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A ASPEA- Associação Portuguesa de Educação Ambiental é uma ONGD fundada em 1990, que 

tem como objetivo principal o desenvolvimento da Educação Ambiental no ensino formal e não 

formal. Para levar a cabo este objetivo, várias ações são levadas a efeito pelos seus membros e 

voluntários, nomeadamente: formação de técnicos e professores, organização de seminários, 

cursos e jornadas a nível nacional e internacional, atividades de sensibilização em escolas e 

ações de voluntariado ambiental. Mais informação: www.aspea.org 

Projeto Rios  
O Projeto Rios é um projeto que visa a participação social na conservação dos espaços fluviais. 

Com uma postura inovadora de voluntariado ambiental, o Projeto Rios implementa iniciativas 

no âmbito da responsabilidade socio-ambiental, da gestão dos recursos naturais, dos resíduos 

e da biodiversidade relacionadas com a gestão da água, para além de promover a educação, a 

consciencialização e o envolvimento ativo da comunidade, escolar e alargada, para a 

importância e valorização do ambiente através da adoção de um troço de 500m de um rio ou 

ribeira.  

Atualmente estão envolvidas na implementação do Projeto Rios no território nacional diversas 

entidades e instituições (câmaras municipais, juntas de freguesia, escolas, associações, 

organizações não-governamentais, institutos e centros de investigação), empresas e a 

população em geral.  

 

Projeto Vamos Cuidar do Planeta!  
A ASPEA é a entidade coordenadora em Portugal do projeto Vamos Cuidar do Planeta! Trata-se 

de um projeto europeu no qual os jovens estudam as causas e consequências de um problema 

ambiental local e depois, organizam uma ação para diminuir ou eliminar o problema. Após a 

organização da ação, o projeto é divulgado a nível escolar, nacional e europeu através de 

conferências. Em 2018 ASPEA organizará a III Conferência Europeia em Portugal, estando 

prevista a participação de 100 alunos e professores de, pelo menos, 10 países da Europa. 

Neste encontro, dá-se prioridade ao diálogo entre os jovens e os decisores políticos.  

 



 

Agência Jovem de Notícias  
A Agência Jovem de Notícias Ambientais (AJNA) é uma iniciativa colaborativa da ASPEA em 

parceria com a associação Viração Educomunicação. Pretende-se uma articulação entre grupos 

jovens de Portugal para produzirem e disseminarem informação de interesse comunitário 

sobre temáticas ambientais, utilizando os princípios e técnicas da educomunicação, do 

jornalismo social, comunitário e colaborativo.  

 

Quinta Ecológica da Moita  
A Quinta Ecológica da Moita surge a partir de um protocolo de parceria entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Aveiro (SCMA) e ASPEA, com vista à dinamização de atividades de Educação 

Ambiental na Mata da Moita (Aveiro), suportado por um programa anual de atividades, e 

ainda contemplando ações no âmbito da limpeza e manutenção de espaços, elaboração de 

trilhos na natureza, dinamização de aulas na natureza, hortas, apiário pedagógico, um parque 

de merendas e sala de eventos, exposição e formação. 

EduCO2cean 
O projeto EDUCO2CEAN tem como objetivo gerar um modelo pedagógico Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), com potencial para ser aplicado em toda a União Europeia, e permitir a 

comunicação com a sociedade para a importância da pesquisa sobre os impactes e mitigação 

das mudanças climáticas no mar, com especial ênfase no Oceano Atlântico e no Mar Báltico. 

Os principais resultados do projeto são: 

Resultado 1. E-book: Alterações climáticas e redução da pegada de carbono nos oceanos  

Um manual em formato PDF e um e-book é proposto e estará disponível gratuitamente para 

descarregar a partir do site do projeto. Este manual irá cobrir os temas-chave para a 

compreensão do impacto que as alterações climáticas estão a ter nos oceanos e vai mostrar 

aos alunos os desafios que a humanidade enfrenta para reduzir a pegada de carbono nos 

mares. Esta publicação será uma ferramenta para os professores usarem dentro ou fora da 

sala de aula, com novos conteúdos criados a partir do conhecimento gerado nos centros de 

investigação nos países parceiros.  

 

 



 

Resultado 2. Portal de educação colaborativa  

www.educocean.org reunirá todo o projeto. O portal servirá como um ponto de encontro para 

os profissionais, professores e estudantes envolvidos no projeto. Será o ponto de encontro 

para as partes interessadas, bem como a principal forma para a divulgação do projeto. Todas 

as atividades e produtos desenvolvidos no âmbito do projeto serão refletidos aqui. Também 

será uma ferramenta valiosa para medir o impacto do projeto.  

 

Rede Caretakers of the Environment International 
Caretakers of the Environment International (CEI, www.caretakers4all.org) é uma organização 

independente, sem fins lucrativos cujo objectivo global é estimular a educação ambiental em 

escolas do ensino secundário. É uma rede mundial de professores e alunos que partilham 

preocupações e enfrentam desafios ambientais, organizando conferências temáticas anuais.   

A ASPEA, é a representante em Portugal da CEI, sendo a Vice-Presidente da ASPEA, igualmente 

a Vice-Presidente da Rede Caretakers of the Environment International. A ASPEA já organizou 

2 conferências em Portugal, uma em Tróia, em 1992 e outra em Oeiras em 2015. 

Em 2018 será organizada na Áustria - https://www.caretakers4all.org/conferences/annual 

Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental 
Com o objetivo de contribuir para a produção e divulgação de conhecimento no campo da 

Educação Ambiental a nível nacional e internacional, Associação Portuguesa de Educação 

Ambiental (ASPEA), organiza anualmente as suas Jornadas Pedagógicas, sendo um momento 

importante de atualização de conhecimentos, partilha de experiências e divulgação de 

trabalhos de investigação e de projetos de escolas, universidades, associações, empresas, 

entre outras organizações. 

Mais informação: https://aspea.org/index.php/2015-06-24-20-23-19/jornadas-pedagogicas-e-

a 

 

Contactos gerais:  

aspea@aspea.org - 217724827 

Joaquim Ramos Pinto – Presidente da ASPEA – Joaquim.pinto@aspea.org 
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