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Mais informações: 
joaquimjnovo@yahoo.com.br

http://ecoclubevivo.wordpress.com

Mais informações: 
Joluis2@gmail.com

http://ecoclubeguardarios.blogspot.com

O Ecoclube EcoÍris surgiu, a partir da Escola E/B 2,3 de Santiago de Custóias, em inícios de 2009. Constituído 
por 10 jovens, entre os onze e quinze anos de idade, o grupo já realizou o diagnóstico ambiental participativo 
à comunidade local, sobressaindo como prioridades a falta de espaços verdes e os problemas sociais. A partir 
daí, o ecoclube optou pelo tema da biodiversidade projectando, nas suas primeiras actividades, a urbanização 
urbana. Próximos passos: desenho do logótipo, estabelecimento de parcerias (Junta e Escola) e as eleições 
dos cargos do Ecoclube.

Novo ecoclube em Custóias – EcoÍris

Em seguimento às sessões de sensibilização sobre água dinamizadas pelo Ecoclube Salta Fronteiras e a 
Monitora da Água, Helena Sousa, na Escola Secundária da Lixa, um grupo de alunos da escola e professora 
inscreveram-se e pretendem formar o 1º Ecoclube da Lixa.
No contexto da colaboração com esta escola realizou-se uma marcha pela Água no dia 27 de Março em 
conjunto com o Ecoclube Salta Fronteiras e está programado para o dia 22 de Abril, Dia Mundial da Terra, a 
assinatura da carta de compromisso entre a Escola Secundária da Lixa e os Ecoclubes.

Ecoclube da Lixa

No âmbito do Plano anual de Actividades, o “Ecoclube de Paranhos” promoveu uma Feira de Agricultura 
Tradicional no passado dia 12 de Março. Participou nesta actividade toda a comunidade educativa, uns na 
qualidade de colaboradores, outros na qualidade de convidados. O evento agradou a todos, o que se tornou 
perceptível pela participação activa de todos e pelos encorajadores comentários que deixaram ficar no livro 
de sugestões acerca do evento. O tema do ecoclube é espaços verdes.

Novo ecoclube de Paranhos já em sensibilização

Somos um Ecoclube sediado no Externato Infante D. Henrique, em Braga, e temos como objectivo, ajudar 
a comunidade a ganhar consciência ecológica. É urgente que hábitos recorrentes, como o de deitar lixo 
nas florestas ou no Rio Este, sejam corrigidos. Foi com este objectivo que o Ecoclube do Infante foi criado, 
contando já com cerca de 20 membros com idades compreendidas entre os dez e os doze anos.
Blogue: http://alunos.alfacoop.co.pt/ecoclube

Ecoclube do Infante, em Braga

Mais informações:
 eliana.ferreira@alfacoop.pt

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



Abril
 - Campanhas porta-a-porta na 

comunidade envolvente 

Maio
- Sensibilização em cafés/restaurantes

Junho
- Sensibilização em cafés/restaurantes

 Mais informações: 
analops@gmail.com

ruipedrosousa@gmail.com
gilrmp@gmail.com

www.ecoclubinos.blogspot.com

A ADERAV e a Rede dos Ecoclubes organizaram uma sessão de formação, no dia 24 de Janeiro, em Aveiro.
Esta sessão teve a duração de 8 horas e participaram 13 jovens e potenciais facilitadores de Lisboa, Leiria, 
Felgueiras, Oliveira de Azeméis, Viseu e Aveiro. 
e conhecer os Ecoclubes, sua filosofia e metodologia; de reflectir sobre o papel do facilitador no Ecoclube; 
de distinguir elementos essenciais de um projecto; fontes de financiamento possíveis e de traçar os passos 
concretos e as entidades a envolver para iniciar Ecoclubes nos locais dos participantes.

Sessão de formação para facilitadores dia 24 de Janeiro, em Aveiro

FORMAÇÃO

Abril
 - dia 5 - 1º ciclo paper 

Maio
- Exposiçao no Centro Comercial 

Continente
- dia 17 - Carrinhos de rolamentos

Junho
- dia 7 - Sensibilização na Vila Beatriz

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

www.ecoclubedaformiga.org

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

Até finais de Março, a Promotora Nacional/Presidente Nacional/OPE (Organização para a Promoção dos 
Ecoclubes) dinamizaram doze sessões de informação sobre Ecoclubes fora das áreas de intervenção directa 
dos ecoclubes (comunidades locais e limitrofes). Estas sessões têm, a duração média de uma hora e tem como 
objectivo principal dar a conhecer a dinâmica dos Ecoclubes em Portugal e no mundo.
Estas sessões têm a duração de 1 a 2 horas e são, regra geral, fora das áreas de intervenção directa dos 
Ecoclubes. (comunidade local e freguesias limítrofes), no entanto algumas destas sessões foram animadas 
por jovens ecoclubistas.
No total participaram cerca de 400 pessoas, jovens e adultos.

No último sábado do mês entre Fevereiro e Junho, os Ecoclubes estão em foco nas sedes de distrito na Região 
Norte. Estas “mini” sessões têm a duração de 4 horas e têm sido frequentadas, sobretudo, por potenciais 
facilitadores. Dia 28 de Fevereiro, decorreu nas instalações do Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental de Viana de Castelo, uma sessão, dinamizada pela Promotora Nacional, na qual participaram 14 
pessoas. No Dia 28 do mês seguinte, decorreu semelhante sessão em Braga, nas instalações da Loja Já do IPJ. 
Apesar do nº pequeno de participantes criou-se uma grande dinâmica para novos Ecoclubes!

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Todas as quartas feiras de cada mês, o Ecoclube Vivo sensibiliza crianças de escolas primárias do concelho de 
Briteiros para trabalhar questões ligadas ao ambiente e à cidadania. 
Em Janeiro, a temática foi a floresta, para estas sensibilizações fez-se um teatro de sombras chinesas sobre a 
protecção florestal, jogos lúdicos e pintura de azulejos. Participaram 25 crianças.
Em Fevereiro, a temática foi a educação alimentar, o Ecoclube e o facilitador optaram por visualizações de 
filmes e BD’s sobre a educação alimentar e jogos sobre a alimentação e pirâmide alimentar. A expressão 
plástica também esteve presente, através da pintura de telas. Participaram nestas sessões 50 crianças.

Ecoclube Vivo todas as quartas-feiras sensibiliza crianças de 1º ciclo

Doze sessões de informação sobre Ecoclubes no primeiro trimestre de 2009

Duas “mini” sessões de formação sobre os Ecoclubes em Viana do Castelo e em Braga

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/comunicacao/



Abril
 - Continuação da campanha dos óleos

Maio
- Início da actividade “Historial das 

ribeiras de Mindelo”

Junho
- dia 5 - Participação na comemoração 

do Dia do Ambiente realizado pela 

Câmara Municipal de Vila do Conde
- Actividade com as escolas de surf de 

Vila do Conde 

- Participação nas jornadas do ambiente

Mais informações: 
ritamelo9@gmail.com

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

PROGRAMA ÁGUA

Mais informações: 
mariajoao59@hotmail.com

Maio
- dia 29 - Comemoração do dia da 

Energia (Lanche solar; Exposição de 
fornos solares; Aquecimento de água 

com energia solar utilizando painel 
com garrafas PET; Painel fotovoltaico e 

conversão de energia eléctrica 12V/230)

Mais informações: 
antoniorosa@hotmail.com

http://ecoclube.verde.minho.

googlepages.com

No Dia Mundial da Floresta, o Ecoclube de Mindelo, o Ecoclube Salta Fronteiras e Associação ADERAV 
reuniram em Mindelo para planearem as Primeiras Jornadas Água e Juventude a decorrer nos dias 3 e 4 de 
Outubro. O dia foi dividido em dois períodos: de manhã, sensibilização e interacção entre os participantes, 
com passeio pedestre na Reserva Ornitológica de Mindelo e limpeza de praia e de tarde trabalho de grupo 
para discutir e planear as Jornadas. No total, 12 participantes animaram a mesa de trabalho. O encontro foi 
organizado pelo Ecoclube de Mindelo, especial agradecimento à Joana Silva pelo seu empenho e dedicação, e 
ao Paulo Barreto, Guardião Florestal pela sua disponibilidade e paixão pela Natureza. Objectivos plenamente 
atingidos, agora é arregaçar as mangas para avançar com a sua concretização…

Encontro preparatório das I Jornadas Água e Juventude, 21 de Março

Nos dias 27 e 28 de Março de modo a assinalar o Dia Mundial da Água, os três Ecoclubes com o tema água 
(Guarda-Rios, Salta Fronteiras e Mindelo) realizaram uma Marcha simbólica pela água. Os objectivos da 
marcha foram, sobretudo, sensibilizar a população para a importância da água e para a sua situação actual. 
Em Vila do Conde, participaram 250 alunos das escolas da cidade, em Felgueiras e Lixa participaram 120 
alunos das Secundárias de Felgueiras e Lixa e em Guifões, foi sobretudo a comunidade que acedeu ao apelo 
do Ecoclube Guarda Rios e participaram 23 pessoas na Marcha.

Marchas pela Água em Vila do Conde, Felgueiras e Lixa e Guifões

O Ecoclube do Dão organizou um fim-de-semana de sensibilização e convivência na Quinta de Bispos, em 
Campo de Besteiros (Santa Comba Dão), dias 7 e 8 de Março. Decorreram apresentações sobre os Ecoclubes 
e a Quinta de Bispos que foi pioneira em Portugal a obter o rótulo ecológico europeu.
As jovens puderam experienciar andar a cavalo, praticar ténis, nadar na piscina, fazer percurso dos Laranjais, 
entre outras. Este Ecoclube tem o tema água, e nasceu a partir de uma equipa feminina de voleibol que 
integra agora a vertente ambiental. O grupo dinamiza, actualmente, campanhas porta-a-porta para recolha 
de óleos usados.

Fim-de-semana de sensibilização e convivência do Ecoclube do Dão

O Ecoclube de Mindelo iniciou em Janeiro a sua 1ª campanha de sensibilização para a recolha de óleos usados 
na freguesia. O ecoclube porta-a-porta conversa com os moradores mindelenses, explicando todo o processo 
e convidando-os a participar na iniciativa. Já foram percorridas 50 casas, e a sua grande maioria comprometeu-
se a colaborar com o Ecoclube colocando os óleos de casa no “oleão”, colocado permanentemente no Largo 
das Cubas (Junta de Freguesia de Mindelo), este será periodicamente removido pela empresa CQOPlus, 
parceira neste projecto, e que será posteriormente transformado em Biodiesel. 

Ecoclube de Mindelo em campanha para a recolha de óleos na freguesia



Mais informações: 
afcraul@hotmail.com

www.ecoclubedapoupa.blogspot.com

Abril
- Ecofeira

- Sensibilização da campanha de recolha 
dos óleos usados 

- dia 23 - Actividade com a Associação 
Acarinhar

dia 25 - Limpeza de rio 

Maio
- dia 30 - Limpeza de rio

Junho
- dia 27 - Limpeza de rio

Mais informações: 
ecoclube.saltafronteiras@gmail.com

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

ecoclubesaltafronteiras

Abril
- Trabalhos manuais com recicláveis
- Campanha porta-a-porta sobre os 

óleos usados

Maio
- Trabalhos manuais com recicláveis

Junho
- Subida à Serra da Estrela

- Reciclar papel: a sua relação com a 

água

Mais informações: 
ecoclubedodao@gmail.com

www.ecoclubedodao.blogspot.com

No dia 28 de Fevereiro o Ecoclube Guarda Rios realizou uma acção de Monitorização e limpeza no Rio Leça 
onde contou com a presença dos alunos do 7º ano da Escola EB 2,3 Passos José e do 12º ano da Escola 
Secundária da Senhora da Hora. Esta actividade contou com a presença de 30 pessoas e insere-se no âmbito 
do Projecto Rios onde o Ecoclube tem um troço de 500m do Rio Leça adoptado.

Acção de monitorização no Rio Leça

O Ecoclube da Formiga e a Monitora das Florestas dinamizaram sensibilizações 
em duas Escolas Secundárias, Valongo e Ermesinde. Através de palestras e 
exposições com cartazes e fotografias das actividades realizadas, o Ecoclube dá 
a conhecer as suas actividades e sensibiliza para o tema das Florestas. Nessas 
sessões participaram 165 jovens. O Ecoclube também realizou campanhas porta-
a-porta.

Ecoclube da Formiga, exposição, inquéritos e palestras em Escolas Secundárias

PROGRAMA FLORESTAS

Dia 28 de Março, a AMAVE abriu as portas do CITRUS a 23 ecoclubistas e facilitadores dos Ecoclubes que 
trabalham o programa Resíduos no projecto “Jovens, Ambiente e Cidadania na Região Norte”. Entre visitas 
guiadas por técnicos da AMAVE (centrais de Triagem, Compostagem e unidade de Vermicompostagem), jogos 
e simulações teatrais, momentos de reflexão e outras metodologias, foi possível potenciar a acção de todos 
os ecoclubistas presentes. Os Ecoclubes Verde Minho (Fafe), Vivo (Guimarães) e Ecoclubinos (V. N. Gaia), 
solidificaram a sua forma de actuação, com mais ferramentas, para levar a cabo sensibilizações em escolas, 
restaurantes; campanhas porta-a-porta e exposições itinerantes. 

Encontro dos Ecoclubes com tema Resíduos, 28 de Março

PROGRAMA RESÍDUOS

No dia 10 de Janeiro, os Ecoclubinos exibiram na festa de Jovens a sua exposição sobre “O outro lado 
dos resíduos”. Assim, tentaram-se demonstrar várias ideias fáceis de aplicar para o reaproveitamento de 
materiais que à partida seriam rotulados de resíduos. Estiveram presentes 70 pessoas de Alheira. No final 
do espectáculo, houve a oportunidade das pessoas observarem e experimentarem alguns dos materiais 
expostos.

Exposição “O outro lado dos Resíduos” na Festa de Jovens – Comunidade de Alheira

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas

continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua

Dia 14 de Janeiro decorreu uma sessão de sensibilização sobre florestas, em Sabrosa, estiveram presentes 
mais de 40 jovens. O Ecoclube de Sabrosa não tem reunido regularmente, visto actualmente não ter facilitador. 
No final, o grupo de 6 membros reuniu no sentido de identificar principais dificuldades e saber tipo de apoio. 
Prevê-se organizar sessão para potenciais facilitadores em Sabrosa pois agora, procura-se adulto com gosto 
em trabalhar com grupo de jovem e com interesse pelo ambiente. Caso esta frase ressoe em si, contacte: 
Maria João: mariajoao59@hotmail.com (membro do Ecoclube)

Sessão de sensibilização em Sabrosa sobre florestas



Abril
- dias 15, 16 e 17 - Semana aberta da 

Biotecnologia
- dias 23, 24 e 25 - Feira de Juventude, 

na Lousã

Junho
 - Corrida pelo Ambiente, promovido 

pela LIPOR
- dia 13 - Apresentação do Programa 
Juventude em Acção e do Projecto 

Ecoclubes
- dia 27 e 28 - III Manifestação Ambiental

Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

www.ecoclubes.org 
(Secção Portugal)

Abril
- dia 22 - Palestra sobre ambiente na 

Escola Secundária da Terra, assinalar o 
Dia Mundial da Terra 

-dia 24 - Participação no XI Encontro 
Distrital dos Clubes da floresta em S. 

Pedro de Rates (Póvoa de Varzim)
-dia 25 - Divulgação dos Ecoclubes e 

novo projecto no IPJ, no Porto

Maio
-  dia 30 - Divulgação dos Ecoclubes na 

Loja Já do IPJ em Vila Real 

Junho
 - dia 27 - Divulgaçõ dos Ecoclubes em 

Bragança

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

http://jovensambienteecidadania.
wordpress.com

Nas férias da Páscoa, os Ecoclubinos têm aproveitado os seus finais de tarde para realizar campanhas porta-a- 
porta na sua comunidade, de forma a sensibilizar para a prática da valorização orgânica de resíduos, através 
da compostagem doméstica. Até ao momento foram visitadas cerca de 20 casas. Tem sido, sem dúvida uma 
experiência muito interessante e enriquecedora, quer para os jovens quer para a comunidade.

Arranque campanhas porta a porta na Comunidade de Alheira

Com o apoio da Câmara Municipal de Fafe e a colaboração do Engº Rui Valente, o Ecoclube Verde Minho 
comemorou o Dia da Árvore, no Futuro Parque da Cidade de Fafe. Assistiu a uma pequena e motivadora 
palestra proferida pelo Engº Valente e, com o apoio dos Funcionários da Câmara, plantaram três árvores.  
Toda a escola esteve envolvida na actividade e cada turma também plantou as suas três árvores. Em nome 
da Natureza, obrigado aos Professores Mário Louro e Fernando Novais que organizaram toda a escala de 
deslocação ao local da plantação.

Dia da árvore, Parque da Cidade de Fafe, 18 de Março

PARCERIAS

Ecoclubes associaram-se à Associação Oragá no sentido de promover um conjunto de acções de educação 
não formal direccionadas para os jovens. Este projecto iniciou em Março e tem a duração de 6 meses.
Na apresentação do projecto e dos parceiros os Ecoclubes marcaram presença, com uma exposição e material 
informativo sobre o Movimento. Mais informação sobre Arte de Viver: http://www.oraga.pt.vu/

Os Ecoclubes são parceiros da Associação Oragá, em projecto Arte de Viver

Na agenda estão sessões de formação para potenciais facilitadores na região do Ave; sessões de formação 
sobre resíduos, e outras sinergias resultantes da colaboração entre os Ecoclubes e a AMAVE. O objectivo 
principal desta colaboração é de dinamizar Ecoclubes no Ave e fortalecer os dois Ecoclubes existentes em 
Guimarães e Fafe, área de intervenção da AMAVE.

AMAVE assina protocolo para apoiar o programa Resíduos do projecto “Jovens, 
Ambiente e Cidadania na Região Norte”

DICAS PRÁTICAS

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

Usando a sua criatividade: antigas t-shirts podem-se transformar em almofadas, cascas de tangerina 
mergulhadas em chocolate em deliciosas farripas de chocolate, jornal velho em suportes para pratos ou copos, 
caixas de cartão em candeeiros, vários materiais originarem artigos de bijutaria instrumentos musicais…

Extraído da exposição “O outro lado dos resíduos” dos Ecoclubinos, Alheira

Reutilização de materiais



Parceiro: Patrocinadores: Apoios:

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, 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

O cultivo de morangos em tubos de PVC é bastante fácil desde que siga algumas indicações:
- Com um tubo de 120 a 150mm, faça furos com 60mm de diâmetro, 4 furos num metro de tubo;
- Vede as duas extremidades com tampões em madeira;
- Faça pequenos furos menores no lado oposto dos furos maiores para que possa haver drenagem;
- Acrescente 33% de composto natural à terra;
- O tubo deverá ser mantido  em local bem iluminado, (com sol);
- Evitar que o tubo aqueça ao sol, forrando-o com embalagens de leite viradas com a parte brilhante para fora; 
- Compre mudas de boa qualidade.

Experiência realizada pelo Ecoclube Verde Minho, Fafe

Cultivo de morangos em tubo PVC

Corte um garrafão de 5 litros de modo a poder colocar substrato (substrato utilizado: 1/3 de terra + 1/3 de 
areia + 1/3 de composto) dentro e fazer a plantação de alfaces, faça como o Ecoclube Verde Minho. Este 
cultivou e ofereceu alfaces biologicas que foram incluidas em sandes no bar dos alunos da escola, de modo a 
sensibiliza-los para a importância da prática da agricultura biológica e consequentes benefícios para a saúde 
e para o ambiente.  

Experiência realizada pelo Ecoclube Verde Minho, Fafe

Plantação de alfaces em garrafões de água reutilizados

Em inícios de Março, o programa Água do projecto “Jovens, Ambiente e Cidadania na Região Norte” lançou o 
concurso de fotografia para denúncia de rios e praias poluídas. Jovem ou grupo de jovens, até 3 elementos, 
podem participar neste concurso. O prazo de envio das fotografias é até 31 de Maio e o prémio será uma 
experiência radical na Natureza. 

PARTICIPA E PASSA A PALAVRA...

Concurso de fotografia para denúncia de rios e praias poluídas

 continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/
concurso-de-fotografia/


