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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

No dia 3 de Julho decorreu a apresentação dos Ecoclubes e do Projecto “Jovens ambiente e cidadania” como 
exemplo de um caso de estudo, enquadrado no curso de Verão: “Educação para a sustentabilidade, um novo 
paradigma” (ESB-UCP). Os 18 participantes, maioritariamente técnicos municipais da região do Grande Porto, 
demonstraram grande interesse em apoiar a divulgação dos Ecoclubes.

Ecoclubes e projecto de cidadania presentes em Curso de Verão na Católica

Mais informações:
 eliana.ferreira@alfacoop.pt

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

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

Enquadrado no plano de acção da Agenda 21 Local de Fridão e com o objectivo de impulsionar a criação de 
um Ecoclube decorreu uma sessão de divulgação dia 17 de Julho, na Casa da Juventude de Amarante.
As dinâmicas e os trabalhos de grupo com desafios ambientais facilitaram uma excelente troca de 
aprendizagens, entre os mais de 50 jovens e adultos presentes.

Sessão sobre Ecoclubes em Amarante, 17 de Julho

A 26 de Setembro, os Ecoclubes chegaram a terras alentejanas, mais especificamente à Aldeia das Amoreiras, 
em Odemira. Aproveitando contactos existentes com a associação GAIA – Grupo de Acção e Intervenção 
Ambiental, no projecto do Centro de Convergência, surgiu a oportunidade e o interesse de divulgar e alargar 
a rede dos Ecoclubes para sul, através da criação do 1º ecoclube no Alentejo. Os 10 participantes mostraram-
se bastante entusiasmados com o que viram e ouviram por parte de Sónia Vieira (actual Promotora Nacional 
dos Ecoclubes) e pelos testemunhos vivos das jovens ecoclubistas presentes, Sara Gomes (actual Presidente 
Nacional) e Adriana Santos (ecoclube Ecoclubinos).

Ecoclubes em direcção ao Sul: Sessão de divulgação em Odemira

Novo Ecoclube na Lixa - Ecotorgas 

NASCIMENTO OU RENASCIMENTO DE ECOCLUBES

A partir de uma sessão na Escola Secundária da Lixa e de uma Marcha pela Água formou-se o Ecoclube, que 
conta neste momento com 3 facilitadoras e cerca de 50 membros. O Ecotorgas vai tratar vários temas: água, 
floresta e resíduos. A fase actual é de elaboração do logótipo do novo grupo. 

http://ecoclubevivo.wordpress.com
http://ecoclubeguardarios.blogspot.com
http://alunos.alfacoop.co.pt/ecoclube


 Mais informações: 
analops@gmail.com

ruipedrosousa@gmail.com
gilrmp@gmail.com

www.ecoclubinos.blogspot.com

Novembro
- Dia 21 -  Parque Radical - Mega 

Magusto.
- Dia 22 – Parque radical / Refloresta-
ção -  várias actividades desportivas, 

reflorestação exposição e dinamização 
de reflorestação plantas autóctones.
- Dia 26 - “Vamos Prevenir” - Realizar 
uma palestra na escola secundária de 
Ermesinde acompanhada com uma 

exposição sobre o tema.

Dezembro
- recolha de alimentos e brinquedos

- passeio pedestre pelo percurso 
pedonal de valongo

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

www.ecoclubedaformiga.org

FORMAÇÃO

A 12 de Julho decorreu um atelier de construção de instrumentos musicais com materiais reutilizados, nas 
instalações da FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis, onde participaram 17 pessoas, a maioria 
dos Ecoclubes. A acção foi financiada pelo IPJ – Instituto Português da Juventude, no âmbito do Programa 
FORMAR2009. Existem outras acções previstas, espreita o cronograma. 

ENCONTROS INTERNACIONAIS

Atelier de construção de instrumentos musicais de volta

 Mais informações: 
filipa.sba@gmail.com

tamaraferreira_22@hotmail.com

Nos dias 23 e 24 de Setembro decorreu um Curso de Monitores, fruto de parceria da Xunta da Galicia e do IPJ, 
em colaboração com a Escola de tempo libre e animación sociocultural Don Bosco. No módulo de Educação 
Ambiental (20h), os 23 formandos conheceram e testaram várias metodologias: campanhas porta-a-porta, 
trilhos, (…) e realizaram vários workshops: reutilização de materiais, pintura, fazer sabão. 

Educação ambiental para portugueses e galegos, em Viana do Castelo

No dia 3 de Julho, cinco membros do Ecoclube da Formiga lançaram-se à aventura rumo à República Checa, 
e participaram num Intercâmbio Europeu “Learning with each other”. Este contou com a presença de 25 
participantes de 6 países diferentes: Portugal, República Checa, Bélgica, Polónia, Grécia e Suécia. 
 “Este tipo de iniciativas são muito importantes pois visam proporcionar a cada elemento novos conhecimentos, 
actividades, que podem ser incutidas e utilizadas em grupo e, ou individualmente. Foi com saudade que nos 
despedimos de novos amigos e de um país com muita cultura.”

António Teixeira, Ecoclube da Formiga

Ecoclube da Formiga participa em intercâmbio europeu na República Checa

Decorreu entre 1 e 8 de Setembro, em Bristol e Machynlleth, o curso de formação europeu “Educação para a 
Sustentabilidade - Inovação e Excelência”, promovido pela organização Look East Wild Earth, contando com 
a presença de 14 participantes internacionais, com actividade prática na área da educação ambiental. Este 
curso pretendeu transmitir conhecimentos sobre a importância e funcionamento dos ecocentros e optimizar 
métodos práticos de educação para a sustentabilidade.

Facilitadora dos Ecoclubinos (actual Monitora dos Resíduos dos Ecoclubes) participa 
em Curso no Reino Unido 

http://www.ecoclubinos.blogspot.com
http://www.ecoclubedaformiga.org


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

IV Encontro Nacional de Ecoclubes - Felgueiras

ENCONTROS NACIONAIS

De 4 a 9 de Setembro decorreu na freguesia de Jugueiros, Felgueiras o IV Encontro Nacional de Ecoclubes, 
onde participaram 30 jovens ecoclubistas.
Os objectivos foram: fortalecer a Rede Nacional de Ecoclubes, munir os jovens de formação, estreitar os laços 
entre os ecoclubistas e proporcionar a troca de experiências.
Durante estes 5 dias, os jovens tiveram oportunidade, por um lado, de conhecer os rios e belezas naturais da 
freguesia de Jugueiros e sensibilizar a população local para a problemática da poluição dos rios, e por outro 
lado de praticar geocaching e jogos diversos.
Agradecimento especial à população local, à Junta de Freguesia de Jugueiros, à ARES (Assoc. Recreativa 
Ecológica e Social de Jugueiros), à Salta Fronteiras Associação, à Quinta da Granja, à Lipor e à Universidade 
Católica Portuguesa.

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Jovens da Universidade Júnior vestem camisola de ecoclubistas por 
dois dias

Dias 9 e 16 de Julho, 10 jovens da Universidade Júnior, participantes do programa formativo “Os jovens e a 
sociologia: sexualidades, dependências e rock and roll”, organizado pelo Departamento de Sociologia/FLUP, 
conheceram os Ecoclubes e as suas metodologias de actuação. No primeiro dia, os jovens após uma sessão 
teórico-prática sobre compostagem no Parque da Lavandeira, realizaram campanhas porta-a-porta a 15 
habitações em Oliveira do Douro.
No segundo dia o EcoÍris, organizou um peddipaper sobre biodiversidade em Custóias, para fazer um 
levantamento da flora existente na sua área de actuação.

Ecoclube Salta Fronteiras limpa terreno para a prática da agricultura 

No passado dia 2 de Setembro, o Ecoclube Salta Fronteiras juntou-se para finalmente por mãos à obra e 
limpar o terreno que lhes foi cedido pelo avô de um dos ecoclubistas. Após um dia de trabalho, o terreno 
abandonado há vários anos ficou irreconhecível, até já ficaram a crescer algumas plantas.

Cinema ao ar livre em Vila Verde, Felgueiras

No dia 26 de Setembro o Ecoclube Salta Fronteiras realizou mais uma sessão de cinema ao ar livre. O filme 
serviu de pretexto para juntar os vilaverdenses, dar a conhecer à freguesia o trabalho do ecoclube no tema 
da água e sensibilizar os presentes para as questões ambientais. A actividade contou com mais de 30 pessoas, 
que no final pediram ao ecoclubes mais actividades do género.

Continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/campanhas-porta-a-
porta/jovens-da-universidade-junior-vestem-camisola-ecoclubista-e-sensibilizam-para-a-compostagem/

http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.com
http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com
http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/campanhas-porta-a-porta/jovens-da-universidade-junior-vestem-camisola-ecoclubista-e-sensibilizam-para-a-compostagem/
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/campanhas-porta-a-porta/jovens-da-universidade-junior-vestem-camisola-ecoclubista-e-sensibilizam-para-a-compostagem/


Mais informações: 
afcraul@hotmail.com

www.ecoclubedapoupa.blogspot.com

Outubro / Novembro / 
Dezembro

-continuação da divulgação da recolha 
dos óleos

- Convívio vilaverdense e o seu magusto
-comemoração do dia da floresta autóc-

tone
-percurso pedestre e limpeza do rio

-criação da árvore de natal com materi-

ais reutilizáveis

Mais informações: 
ecoclube.saltafronteiras@gmail.com

mhelenacs@portugalmail.pt 
www.sites.google.com/site 

ecoclubesaltafronteiras

Mais informações: 
ecoclubedodao@gmail.com

www.ecoclubedodao.blogspot.com

Acção de limpeza no Monte de Santa Quitéria - Margaride

No passado dia 4 de Julho, o Ecoclube Salta Fronteiras juntou-se à Salta Fronteiras Associação e ao Clube de 
BTT de Margaride para uma acção de limpeza no Monte de S. Domingos (Sta. Quitéria), junto à pista de BTT.
Esta actividade contou com a presença de 22 pessoas, que durante uma tarde recolheram cerca de 250kg de 
lixo, tornando assim a pista de BTT mais aprazível. 

Ecoclube do Dão em acção

Durante as férias de Verão, o Ecoclube do Dão a convite da Juventude Socialista fez canoagem, rappel e 
verificação da limpeza das margens do Mondego até à Sra da Ribeira. Para além disso, denunciaram a situação 
de Treixedo ao SPENA de Santa Comba Dao e os “monstros” foram removidos de imediato pela Câmara.

Continua em: http://ecoclubedodao2.wordpress.com/voleibol/

Ecoclube Aspeajovem participou em Conferência Internacional, na Escócia

Durante 15 dias no mês de Julho, a ASPEAjovem participou, na Conferência Internacional da Caretakers of the 
Environment International de 2009 onde se reuniram cerca de 250 participantes, representando 27 países de 
todo o mundo, em Aberdeen, Escócia. Os jovens do ecoclube apresentaram o seu projecto “You(th) Change” 
que trata aspectos ambientais e a contribuição de jovens na resolução dos problemas ambientais.

Continua em:  http://aspeajovem.blogspot.com/2009/06/care-takers-of-environment.html

Eleições no Ecoclube de Formiga

No dia 12 de Setembro comemoraram-se os 4 anos do Ecoclube da Formiga e realizaram-se eleições com 9 
elementos presentes, nas quais foram eleitos:
Presidente: Fábio Melo
Vice-Presidente: Helena da Silva
Secretario de Actas: Mónica Dias 
Secretário de Comunicação: Magda Cavadas
Tesoureiro: Marcos Cândido

Ocupação de Tempos Livres na Horta da Formiga 

Entre 1 de Julho e 11 de Agosto, o Ecoclube da Formiga em parceria com a Lipor participou no programa 
OTL do IPJ, acolhendo jovens entre os 15 e os 25 anos. O projecto “Ocupação Sustentável” proporcionou aos 
jovens novas experiências no período de férias. Na Horta da Formiga (LIPOR), estes jovens realizaram algumas 
actividades, tais como, cadeiras com Pet, cestaria com jornal, realização de uma nova página de internet para 
Ecoclube da Formiga, etc. 

Continua em: http://ecoclubedaformiga.blogspot.com/2009/07/ocupacao-dos-tempos-livres.html
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Novembro
- dias 14 e 15 – Formação Simplesmente 

Teatro 
- dias 28 e 29 – Formação sobre 

consumo sustentável
- 22 ou 23 – Reflorestação conjunta 

para comemoração do Dia da Floresta 
Autóctone

Dezembro

- Assembleia Nacional dos Presidentes e 
Vice-Presidentes

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

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

Outubro

- dias 3 e 4 – Jornadas Nacionais Água e 
Juventude

- dia 17 – WORKSHOP “Floresta, 
juventude e ODM”, inserida na Semana 

dos Objectivos do Milénio (Jardim 
Botânico, Porto)

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

http://jovensambienteecidadania.
wordpress.com

Ecogaia 2009, II edição 

O Ecogaia realizou-se este ano, entre 24 e 26 de Julho, integrado no projecto “Acção Orgânica”, co-financiado 
pelo Programa Juventude em Acção. Participaram 21 jovens de 4 ecoclubes: Ecoclube Salta Fronteiras, 
Formiga, Guarda-Rios e Ecoclubinos. Durante 3 dias, os jovens conciliaram viver de forma sustentável com 
formação e interacção com a comunidade local.

Continua em:  http://accaorganica.blogspot.com/2009/07/ecogaia-2009_31.html

Projecto “Mãos na terra” no programa OTL curta duração

Este Verão, o projecto “Mãos na Terra”, aprovado pelo programa OTL do IPJ, deu oportunidade a que 4 
jovens dos Ecoclubinos se dedicassem de forma mais continuada e comprometida (10 dias) a um trabalho de 
manutenção do “seu” terreno, complementado por acções de sensibilização porta-a-porta da comunidade 
envolvente, sobre a Compostagem (em articulação com o projecto Jovens, ambiente e Cidadania.

Eccolubinos e a “Acção Orgânica” - I Workshop Compostagem 

No passado dia 29 de Agosto, os Ecoclubinos realizaram o seu primeiro workshop sobre a valorização 
orgânica de resíduos - compostagem caseira, no Parque da Lavandeira (V. N. de Gaia), para 13 participantes. 
Foi uma actividade muito produtiva para o grupo, percebeu-se que a acção conseguiu provocar uma grande 
motivação nos participantes para realizarem compostagem nas suas casas.

Park&Zoo Quinta de Stº Inácio abre as portas à Compostagem

No dia 11 de Agosto, o Park&Zoo Quinta de Stº Inácio, abriu as portas aos Ecoclubinos, permitindo-lhes levar 
a cabo uma sensibilização aos seus visitantes sobre a temática da Compostagem, utilizando para tal uma 
exposição itinerante criada e construída com o apoio dos jovens ecoclubistas.
Todos os ecoclubes e escolas que colaborem com os Ecoclubes podem requerer a exposição para animar 
acção ou espaço.

Continua em:  http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/parkzoo-quinta-de-
st%C2%BA-inacio-abre-as-portas-a-compostagem/
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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

Campanhas porta-a-porta prosseguiram em Vila Nova de Gaia

No Verão, os Ecoclubinos visitaram mais casas em V. N. de Gaia, para falarem sobre a compostagem. Foram 
abordadas mais 70 pessoas.

Continua em:  http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-residuos/campanhas-porta-a-
porta/campanhas-porta-a-porta-no-verao/

PARCERIAS

Ecoclubes de Portugal associados à YEE – Youth and Environment Europe

Durante a Assembleia anual da YEE, em Villamanín, Espanha, a 11 e 21 de Agosto, formalizou-se a associação 
da YEE e da Organização para a Promoção dos Ecoclubes.
Plano para o próximo ano:
- formação de 5 grupos de trabalho
- 5 cursos de formação
- 4 campanhas
- 3 intercâmbios
- 2 projectos em rede
- 2 publicações (boletim e revista)
- 1 seminário 
- 1 reunião anual

Os Presidentes e os Vice-Presidentes de alguns Ecoclubes, no total 6 
jovens representantes reuniram dia 22 de Julho, no Porto e fizeram 
uma avaliação das actividades feitas e uma proposta de acções 
futuras: filme sobre o movimento e a fatiota de mascote. Para além 
disso, a mascote dos ecoclubes já tem nome: AZULECO.

A mascote dos Ecoclubes já tem nome: AZULECO
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