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Mais informações: 
joaquimjnovo@yahoo.com.br

http://ecoclubevivo.wordpress.com

Mais informações: 
Joluis2@gmail.com

kapitaomagalhaes@gmail.com

http://ecoclubeguardarios.blogspot.com

A sessão sobre cidadania ambiental, decorrida na sede da CEREALIS na Maia, do dia 13 de Novembro, 
contou com a presença de 20 colaboradores. Os objectivos da sessão foram reflectir sobre alguns conceitos 
ambientais e conhecer a pegada ecológica de cada um. No final, cada participante foi convidado a assinar 
compromissos individuais para reduzir o seu impacto nos recursos da Terra. 

Sessão sobre cidadania ambiental na Cerealis, Maia

Mais informações:
 eliana.ferreira@alfacoop.pt

lilia.cunha@alfacoop.pt
http://alunos.alfacoop.co.pt/ecoclube

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

Na Biblioteca Municipal em Gondomar decorreu uma sessão sobre Ecoclubes, a 27 de Outubro, onde 
participaram 21 interessados, sobretudo professores. A Câmara Municipal apoia a criação de um Ecoclube 
no concelho. Se lhe interessa acompanhar um grupo de jovens como facilitador ou integrar um ecoclube em 
Gondomar contacte o Departamento de Ambiente do município ou os Ecoclubes: ope.portugal@gmail.com.

Sessão sobre Ecoclubes, em Gondomar 

Novo Ecoclube Sabores da Terra, em Valpaços  

NASCIMENTO OU RENASCIMENTO DE ECOCLUBES

Em pleno seio de Trás-os-Montes, mais concretamente em Fornos do Pinhal (concelho de Valpaços), o 
Ecoclube Sabores da Terra dá os seus primeiros 
passos planeando actividades de cariz ambiental para beneficiar a comunidade local. Este grupo é constituído 
por jovens da freguesia e pretendem desenvolver acções no tema das florestas. Actualmente, o grupo define 
o seu logótipo e irá fazer o diagnóstico à comunidade.

No dia 15 de Outubro decorreu no Centro Infanto-Juvenil de Freamunde uma sessão sobre Ecoclubes com o 
objectivo de dar a conhecer a sua filosofia e metodologia. Os quinze jovens têm uma dinâmica de actuação 
local uma vez que dia 23 do mesmo mês, o grupo apresentou à comunidade local os seus trabalhos de 
sensibilização ambiental.

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2009/10/19/no-dia-17-de-outubro-freamunde-recebeu-
os-ecoclubes/

Ecoclubes visitam Freamunde no dia 17 de Outubro

http://ecoclubevivo.wordpress.com
http://ecoclubeguardarios.blogspot.com
http://alunos.alfacoop.co.pt/ecoclube
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2009/10/19/no-dia-17-de-outubro-freamunde-recebeu-os-ecoclubes/
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Janeiro a Março

- Execução do projecto Acção Orgânica
- 20 de Março – “Limpar Portugal” em 

Vila Nova de Gaia

 Mais informações: 
analops@gmail.com

ruipedrosousa@gmail.com
gilrmp@gmail.com

www.ecoclubinos.blogspot.com

Janeiro
- 29 Janeiro - Reflorestação com Escola 

Secundária de Ermesinde.

Fevereiro
- Planeamento de actividades do pro-

jecto “EU posso salvar o PLANETA”
- Reuniões de planeamento do pro-

jecto “Limpar Portugal”
- Passeio Pedestre na serra de Va-

longo, com fins, a identificar lixeiras 
Clandestinas

Março
- Limpar Portugal em Valongo

Mais informações: 
daniela.carneiro@lipor.pt
juliano.ferreira@lipor.pt

www.ecoclubedaformiga.org

FORMAÇÃO

A Câmara Municipal de Valongo é parceiro do projecto Jovens, Ambiente e Cidadania na Região Norte. 
Nesse contexto decorreu uma sessão sobre Ecoclubes (07.10) que contou com o testemunho do Fábio Melo, 
Presidente do Ecoclube da Formiga. Durante essa discussão houve espaço para se definirem algumas acções 
prioritárias. Mais-valias: ter parceiros, ter um ecoclube próximo. Apelo à mobilização dos valonguenses para 
apoio a um grupo de jovens activos predispostos para actuar em prol do ambiente!

Sessão sobre Ecoclubes em Valongo, a 7 de Outubro

 Mais informações: 
filipa.sba@gmail.com

tamaraferreira_22@hotmail.com

Nos dias 5 e 6 de Dezembro realizou-se uma formação sobre Teatro na sede da FNAJ (Federação Nacional das 
Associações Juvenis). Esta contou com 14 formandos, que tiveram a oportunidade de praticar exercícios de 
atenção e de relaxamento; dinâmicas e pequenas encenações. Rica aprendizagem!

“Ao sairmos desta formação saímos mais enriquecidos e com novas amizades.
Todos os dias fazemos Teatro e sem por ela darmos conta!” Vanessa Gomes, Ecoclube Salta Fronteiras

Formação em Teatro “Simplesmente Teatro” 

A formação, participada por 13 jovens, decorreu na FNAJ e teve como objectivo geral: reflectir sobre 
consumo sustentável, modos de vida diferentes e campanhas internacionais, através do reforço das 
dinâmicas de trabalho em rede. O convidado Pedro Pereira enriqueceu a sessão com o seu testemunho 
sobre a sua experiência de voluntário europeu, de “activista” do GAIA e actual co-dinamizador 
da associação cultural Casa da Horta. Diversidade de informação, reflexão e animação. Parabéns!

Formação em Consumo Sustentável, dias 28 e 29 de Novembro

Vinte e dois participantes, a maioria ecoclubistas (EcoTorgas, Ecoclubinos, Ecoclube Salta Fronteiras, Ecoclube 
Guarda Rios, Ecoclube da Formiga, facilitadora de novo Ecoclube) e outros a título individual, estiveram 
presentes no Jardim Botânico do Porto, Casa Salabert, para participar no WORKSHOP “Floresta, juventude 
e ODM”, que contou com os convidados: Eng.º Ricardo Marques (Quercus – projecto Criar Bosques) e Dr.ª 
Estefânia Lopes (Universidade do Porto – Guia do Jardim).

Link:http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas/workshop-floresta-juventude-e-odm/
workshop-floresta-juventude-e-odm-como-tudo-aconteceu/

Workshop Floresta, Juventude e ODM – Objectivos do Milénio

Apelo à mobilização dos valonguenses 
para apoio a um 
grupo de jovens activos predispostos 
para actuar em prol do ambiente!
Contacte a CM de Valongo ou coordenadora 
do projecto: sfvieira@intervirmais.pt

http://www.ecoclubinos.blogspot.com
http://www.ecoclubedaformiga.org
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas/workshop-floresta-juventude-e-odm/workshop-floresta-juventude-e-odm-como-tudo-aconteceu/
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas/workshop-floresta-juventude-e-odm/workshop-floresta-juventude-e-odm-como-tudo-aconteceu/


Março
- Março – “Limpar Portugal” em Mindelo

- 22 de Março - Marcha da Água
- Início da Campanha Social de re-

colha de roupa de quartos para dar a 
instituições da zona (ainda sem nome 

estipulado)
- Apresentação do novo logótipo

Mais informações: 
ritamelo9@gmail.com

joanapontopt@gmail.com

www.ecoclubedemindelo.blogspot.com

Mais informações: 
mariajoao59@hotmail.com

Mais informações: 
antoniorosa@hotmail.com
rutesilva98@hotmail.com

http://ecoclube.verde.minho.
googlepages.com

I Jornadas Nacionais Água e Juventude, na ESB-UCP

ENCONTROS NACIONAIS

O mês de Outubro (dias 3 e 4) ficou marcado pela realização das Jornadas Nacionais Água e Juventude, onde 
se juntaram 90 participantes e 30 organizações. Estas Jornadas serviram de início ao  Movimento Nacional 
Água e Juventude. Ver detalhe em relatório.

continua em:  http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2009/10/31/relatorio-das-jornadas-agua-e-juventude/

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Jantar de Natal do Ecoclube Guarda-Rios e do Ecoclube da Formiga

Observações Astronómicas na Senhora da Hora

O Ecoclube Guarda-Rios no passado dia 27 de Novembro realizou uma sessão de astronomia na Escola da 
Barranha, na Senhora da Hora. As condições meteorológicas ajudaram e as observações foram um sucesso. 
Esta actividade contou com a presença de 80 pessoas.

Assembleia Nacional de Presidentes e Vices, a 26 e 27 de Dezembro

A Assembleia Nacional dos Presidentes contou com a presença de 12 jovens nas instalações da LIPOR, em 
Ermesinde nos dias 26 e 27 de Dezembro. Durante esse encontro partilharam-se dinâmicas e decorreram dois 
workshops sobre o filme dos Ecoclubes e actividades para 2010 e sobre o rumo do movimento dos Ecoclubes.
Conclusões: três eixos de acção prioritários: reforço da comunicação, maior união e colaboração entre 
Ecoclubes e adaptar a formação às necessidades dos Ecoclubes.

No dia 18 de Dezembro a família ecoclubista de Guifões reuniu-se à mesa para celebrar o Natal e os Ecoclubes, 
no famigerado Restaurante O 27, em Matosinhos, onde partilharam o que de bom se fez durante o ano em 
prol de um mundo melhor.
Nessa mesma noite, dez membros do Ecoclube da Formiga juntaram-se para um jantar de Natal para terminar 
2009 em grande, e começar 2010 com o espírito de ecoclubistas no seu melhor. 

continua em: http://ecoclubeguardarios.blogspot.com/2010/01/jantar-de-natal.html

A Semana Europeia da Prevenção, 24 e 25.11 em Ermesinde

No âmbito da Semana Europeia da Prevenção na Produção de Resíduos, o Ecoclube da Formiga em parceria 
com a Lipor, realizou uma exposição e um seminário na Escola E.B. 2/3 S. Lourenço de Ermesinde. Esta 
actividade chamada “Vamos Prevenir” teve o objectivo de sensibilizar os alunos para o consumo sustentável 
de recursos naturais. A palestra, dirigida a 45 alunos, abordou os temas da prevenção, práticas sustentáveis 
e, também, exemplos de acções desenvolvidas pelo Ecoclube da Formiga. 

continua em: http://portal.lipor.pt/pls/apex/f?p=2510:9:7173908094633830:::9:P9_NR,P8_ANO:8,2009:

Mais informações: 
ecoclubedodao@gmail.com

http://ecoclubedodao.wordpress.
com/
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Mais informações: 
afcraul@hotmail.com

www.ecoclubedapoupa.blogspot.com

Janeiro a Março
- trabalhos na horta 
- passeios pedestres 

- fóruns na comunidade 
- 20 Março – “Limpar Portugal” em Vila 

Verde
- sensibilização porta a porta sobre óleos 

alimentares usados

Mais informações: 
ecoclube.saltafronteiras@gmail.com

mhelenacs@portugalmail.pt 
http://www.sites.google.com/site%20

ecoclubesaltafronteiras

Ecotorgas comemora o dia da Floresta Autóctone na sua escola

Ecotorgas comemorou o dia da floresta plantando e distribuíndo 100 árvores na Escola Secundária da Lixa.
Não perca as fotografias do evento!

continua em:  http://ecotorgas.blogspot.com/2009/11/dia-mundial-da-floresta-autoctone.html

Ecoclubinos somam-se à reflorestação junto ao “seu” rio

Junto ao rio Febros (V.N. de Gaia), os Ecoclubinos e elementos do grupo de jovens de Alheira comemoraram 
o dia da Floresta Autóctone através da plantação de 25 azevinhos, junto às margens do rio, que atravessa a 
sua localidade. Espécie antes muito comum nesta zona, actualmente é praticamente invisível. Assim, a este 
pequeno passo na defesa da biodiversidade associou-se a esperança que estes vinguem e tornem o espaço 
ainda mais bonito e agradável. 

No dia da Floresta autóctone o Ecoclube de Guifões planta árvores

Em Guifões foram plantados sobreiros, carvalhos, azevinhos, aveleiras e amieiros e foram distribuídas bolotas 
de carvalho ou sobreiro em garrafas de plástico. O objectivo é deixar a semente germinar e que no próximo 
ano a pessoa se junte à reflorestação plantando a sua árvore. Na actividade participaram cerca de 50 pessoas.

continua em: http://ecoclubeguardarios.blogspot.com/2009/11/dia-da-floresta-autoctone-participa.html

Ecoclubinos a Organizar a Festa de S. Martinho

O restaurante “O Tita” esteve em festa, mas desta vez, com workshops sobre a prática da compostagem 
e a construção de compostores. No dia 14 de Novembro, a mascote dos Ecoclubes, o AzulEco surgiu pela 
primeira vez animando os cerca de 70 presentes, da comunidade de Alheira, Vila Nova de Gaia e alguns 
simpáticos membros do ecoclube Guarda-Rios, nossos amigos. Em paralelo com muita animação, a missão 
foi cumprida passar a mensagem de redução da produção de resíduos. 

36 Docentes do Vale do Ave em formação sobre o tema Resíduos

Nos passados dias 12 e 19 de Novembro, as instalações do CITRUS, da AMAVE abriram as portas a 36 
docentes, que participaram numa formação, realizada pela Monitora do programa Resíduos, principalmente 
direccionada para a sua fracção biodegradável. Após um alerta urgente para a redução do consumismo, 
estudaram-se as diferentes fases da vida dos materiais e suas distintas tipologias. Aprofundaram-se 
conhecimentos sobre a fracção orgânica dos resíduos, exploraram-se conteúdos sobre uma técnica acessível 
e multidisciplinar, no contexto escolar e doméstico, de controlar a sua produção: a compostagem caseira. 

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/36-docentes-do-vale-do-ave-em-
formacao-sobre-o-tema-residuos/

Janeiro
- Identificação de lixeiras; angariação 
de meios logísticos para a actividade 

“Limpar Portugal”

Fevereiro
- Workshop “ Papel da papelada” no 
Dia da Ciência, na Escola Sec. Lixa – 

Vamos ensinar a fazer papel; 

Março
- Limpar Portugal; Marcha pela Água

Mais informações: 
cmadureira.filosofia@gmail.com

malig_14@hotmail.com
Amorim37@sapo.pt

http://ecotorgas.blogspot.com/
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Janeiro
- 9 Janeiro – 1ª reunião do movimento 

Água e Juventude, na FNAJ

Março
- 22 Março - Dia Mundial da Água: 
Marcha pela água com os vários 

Ecoclubes

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

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

Janeiro
-10 Janeiro – resultados do concurso da 

ilustração do folheto das florestas
- Lançamento de concurso: Canto da 
Floresta: (des) encanto das Florestas

- 14 Janeiro – Sessão de formação para 
docentes na AMAVE

- 18 e 19 Janeiro – Sessões na EB 2, 3 
de Avintes sobre Compostagem pela 

Monitora de Resíduos

Fevereiro
1 e 2 – Sessões na EB 2, 3 de Avintes 

sobre biodiversidade pela Monitora das 
Florestas

17 de Fevereiro – Visita às Trutas no 
Marão para ecoclubistas e interessados.

Março
- Coordenação das Marchas pela Água – 

Dia Mundial da Água

Mais informações: 
jovens.ambiente.cidadania@gmail.com

http://jovensambienteecidadania.
wordpress.com

Ecomagusto pelo Ecoclube Salta Fronteiras

No dia 8 de Novembro o Ecoclube Salta Fronteiras realizou na sua horta um magusto, que contou com a 
participação de mais de 40 pessoas. Tarde de muito convívio e cheia de alegria e diversão. A fogueira não 
faltou ao encontro e as histórias e aventuras dos tempos de juventude também não.

continua em: http://sites.google.com/site/ecoclubesaltafronteiras/

Comemoração do dia das bruxas em Vila Verde

O Ecoclube Salta Fronteiras no dia 31 de Outubro comemorou o dia do Halloween, decoraram a Horta com 
abóboras e a noite partiram para a aventura dos doces. Esta actividade realizou-se em conjunto com outros 
jovens da freguesia, sendo que três desses jovens ficaram interessados em fazer parte do Ecoclube.

Ecoclube no Programa “Vizinhos” do Porto Canal!

No dia 17 de Outubro, o Porto Canal filmou o Ecoclube Guarda-Rios na sua vila natal: Guifões! O Prof. José 
Luís, facilitador do Ecoclube explicou a acção que este desenvolve na comunidade e como articula com a 
Rede Nacional. Este Ecoclube é um excelente exemplo de boa articulação com os medias locais e regionais.

continua em:  http://ecoclubeguardarios.blogspot.com/2009/10/ecoclube-no-programa-vizinhos-do-porto.html

O Ecoclube do Dão tem acompanhado o SEPNA e CERVAS na libertação de aves 

O Billy é o membro mais jovem do ecoclube do Dão, interage com o grupo sendo um pouco a sua mascote 
viva. Desde o Verão que o Ecoclube tem participado na libertação de aves, os objectivos deles são: valorizar as 
aves selvagens e incentivar as crianças mais novas para as práticas ambientais. Resgatadas de cativeiros ilegais 
e de fogos florestais as duas aves libertadas em Santa Comba Dão e em Nelas foram devolvidas à natureza. O 
milhafre-preto foi batizada de “Billy”.

continua em: http://ecoclubedodao.wordpress.com/2009/09/10/uma-aguia-voltou-hoje-a-natureza-em-nelas/
http://cervas-aldeia.blogspot.com/2009/08/libertacoes-21-24-de-agosto-de-2009.html

Mais informações: 

fma.aspea@netcabo.pt
http://www.aspeajovem.blogspot.com/
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Parceiros: 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

Ecoclube de Mindelo no Limpar Portugal

Por iniciativa do Presidente da Junta, um dos elementos do ecoclube foi à primeira reunião do Limpar 
Portugal do grupo de Vila do Conde. A partir daí, o Ecoclube de Mindelo tornou-se membro integrante do 
movimento e terá agora a responsabilidade de ajudar na divulgação deste grande evento. Sempre que houver 
alguma actividade nossa daremos atenção a esta causa que poderá “transformar” as lixeiras do nosso país em 
verdadeiras florestas. Mais 5 Ecoclubes já se juntaram a esta iniciativa: Guarda-rios, Salta Fronteiras, Formiga, 
do Dão e Ecotorgas (Lixa).

CONCURSOS

Em inícios de Dezembro, na sequência da reformulação do folheto do Programa das Florestas do Projecto 
Jovens, Ambiente e Cidadania da Região Norte, lançou-se um desafio aos ecoclubistas: elaborarem as 
ilustrações no novo folheto. O concurso contempla um prémio para o vencedor e certificados de participação 
para todos os participantes. Está atento aos resultados.

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas/concurso-para-ecoclubistas-
ilustracao-do-folheto-do-programa-florestas/

Ecoclube da Formiga parceiro no projecto “EU posso salvar o PLANETA” , em 
2010

O Ecoclube da Formiga é parceiro do projecto “EU posso salvar o PLANETA”, promovido pela Câmara Municipal 
de Valongo, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, conjuntamente com o Centro de Formação da 
Ordem dos Biólogos.
O objectivo essencial é promover a sensibilização para o consumo sustentável: através do desenvolvimento 
participado de uma exposição itinerante, complementada com uma carta de sensibilização e um jogo 
colectivo, e posterior dinamização dos mesmos em escolas do Concelho de Valongo. 

continua em: http://www.valongoambiental.com/index.php?action=view&id=124&module=newsmodule&src=%40rando
m47446dd24dff0
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