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Projecto em nos: 
 

 120 jovens que realizam campanhas de sensibilização ambiental nas suas comunidades  
 9 ECOCLUBES (Gaia, Mindelo, Guifões, Formiga, Marco de Canavezes, Sabrosa, Guimarães, 

Felgueiras, Fafe) 
 3 PROGRAMAS de sensibilização: resíduos, floresta e água 
 2 ANOS de duração  
 1 entidade promotora + 4 parceiros nacionais 
 1 equipa composta por + 5 recursos humanos 

 
Contexto: 
 

A necessidade de consolidação da rede de Ecoclubes e as prioridades ambientais para a região Norte 
“entrecruzaram-se” e permitiram o esboço de três programas de trabalho para e com os jovens, com formação em 
temas e metodologias específicas (sensibilizações porta-a-porta, palestras nas escolas, teatro fórum, 
encontros informais) e apoio dos grupos no terreno (formação e conselho). Programas comuns fomentam a 
troca de experiências e boas práticas entre grupos. 
 
Objectivos: 
 

 Promover a cidadania ambiental na região do Norte através do apoio ao associativismo juvenil 
 Sensibilizar as populações da região para temas prioritários a nível nacional e regional (resíduos, floresta e 

água) 
 Procurar envolver a população na procura de soluções conjuntas de actuação directa no meio local 
 Fomentar e fortalecer as parcerias com os agentes locais de modo a que a actuação no terreno seja mais 

articulada, com maior impacto e mais eficaz.  
 
Destinatários: 
 

 Os jovens e suas comunidades: Alheira (VNG), Fafe, Formiga (Valongo), Guifões (Matosinhos), 
Guimarães, Jugueiros (Felgueiras), Marco de Canavezes, Mindelo (VDC) e Sabrosa. 

 Este projecto potencia parcerias com os agentes activos a nível local (empresas, ONG’s, Municípios, 
Escolas) de modo a implementar actividades conjuntas e criar maior impacto. 

 
Parceiros: 
 

INTERVIR MAIS - Entidade executora do projecto 
 

O.P.E. - Entidade subcontratada/ executora dos programas no terreno 
 

LIPOR - apoio logístico, material e recursos humanos 
 

IPJ - Parceiro na divulgação e captação de voluntários para as campanhas   
 

DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS - Parceiro na divulgação (apoio material e técnico) 
 
Metas: 
 

 Pretende-se que os 120 jovens em campanha, divididos por grupos de 2 elementos sensibilizem 720 fogos 
mensalmente, no total ± 14.500 pessoas em 20 meses de campanha. 

 Para além das campanhas porta-a-porta, pretende-se envolver, cerca de 1.400 jovens nas escolas e cerca 
de 1.000 pessoas, nas 9 comunidades onde actuam os Ecoclubes, em acções de preservação conjuntas 
(ex.: acções de limpeza, acções de reflorestação, marchas ambientais). 

Jovens, ambiente e cidadania 
na Região Norte 
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Fase 2 (10 meses) – CAMPANHAS NO TERRENO porta-a-porta, acções conjuntas 

Fase 3 (1-2 dias) – Exposição para FEEDBACK À POPULAÇÃO e fórum para integração de 
sugestões para próximo ano de campanhas e de acções conjuntas. 

Fase 4 (10 meses) – CAMPANHAS NO TERRENO porta-a-porta, acções conjuntas 

Fases do projecto: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMA ÁGUA - OS RIOS QUE BEBEMOS…  
 
Objectivos: 
 

 Articular a actuação dos Ecoclubes a projectos de sucesso já existentes na região: 
Projectos Rios e Corrente do Rio Leça; 

 Monitorizar um troço de um rio da localidade dos Ecoclubes que tem o tema água: Mindelo, Felgueiras e 
Guifões; (Ribeira de Silvares, Rio Ferro, Rio Leça); 

 Organizar acções de sensibilização para a comunidade – exposição da água, teatro de rua; 
 Organizar acções de limpezas do rio conjuntamente com a população local e com os parceiros 

interessados; 
 Efectuar palestras nas escolas sobre os projectos existentes e potencializar acções conjuntas com os alunos 

das escolas. 
 
Calendário: 
 

 PREPARAÇÃO – Outubro e Novembro 
 - Apresentação do projecto aos jovens e à comunidade local       

- Formação aos ecoclubistas – dias 11, 18 e 19 de Outubro 
 - Preparação do material de divulgação da campanha (folhetos, cartazes e t-shirts) 
 

 CAMPANHA NO TERRENO – Dezembro a Setembro 2009 
Dezembro a Setembro 2009 
- Adopção de um troço do rio  
- Lançamento de concurso fotográfico escolar para denúncia de troços de rios e de praias poluídos  
- Palestras nas escolas e visitas de monitorização ao rio 
– Acções de limpeza do rio 
 
Outubro de 2009 
- I Jornadas Água e Juventude em Portugal (2 dias) 

 
 MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO – previstas 4 visitas de acompanhamento, boletim semestral, relatório 

anual, exposições itinerantes nas escolas, vídeos (feedback à população) 

Fase 1 (2 meses) – PREPARAÇÃO da formação dos jovens e apresentação à comunidade 
preparação do material das campanhas 

Fase 5 (2 meses) – CONCLUSÃO do projecto e para feedback à população: preparação de 
Festival de Compostagem, grande exposição da água, exposição na floresta e land-art, 
Encontro de jovens que participam nos diferentes Programas. 
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Indicadores para os 3 Ecoclubes: 
 

 
 
 
Metas para cada Ecoclube: 
 
Até final de Dezembro de 2008: 
  
- Apoiar na organização de uma palestra para a comunidade 
- Realizar 6 workshops nas escolas sobre uso sustentável da água 
 

- Distribuir 160 folhetos de sensibilização pela população local 
 

- Sensibilizar 300 pessoas da comunidade local para a questão da importância da preservação dos cursos de água e 
para o uso sustentável da água 
 
 
Estratégia de comunicação: 
 

 Elaboração de folhetos sobre o programa água 
 

 

 500 boletins semestrais para informação da população e 
dos parceiros do desenrolar da campanha;  

 

 blogue do Ecoclube – notícias, fotografias e resultados do 
projecto e convites para participação nas diversas 
actividades; 

 

 e-groups, hi5 com acesso livre a outros jovens que 
queiram integrar a rede 

 Elaboração de artigos para os jornais e rádio 
 

 T-shirts dedicadas a cada programa para identificação do grupo “Ecoclube Salta Fronteiras”, “Ecoclube 
de Mindelo”, “Ecoclube Guarda-Rios” 

 

 Acções de sensibilização nas escolas, explicação acerca dos apoios do FEDER; 
 

 Relatórios anuais e finais para cada programa, referência ao co-financiamento pelo FEDER e aos parceiros; 
 

 Produção de vídeos das campanhas e dos testemunhos dos jovens, com inclusão dos apoiantes para 
apresentar nas exposições; 

 

 3 exposições itinerantes: resíduos, água e floresta, para sensibilização e informação dos resultados 
conseguidos à população e parceiros envolvidos (inclusão logótipo). 
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Contactos da equipa:        
                                                                                                          
Sónia Vieira (sfvieira@intervirmais.pt) 
Coordenadora dos programas Resíduos, água e floresta 
 

Maria Helena Sousa (mhelenacs@portugalmail.pt) 
Monitora do Programa Água e Resíduos 
 

Daniela Carneiro (danielapcarneiro@hotmail.com) 
Monitora do Programa Floresta 
 
 
 
 
Promotor e gestor do projecto: 

 
 
 
 

 
Co-financiador: 

Parceiros de divulgação: 

Parceiros: 

Sou a MASCOTE dos 
Ecoclubes e estarei 
sempre convosco :) 

 
Só que ainda não tenho 

nome… o que é que 
sugeres? 


