actividades nas escolas

Mais informações: 
ritamelo9@gmail.com

joanapontopt@gmail.com
www.ecoclubedemindelo.blogspot.com

A Helena Sousa, Monitora de Resíduos fez uma visita aos Ecoclubinos. No decorrer da reunião, a Helena 
propôs-nos algumas actividades a realizar no tema resíduos, nomeadamente, a promoção da compostagem 
doméstica, a sensibilização das comunidades locais, entre outras... 
Os Ecoclubinos aproveitaram também para propor algumas ideias como a realização de um festival de 
compostagem, e concursos na realização de compostores para as escolas.
Demos assim início à execução do projecto “Jovens, Ambiente e Cidadania na Região Norte”.

Arranque do Projecto “Jovens, Ambiente e Cidadania” nos Ecoclubinos

No dia 28 de Novembro os Ecoclubinos foram agradavelmente visitados por duas jovens cheias de ambição 
e determinação provenientes dos Açores mais concretamente da ilha de São Miguel. Estas jovens que 
pertencem as ecotecas, vieram em busca de respostas às suas dúvidas e de um “empurrãozito” para avançar 
com as suas ideias. 
Os Ecoclubinos começaram por mostrar um vídeo com algumas das suas actividades realizadas até ao 
momento, como forma de incentivo, e no final foram respondendo as questões que foram feitas. Foi um 
final de tarde muito proveitoso, que ficou com a sensação de trabalho cumprido. Foram oferecidas ainda 
lembranças, por parte dos Ecoclubinos, provenientes da sua horta, tais como azevinho, laranjas, etc.

Visita da Rita e Rafaela das Ecotecas dos Açores aos Ecoclubinos

Mais informações: 
saralapa69@hotmail.com

No passado dia 24 de Outubro, alguns elementos dos Ecoclubinos marcaram presença no Festival Internacional 
de Jardins de Ponte de Lima.  O principal objectivo desta visita foi alargar horizontes no sentido de optimizarem 
um dos seus projectos – Mãos na Terra – buscando, desta forma mais informação e exemplos para tornarem 
a sua horta um bonito jardim onde a arte também marque presença.   A 4ª edição do Festival Internacional 
de Jardins de Ponte de Lima foi a mais visitada de sempre, com 90 000 visitantes. Consiste num evento que 
envolve a participação de autores estrangeiros, fazendo já parte de um roteiro cultural e turístico, de âmbito 
internacional, que atrai até à Vila mais antiga de Portugal milhares de visitantes. Este facto revela o grande 
interesse deste projecto para o Município de Ponte de Lima, para o país e para todos os seus participantes. 
Aos visitantes foi dada a oportunidade de manifestarem a sua opinião sobre a apreciação dos 11 jardins do 
Festival. O jardim mais votado foi “Energias Reflectidas”, cujos autores são um grupo de jovens  Arquitectos 
Paisagistas, oriundos do norte de Portugal: Ana Mota, Diana Teixeira Fernandes, Márcia Vilar, Ricardo Ventura 
e Telma Sanches. 
Esperamos voltar para o ano!

Visita ao Festival Internacional de jardins – Ponte de Lima



Dia 28 de Dezembro os Ecoclubinos organizaram uma recolha de roupa já não utilizada junto da comunidade 
de Alheira. Esta recolha teve como principal objectivo a entrega de roupas quentes aos sem abrigos existentes 
na cidade do Porto visto que esta época do ano é especialmente crítica.
A comunidade de Alheira aderiu e foram recolhidos muitos quilos de roupa, que certamente irão ajudar quem 
mais precisa nesta altura natalícia. Os Ecoclubinos agradecem a participação das pessoas que ajudaram a 
concretizar esta tarefa, pois sem eles não era possível.
 Esperamos que actos como este aconteçam em vários locais e várias vezes porque não é só no Porto que 
existem esses problemas, em cada esquina existe pelo menos um problema destes, basta abrir os olhos.

Recolha de roupa para pessoas carenciadas - Alheira

Numa bela tarde destas férias de Natal, os Ecoclubinos aproveitaram para fazer a arrumação e limpeza ao seu 
“armazém” de resíduos. Desta forma, enviaram-se para a reciclagem mais de meia tonelada de papel e cartão 
e cerca de mais 400 kg de tampas para o projecto Tampinhas. 
Embora consistisse numa tarefa exaustiva, é reconfortante saber que contribuímos para a redução no abate de 
árvores (equivalente a 15 árvores) e redução de água e energia no processo de produção de papel reciclado. 
Quanto às tampinhas, consideramos tratar-se de uma causa que vale bem o esforço!

Meia tonelada de papel e cartão e 400kg de tampinhas recolhidos pelos Ecoclubinos

Mais informações: 
afcraul@hotmail.com

www.ecoclubedapoupa.blogspot.com

Com intuito de envolver a maior diversidade de público nas acções integradas na semana da Prevenção, a 
Lipor promoveu, no dia 8 de Novembro no Centro Paroquial de Águas Santas, uma acção de sensibilização 
sobre Prevenção na Produção de Resíduos. Esta acção pretendia alertar os cidadãos para hábitos de consumo 
mais sustentáveis, com objectivo de fomentar a preservação e poupança dos recursos naturais, assim como a 
redução da quantidade de resíduos produzidos.
Posteriormente, foi lançado o desafio aos presentes para que na semana de 22 a 29 de Novembro (Semana 
da Prevenção) efectuassem iniciativas alusivas à prevenção na produção de resíduos. 
Nesta acção estiveram presentes cerca de 15 pessoas entre as quais alguns membros do Ecoclube da Formiga. 
Com esta palestra, verificamos que conseguimos sensibilizar uma parte dos alunos. Tendo alguns interessados 
com o Movimento dos Ecoclubes.  

Formação sobre Prevenção dos Resíduos

No dia 17 de Dezembro, o Ecoclube Salta Fronteiras realizou uma palestra na Escola Secundária de Felgueiras 
com o intuito de divulgar o Movimento dos Ecoclubes. 
Nesta palestra participaram cerca de 70 alunos do 3ºciclo (7ºano), foi-lhes apresentado de uma forma muito 
simples o Projecto Jovens, Ambiente e Cidadania na Região Norte com o Programa Água.

Palestra na Escola Secundária de Felgueiras 

No dia 13 de Dezembro o Ecoclube da Formiga reuniu-se para fazer as eleições dos membros do Ecoclube:
Presidente: Fábio Melo

Vice-presidente: Magda Cavadas
Secretária de divulgação: Diana Melo

Secretária de actas: Joana Sousa
Tesoureira: Mónica Dias

Eleições do corpo dirigente do Ecoclube da Formiga
Mais informações: 

ecoclube.saltafronteiras@gmail.com
mhelenacs@portugalmail.pt 
www.sites.google.com/site/

ecoclubesaltafronteiras/
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ecoclubedodao@gmail.com

www.ecoclubedodao.blogspot.com



Com o intuito de diversificar o público envolvido nas acções, o Ecoclube da Formiga, em parceria com a Lipor, 
realizou a Semana de Prevenção de Resíduos na Escola Secundária de Valongo de 24 a 28 de Novembro.
Durante a semana esteve presente, no pátio exterior da escola, uma exposição designada por “Vamos lá 
Prevenir”. Esta exposição contou com materiais físicos, dando a percepção da quantidade de resíduos que 
produzimos e não necessitamos. Também permitiu dar a conhecer o papel determinante de pequenas acções 
que podemos realizar enquanto consumidores para prevenir a prevenção dos resíduos.
No dia 26, quarta-feira, foi realizada uma palestra para cerca de 80 pessoas, que teve como objectivo fomentar 
hábitos de consumo mais sustentáveis e promover a redução da quantidade de resíduos produzidos. Para 
além disso, foi apresentada a temática dos Ecoclubes e o projecto Jovens Ambiente e Cidadania na região 
Norte. No final da palestra foram distribuídas fichas de inscrição para os Ecoclubes e para o projecto, obtendo-
se 36 alunos inscritos.
Para criar alguma dinâmica esteve também presente um stand sobre a água engarrafada, no qual os alunos 
podiam provar a água engarrafada e água da torneira e tentar descobrir qual é qual. E o resultado foi: mais 
de 50% errou! Com esta palestra sensibilizaram-se uma parte dos alunos, tendo alguns deles demonstrado 
interesse no movimento dos Ecoclubes.

Sensibilização na Escola Secundária de Valongo na semana da Prevenção na Produção 
de Resíduos

O Dia da Floresta Autóctone, que se celebrou no Domingo 23 de Novembro, foi comemorado pelo Ecoclube 
Guarda-rios, que em parceria com a Junta de Freguesia de Guifões, promoveu uma visita ao Monte Castelo, 
onde foi inaugurado um espaço destinado a REFLORESTAÇÃO com espécies AUTÓCTONES. Foram plantadas 
várias árvores nomeadamente: carvalho roble, sobreiro, castanheiro, Aveleira e azevinho, criou-se ainda 
um pequeno viveiro destas autóctones, utilizando para tal sementes colhidas em exemplares de espécies 
autóctones existentes nas proximidades deste espaço. Esperamos que todos saibam reconhecer o valor 
das florestas Autóctones e que este seja apenas um primeiro passo para a transformação de toda esta área 
envolvente.

Comemoração do dia da Floresta Autóctone

De 17 de Novembro a 17 de Dezembro, o Ecoclube da Formiga convidou toda a população 
a vestirem-se de Pai Natal e a doarem alguns brinquedos e roupas que já não usassem às 
crianças do Lar Evangélico da Maia. São crianças órfãs, ou acolhidas pela Segurança Social, 
nas quais pudemos criar um sorriso enorme com um simples gesto.
Muita gente contribuiu para esta causa! 

Angariação de brinquedos e roupa – Lar Evangélico da Maia

FORMAÇÃO

Esta formação foi essencialmente motivada pela viagem de duas jovens açorianas ao continente: Rafaela 
Anjos, colaboradora na Ecoteca de Ponta Delgada e Rita Melo, colaboradora na Ecoteca de Ribeira Grande, 
interessadas em conhecerem melhor os Ecoclubes e as entidades que trabalham na área da educação 
ambiental. No entanto, houve 3 jovens do continente que tomando conhecimento da formação participaram 
nos dias 4 e 6 de Dezembro. 
Decorreram visitas ao Ecoclube Vivo, em Guimarães e aos Ecoclubinos (V N. de Gaia) e formação em sala de 
aula. Com projecto em punho, força aos novos Ecoclubes que aí vem...

Formação para facilitadores de Ecoclubes, entre 3 e 6 de Dezembro, no Porto

Janeiro
- dia 24 - Acção de formação para 
potenciais facilitadores em Aveiro 

(promotor regional: ADERAV)
- dia 30 - Divulgação dos Ecoclubes 

nas XVI Jornadas da Aspea – Encontro 
Nacional de educação Ambiental

- dia 31 - Divulgação dos Ecoclubes em 
Viana do Castelo

Fevereiro
- Divulgações em Escolas

- Reunião com Ecoclubes que estão a 

nascer

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

www.ecoclubes.org 
(Secção Portugal)

Mais informações: 
antoniorosa@hotmail.com



Parceiro: Patrocinadores: Apoios:

Vídeo da apresentação do projecto Jovens, Ambiente e Cidadania: 
http://www.youtube.com/watch?v=G59zbUdu2yk

No âmbito do programa Formar 2008, realizou-se uma formação de 18 horas direccionada para os Ecoclubes 
e intitulada de “Rede de formação sobre temas ambientais”, que decorreu nos dias 11, 18 e 19 de Outubro 
em Valongo e Felgueiras. A formação foi dividida em três blocos de 6 horas, onde cada bloco abordou uma 
temática específica – Florestas, Água e Resíduos. No total, participaram 50 jovens nesta formação.
A formação sobre Florestas decorreu em Valongo no Centro de Interpretação Ambiental (CIA) onde 
participaram 18 pessoas sendo maioritariamente ecoclubistas.
Os blocos sobre as temáticas Água e Resíduos decorreram em Felgueiras nos dias 18 e 19 respectivamente no 
restaurante residencial O Cangalho. A formação sobre a Água teve a participação de 11 pessoas sendo que 
apenas duas não pertenciam aos Ecoclubes.
A formação sobre Resíduos contou com 21 participantes, estes maioritariamente ecoclubistas e em grande 
número do Ecoclube Verde Minho.

Rede de formação sobre temas ambientais, 11, 18 e 19 de Outubro

  Agora, sinto-me mais próxima da natureza, das minhas raízes, pois participo 
bastante em actividades que promovem bastante esta interacção. Assim estou 
mais consciente sobre a forma como dependo de todo o ambiente natural que 
me rodeia e sobre como tenho que o respeitar.    
Com esta responsabilidade que assumi recentemente, sei que tenho a 
oportunidade de dar o justo proveito ao valor e energia que naturalmente 
caracterizam a minha geração, podendo despertar e encorajar outros a lutar 
por aquilo a que pertencemos…um cansado planeta à espera de amor e 
consideração. 

TESTEMUNHO DA PRESIDENTE NACIONAL DOS ECOCLUBES

Sara Gomes, 16 anos, Ecoclubinos, Alheira, Vila Nova de Gaia

Se quiseres criar um 
Ecoclube contacta:

ope.portugal@gmail.com

Ficha técnica
Boletim trimestral da 

Organização para a Promoção 
dos Ecoclubes (OPE)

Rua do Revolto, 54, 4485-548 
Mindelo VCD

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

www.ecoclubes.org
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