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Mais informações: 
Joluis2@gmail.com

kapitaomagalhaes@gmail.com
http://ecoclubeguardarios.blogspot.com

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

No dia 11 de Setembro foi dinamizada uma sessão pela Monitora da Água, Helena Sousa, enquadrado no ciclo 
de conferências: Ao encontro do ensino experimental das Ciências da Terra e da Vida “na Escola Secundária 
de Gondomar, designada por “A dinamização de Ecoclubes no ensino  Participaram no total 70 docentes de 
Biologia e Geologia e de Física e Química. 
Continua em: http://aoencontrodoensinoexperimental.blogspot.com/

Divulgação em Felgueiras 

Decorreu a 9 de Setembro uma sessão formativa na escola secundária de Alfena que contou com a presença 
do Dr. Bernardino Silva da Oikos. Na sessão participaram 22 professores da escola e o objectivo principal foi 
reflectir sobre conceitos como liderança, capacitação de grupos de jovens e de jovens e conhecer o exemplo 
nos Ecoclubes.
A semente ficou lançada, agora só esperamos que dela germine uma forte raiz, que cresça e dê os seus frutos 
para a expansão dos Ecoclubes em Portugal!

Sessão formativa sobre empoderamento local e juvenil em Alfena

Ecoclube em Alfena arranca na Escola Secundária de Alfena 

NASCIMENTO OU RENASCIMENTO DE ECOCLUBES

A facilitadora do ecoclube, Laura Vieira, está nesta primeira fase do ecoclube a estabelecer contactos com 
potenciais parceiros do ecoclube (escola, Junta de Freguesia). Os temas para arranque do ecoclube serão 
a utilização sustentada do solo, associado à aplicação de práticas biológicas e iremos tratar os jardins, a  
floresta e a horta.

Novo ecoclube inicia em Baguim do Monte

A partir de um clube de ar livre da escola EB 2, 3 de Baguim do Monte e graças à motivação da professora 
Celeste Costa e Departamento de Ambiente da CM de Gondomar está-se neste momento a delinear um 
plano de actividades com os cerca de 20 jovens envolvidos no clube.

FORMAÇÃO

Na semana de 6 a 13 de Setembro, 4 elementos do Ecoclube da Formiga participaram em mais um intercâmbio 
promovido pela YEE, intitulado “Learning from each other”, na Polónia. Esta iniciativa permitiu a troca de 
ideias (reciclagem, compostagem, gestão de recursos hídricos e aspectos culturais) entre jovens de Portugal, 
Espanha, Bulgária, República Checa e Polónia. Aconselhamos todos os jovens a participar neste tipo de 

Intercambio internacional na Polónia 6 de Setembro “learn from each other II”

 

ENCONTROS INTERNACIONAIS

 Mais informações: 
analops@gmail.com
gilrmp@gmail.com

www.ecoclubinos.blogspot.com

Novembro
23 - Comemoração do Dia da Floresta 
Autóctone
- Peça de Teatro, na celebreção do S. 
Martinho

Dezembro
Jantar de Natal

Mais informações: 
ritamelo9@gmail.com

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

Mais informações: 
cmadureira.filosofia@gmail.com

Amorim37@sapo.pt
malig_14@hotmail.com

http://ecotorgas.blogspot.com/

Outubro
Campanha de sensibilização “Aumento 
do nº de ecoclubistas”

Novembro/Dezembro
- Concurso para Hino dos Ecotorgas
- Comemoração do Dia da Floresta 
Autóctone

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

http://ecoclubeguardarios.blogspot.com
http://aoencontrodoensinoexperimental.blogspot.com/
http://www.ecoclubinos.blogspot.com
http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.com
http://ecotorgas.blogspot.com/


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

www.ecoclubedaformiga.org

De 27 de Setembro a 3 Outubro decorreu nas montanhas do Parque Natural de Bieszczady (sul da Polónia), a 
formação “Floresta - bem-vinda a casa” organizada por OA PTTK  e apoiada pela YEE (Youth and Environment 
Europe). O principal objectivo foi o treino e experimentação de novos métodos e técnicas que se poderão 
utilizar no incentivo à valorização e a protecção das florestas. Participaram várias associações ambientais 
provenientes de toda a Europa.

Intercâmbio Forest welcome Home 

Entre 2 a 6 de Setembro, decorreu o V Encontro Nacional dos Ecoclubes em Fornos do Pinhal – Valpaços, onde 
participaram 30 jovens ecoclubistas. A troca de experiências e conhecimentos entre Ecoclubes, a formação 
dos jovens, a promoção de valores de participação pública e a consciência ambiental e o fortalecimento das 
relações do ecoclube local com a comunidade e parceiros estiveram na ordem do dia. Tudo isto recheado de 
muita animação, actividades de sensibilização e de intervenção directa.

Ecoclube local recebe o V Encontro Nacional dos Ecoclubes em Fornos do Pinhal

Dois jovens dos Ecoclubes, Filipe e Paulo do Ecoclube Guarda Rios foram os representantes da OPE que 
participaram no Encontro Anual do YEE – Youth Environment Europe na Republica Checa entre 10 e 16 de 
Agosto. 
O objectivo do encontro foi dar a conhecer o trabalhado que cada membro da YEE faz, rever os estatutos e 
regulamentos da YEE e elaborar projectos juntos entre os participantes.

Dois jovens ecoclubistas participam em Encontro Anual da YEE 

 

 

ENCONTROS NACIONAIS

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Feira da Valorização Orgânica em Gaia nos dias 25 e 26 de Setembro

O Parque da Lavandeira em Gaia, assistiu no fim-de-semana de 25 e 26 de Setembro à realização de uma Feira 
sobre Valorização Orgânica, onde stands expositivos, conversas e animações ajudaram a saber um pouco 
mais sobre compostagem, agricultura biológica, permacultura, hortas urbanas, etc. As entidades presentes 
foram diversas desde associações, grupos informais, empresas, até a Autarquia. A avaliação foi francamente 
positiva, não só pelos 223 visitantes, mas também pela dinâmica estabelecida que favoreceu a troca de 
experiências e ideias entre todos os intervenientes.
Para ver as fotografias: http://picasaweb.google.pt/jovens.ambiente.cidadania/RESIDUOS#

O Ecoclube Ecotorgas inicia novo ano lectivo com as pilhas carregadíssimas de energia

O Ecotorgas, jovens da Lixa, estão em fase de eleições e de planificação do novo ano de trabalho, o 
ecoclube pretende desenvolver durante o ano lectivo várias actividades de sensibilização ambiental, desde 
reflorestações, a marchas pela água, e ter uma acção mais abrangente na escola avançando com a escola 
verde. Estejam atentos ao seu blogue, actividades não vão faltar: http://ecotorgas.blogspot.com/

Ecoclube Júlio Dinis em Ovar recebe galardão Eco-Escolas

No dia 24 de Setembro, realizou-se em Ourém, a cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas – Bandeira 
Verde. A nossa Escola participou pela terceira vez no Programa Eco-Escolas no ano lectivo transacto, tendo 
dinamizado, através do Ecoclube Júlio Dinis e da Área de Projecto do 12.ºano, várias acções que mereceram 
a atribuição do galardão Eco-Escolas: a Bandeira Verde. Trata-se de um certificado de qualidade ambiental e 
constitui o reconhecimento público da existência na Escola de uma educação pelo e para o ambiente.
Continua em: in, http://amelga.wordpress.com/

Outubro
30 - Peditório da LPCC

Novembro
- Eco-paintball na Serra de Santa Justa 
20 - FESTIVAL “BATUCAMOB” (11horas)
20-28 - II Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos 2010 Jantar convívio Ecoclube 
da Formiga

Dezembro
Jantar de Natal do Ecoclube da Formiga

Mais informações: 
joanan_04@hotmail.com

http://ecovila2010.blogspot.com/

Novembro/Dezembro
20 - FESTIVAL “BATUCAMOB” (11horas)
20-28 - II Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos 2010 Jantar convívio Ecoclube 
da Formiga

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

www.ecoclubedaformiga.org

Outubro
- Confecção de compotas
- Visita à Azimute

Novembro
- Recolha de plantas medicinais e plantas 
aromáticas 
- Criação de embalagens de chás e plantas 
aromáticas

Dezembro
- Jogo Viagem na Europa
- Folheto Lição
- Aula Verde

Mais informações: 
branca@trilhos.pt

http://ecoclubeparanhos2010.blogspot.
com/

Outubro
Colocação dos caixotes multicolores à 
entrada dos três pavilhões

Novembro/Dezembro
- Acção de formação sobre fauna na 

escola
- Limpezas do recinto da escola

http://www.ecoclubedaformiga.org
http://picasaweb.google.pt/jovens.ambiente.cidadania/RESIDUOS#
http://ecotorgas.blogspot.com/
http://amelga.wordpress.com/
http://ecovila2010.blogspot.com/
http://www.ecoclubedaformiga.org
http://ecoclubeparanhos2010.blogspot.com/
http://ecoclubeparanhos2010.blogspot.com/


Ecoclube Montes Verdes não pára, cada mês com novas actividades

O Ecoclube Montes Verdes promoveu diversas acções durante os meses de verão. Em Julho, os espaços verdes 
foram o mote para passeios pedestres, para uma colónia de férias e para uns dias no Parque de Campismo de 
Mirandela. Agosto foi dedicado ao solo e biodiversidade, através de sessões informativas e visitas ao Parque 
Biológico de Vinhais.  Em Setembro os jovens do Ecoclube dedicaram-se à secagem de produtos para chá e à 
criação de herbários. A próxima actividade será a elaboração de um Manual de Práticas Ambientais.

Ecoclubinos participam em OTL

Pelo segundo ano consecutivo os Ecoclubinos participaram no programa nacional OTL, organizado pelo IPJ, e 
desta feita ao longo de 10 dias, entre 19 e 30 de Julho, 3 elementos do ecoclube, a Catarina Duarte, a Ana Rita 
e a Mariana, puseram as suas “Mãos na Terra”! No terreno onde tem vindo a trabalhar a horta biológica, as 
três ecoclubinas realizaram melhoramentos, plantaram plantas aromáticas num novo canteiro e semearam 
algumas hortícolas da época. Resultado final: alguns dias de férias bem passados; continuidade de trabalho 
neste espaço do ecoclube; e motivação para participar novamente no OTL no próximo ano! 

Ecovila, Ecoclube da Vila D’Este festeja fim de Verão com festa Hippie

A Agência de Desenvolvimento Local apoia o Ecoclube de Vila D’este – Ecovila-, e no dia 17 de Setembro 
organizaram a despedida de Verão com uma festa Hippie. Música dos anos 60 e máximas hippies de paz e 
amor não faltaram para aquecer a noite. No total participaram na festa 12 pessoas da urbanização, excluindo 
o ecoclube e organização.
Deiam as boas vindas ao ecoclube no seu blogue: http://ecovila2010.blogspot.com
Continua em : http://www.cm-gaia.pt/gaia/portal/user/anon/page/DBA0.psml?contentid=7995801581CO&
nl=pt

Ecoclube de Paranhos inicia este ano lectivo com novo ciclo de sensibilização 

O Ecoclube de Paranhos acabou de pintar os caixotes para colocar nos pavilhões, de modo a ser facilitada a 
separação de resíduos. Cada mês vai haver um dia dedicado a limpar o recinto da escola. Uma turma de área 
projecto vai-se associar ao projecto e dinamizar acções ambientais na escola em conjunto. Para além de dar 
continuidade a estas acções, o ecoclube pretende elaborar um guia sobre fauna, dentro e nas imediações da 
sua escola EB 2,3 de Paranhos. Veja aqui o levantamento (ainda incompleto) da flora de Paranhos.

Dia Europeu sem Carros com o Ecoclube da Formiga

No dia 22 de Setembro, o Ecoclube da Formiga juntou-se ao CMIA de Valongo na comemoração do dia Europeu 
sem carros. Os visados foram todos aqueles que tiveram como opção de deslocação os transportes públicos. 
Como forma de premiar a atitude ofereceram 200 flores feitas de papel reutilizado...

 

Ecoclube da Formiga em acção nas escolas de Valongo

Enquadrado no projecto “Eu posso salvar o PLANETA” que a CM de Valongo está a dinamizar com a parceria 
do ecoclube da Formiga e a Ordem dos Biológico e financiado pelo programa Agir Ambiente da Fundação 
Calouste Gulbenkian, foram desenvolvidas um conjunto de actividades: exposição itinerante, e uma carta de 
sensibilização e um jogo colectivo para dinamizar nas escolas do concelho. Em 2009/2010 participaram nesta 
iniciativa quatro escolas nas quais foram dinamizadas 54 sessões e participaram 1227 participantes.
O Ecoclube da Formiga participou em acção e formação para professores, nos quais participaram 23 
professores. In, boletim informativo nº18 Valongo Natura.

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

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

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

http://jovensambienteecidadania.wordpress.
com

Colheitas na Horta do Ecoclube

No passado dia 24 de Julho o Ecoclube Salta Fronteiras efectuou a colheita das batatas. Depois de retiradas 
as partidas, ainda contabilizaram mais de 6kg de batatas, que cresceram sem qualquer tipo de produto 
químico ou fertilizante artificial.

Mais informações: 
ecoclube.saltafronteiras@gmail.com

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

ecoclubesaltafronteiras

Outubro
Construção de uma estufa na horta

Novembro
6 – Inauguração da estufa na horta
27 - Comemoração do Dia da Floresta 
Autóctone

Dezembro
28 – Construção de árvore de natal com 
material reciclado

Mais informações: 
anabelabarreira@gmail.com

http://www.saboresdanossaterra.blogspot.

com/

Outubro
Comemoração do Dia S. Martinho 

Novembro
5 - Comemoração do Dia Internacional dos 
Voluntários

Dezembro
28 – Construção de árvore de natal com 
material reciclado

Novembro
21, 22 e 23 - Exposição final do programa 
florestas em Valongo
23 - Coordenação da reflorestação 
conjunta dos Ecoclubes – comemoração 
do Dia da floresta Autóctone

Novembro/Dezembro
Formação em teatro
18 e 19 - Assembleia dos Presidentes /
Assembleia da OPE

http://ecovila2010.blogspot.com
http://www.cm-gaia.pt/gaia/portal/user/anon/page/DBA0.psml?contentid=7995801581CO&nl=pt
http://www.cm-gaia.pt/gaia/portal/user/anon/page/DBA0.psml?contentid=7995801581CO&nl=pt
http://www.ecoclubes.org/index.php?area=7&lg=pt
http://www.ecoclubes.org/index.php?area=7&lg=pt
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/concurso-de-fotografia-edicao-2010/resultado-do-concurso-de-fotografia/
www.sites.google.com/site ecoclubesaltafronteiras
www.sites.google.com/site ecoclubesaltafronteiras
http://www.saboresdanossaterra.blogspot.com/
http://www.saboresdanossaterra.blogspot.com/


Inauguração do Mini Centro de Compostagem pelo Ecoclube Salta Fronteiras

O Ecoclube participou no programa de OTL com o projecto “Terra com Vida”, neste projecto os jovens 
ecoclubistas construíram um compostor e sensibilizaram a população local (40 fogos) para a importância 
da separação dos resíduos orgânicos. Este trabalho terminou, no dia 6 de Agosto, com a realização de 
uma festa de inauguração do “Mini Centro de Compostagem” na horta do ecoclube, onde participaram 
aproximadamente 30 pessoas.
Link para vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=uMXkd8FNRMo

Ecoclube Salta Fronteiras no Festival Margem Sousa

No passado dia 18 de Setembro o Ecoclube Salta Fronteiras participou no I Festival Margem Sousa, um festival 
juvenil, na Longra. Este festival contou com a participação de várias associações de Felgueiras, sendo que o 
ecoclube participou em conjunto com os padrinhos (Salta Fronteiras Associação) na organização do percurso 
pedestre e no almoço natural, onde foram confeccionados produtos da terra. Mostrando assim que os jovens 
também se preocupam com o ambiente.

Formação em Fornos Solares na Figueira da Foz

Alguns membros do Ecoclube Guarda-rios participaram no passado dia 12 de Setembro na formação sobre 
fornos solares com o Professor Celestino Ruivo. Onde tiveram oportunidade de construir alguns formos e 
cozinhar com eles.

Clean Up the World

O Ecoclube como membro do Clean Up The World realizou no passado dia 18 de Setembro uma acção 
de limpeza no Rio Leça. No entanto a actividade não se limitou à limpeza no rio, contou ainda com vários 
workshops como de reciclagem e reutilização de materiais, construção de fornos solares. Assim, de uma 
forma didáctica e divertida o Ecoclube dedicou uma tarde totalmente à Ecologia. Participaram nas actividades 
mais de 20 pessoas.

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

CONCURSOS

Resultados do concurso de fotografia sobre “Rios em bom estado de 
conservação”.

O Vencedor do concurso foi a Marta Vasconcelos com 77% dos votos, com o trabalho “Uma janela para o 
Rio Olo”. Os resultados de todos os concorrentes estão descriminados na tabela abaixo. Todos os resultados 
estão no link: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/concurso-de-fotografia-
edicao-2010/resultado-do-concurso-de-fotografia/

http://www.youtube.com/watch?v=uMXkd8FNRMo
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/concurso-de-fotografia-edicao-2010/resultado-do-concurso-de-fotografia/
http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/concurso-de-fotografia-edicao-2010/resultado-do-concurso-de-fotografia/

