
Ecoclubes

Juventude no 
Presente



A Visão 

• Procura-se jovem com um profundo desejo 
de mudar o mundo

• Espaço de participação juvenil, 
onde se promove a capacitação e 
organização dos jovens 
para que se assumam como  
empreendedores sociais 
independentes



O que são os Ecoclubes?

• Os Ecoclubes são organizações não 
governamentais, democráticas, constituídas 
por crianças e jovens activos na promoção 
da qualidade de vida da comunidade

• Com campanhas de sensibilização procuram 
envolver os seus vizinhos na implementação 
de propostas que promovam a 
sustentabilidade



Como surgiram? 

• Os Ecoclubes nasceram na Argentina em 
1992, a partir de grupos de alunos de escolas 
que promoviam campanhas de reciclagem 
junto das suas comunidades
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Onde estão?
• Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominicana, Equador, El 

Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela...



Como se organizam?

• Cada grupo é constituído por crianças e 
jovens, entre os 10 e os 25 anos

• Todos os Ecoclubes contam com a participação 
de um facilitador, adulto que tem a função 
de apoiar os jovens nas suas actividades, 
transmitindo a sua experiência, promovendo a 
autonomia e criatividade dos membros



Que temas abordam?

• Os temas de actuação são definidos 
localmente pelo Ecoclube, na sequência de 
processos de participação pública

• A nível nacional são definidos temas 
prioritários

reciclagem, saúde 
pública, 
florestação, uso 
sustentável da 
água, tabagismo...



O que fazem?

• Capacitação: convidam especialistas e técnicos 
locais para a realização de cursos e palestras, para 
formação interna e da comunidade

• Mobilização: promovem acções de sensibilização, 
exposições, visitas porta-a-porta, ateliers, peças de 
teatro, trocas de resíduos por sementes, plantações 
de árvores...



O que fazem?

• Comunicação: recorrem aos meios de comunicação 
tradicionais e a instrumentos próprios para difundir 
as suas propostas

• Liderança e Planeamento: em assembleias, os 
representantes eleitos democraticamente tomam 
decisões definindo o rumo do movimento

• Integração: realizam acampamentos, intercâmbios, 
encontros e outras actividades recreativas



Como se financiam?

• Os Ecoclubes procuram ser independentes
também em termos financeiros, vendendo 
materiais, apresentando candidaturas em 
programas de apoio existentes (União Europeia, 
IPJuventude, IAmbiente...), mobilizando 
voluntariado, solicitando patrocínios a empresas e 
a participação de autarquias

• As estruturas nacionais procuram apoios em 
organismos nacionais e internacionais, em termos 
de recursos humanos, técnicos e financeiros



Ecoclube de Mindelo

• Tema: Poupança de Água
– Arranque da Campanha 22 Março 2005 

(Dia Mundial da Água) 
– Inquéritos porta-a-porta para se conhecerem os hábitos de 

consumo
– Distribuição de folheto com conselhos práticos
– Workshop participativo com jovens
– Palestra com Águas do Cávado
– Contactos com media 

• participação em programa de TV, rádio…
– Prémio Consciência 
– Mural sobre poupança de água



Ecoclube de Mindelo

• Campanha ÁGUA 



Ecoclube de Mindelo

• Prémio Consciência

200 cidades
500 escolas

50.000 pessoas
100 instituições
150 empresas



Ecoclube de Mindelo

• Outras actividades:
– Intercâmbio Internacional Body–Mind–Soul 
Self-improvement for the development of the local 
community (Agosto 2004, Polónia)

– Inspecções costeiras (2004/2005)
– Dinamização de um fórum participativo da Agenda 
21 Local (2004)

– II Intercâmbio Internacional de Experiências Juvenis 
de Ecoclubes (Maio 2005, Argentina)

– Torneio de voleibol de praia (2005)
– Limpeza das praias (2006)



Promoção em Portugal

• Ecoclubes existentes
– Ecoclube de Mindelo
– Ecoclube de S. João da Madeira
– Ecoclube ASPEA Jovem (Lisboa)

• Parcerias
– LIPOR / Plano Estratégico de Ambiente do Grande 
Porto

– Secretaria Regional do Ambiente e 
Rede de Ecotecas dos Açores

• Colóquios, intercâmbios…



Promoção na Europa

• Parcerias
– Ecoclubes em Espanha, em formação na Alemanha, 
Polónia, Bélgica…

– Parceria com OPUS - Centro para a Promoção e 
Desenvolvimento de Iniciativas Civis - para 
dinamização de Ecoclubes na Europa

– Preparação conjunta de encontros em Portugal e 
Polónia



Estratégia 2006/2007

• Parceria com Grupo de Estudos Ambientais 
da ESB/UCP (uma pessoa a tempo inteiro)

• Reforço e articulação da promoção em 
Portugal e na Europa 
– Criação de rede de facilitadores
– Apoio directo a ecoclubes emergentes

• Dinamização de campanhas temáticas 
– Nova cultura da água
– Protecção das florestas



Estratégia 2006/2007

• Resultados esperados
– Reforço dos 3 ecoclubes já existentes
– Criação de 10 novos Ecoclubes em Portugal
– Criação de 5 novos Ecoclubes em 
outros países europeus 

– Realização de encontro internacional
– Edição de folheto, boletim e guia de apoio ao 
facilitador (português e inglês)

– Edição de materiais para o tema da Água e Florestas
– Acções de formação e divulgação



www.ecoclubes.org
www.amigosdomindelo.pt/ecoclubes
ecoclubedemindelo.blogspot.com

www.futurosustentavel.org

pamacedo@esb.ucp.pt


