
O que é o projeto LIFE INVASAQUA? 
 

É um projeto europeu com a finalidade de lutar contra as EEI (espécies exóticas invasoras) 
aquáticas em Portugal e Espanha, aumentando a sensibilização do grande público e dos 

sectores envolvidos neste problema. Pretende melhorar a gestão e reduzir os impactos 
ambientais, sociais, económicos e de saúde pública, através da difusão de informação e 

partilha de conhecimento sobre soluções e práticas de gestão ambientais. 

SAÍDAS DE CAMPO COM AS ESCOLAS 
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS 
 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
INVASAQUA 
 
WORLD RIVERS DAY & 
WORLD FISH MIGRATION DAY 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES B-LEARNING 

Entre janeiro e abril 2020, decorrerá uma ação de formação B-
Learning de 50 horas, que vai ser acreditada e gratuita.  
 
Objetivos da formação: 
 
- Desenvolvimento de competências técnicas e sociais para a 
organização de um projeto de investigação-ação sob o tema das 
espécies exóticas invasoras na escola. 
- Divulgar projetos e atividades de investigação, inovação e 
desenvolvimento em Educação Ambiental; 
-   Promover a troca de experiências, aprendizagens e boas práticas 
visando a cooperação em Educação Ambiental a nível nacional e 
internacional. 
 

 
 
- Atualizar o conhecimento sobre os diversos 
temas socio-ambientais e políticos em 
educação ambiental. 



SAÍDAS DE CAMPO COM AS ESCOLAS 

Durante o ano letivo 2019/2020, convidamos as escolas 
participantes no projeto a organizarem saídas de campo aos rios e 
ribeiras da zona, para conhecerem o estado de conservação do rio 
e identificarem (caso existam) espécies exóticas invasoras para 
depois proporem ações de controlo e eliminação. 
 
Estas saídas poderão ser acompanhadas por um técnico para dar 
apoio na identificação destas espécies. 
 
Recomendamos que as saídas sejam organizadas no outono e na 
primavera. 



CONCURSO DE CURTAS METRAGENS 

Durante o ano letivo 2019/2020, convidamos as escolas 
participantes no projeto a participarem num concurso de curtas-
metragens que decorrerá entre outubro 2019 e abril 2020. 
 



WORLD RIVERS DAY & WORLD FISH MIGRATION DAY 

Durante o ano letivo 2019/2020, convidamos as escolas 
participantes no projeto a organizarem saídas de campo, ações 
de voluntariado ambiental ou de sensibilização ambiental com 
o objetivo de comemorarem duas efemérides: 
 

World Rivers Day, celebrado a 22 
de setembro 2019 

World Fish Migration Day, 
celebrado a 16 de maio 2020 



CONGRESSO INTERNACIONAL INVASAQUA  

Em maio 2020, será organizada uma conferência internacional 
de jovens que participam no projeto em Portugal e Espanha, a 
qual irá decorrer na bacia hidrográfica do Tejo. 
 
Será um encontro de dois dias, onde alunos e professores 
poderão partilhar as experiências de participação no projeto e 
também participar em workshops, saídas de campos e palestras 
sobre o tema da conservação de rios em geral e sobre espécies 
exóticas invasoras em particular. 
 
A participação dos jovens no congresso é gratuita e financiada 
pelo projeto.  



CONTATOS  

 
ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 
aspea@aspea.org  
 
 
Laura González Munera 
Laura.gonzalez@aspea.org 217724827 
 
Nuno Pinto 
projetorios@aspea.org 913 563 158 
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