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1. Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)

Fundação: 1990 em Lisboa (sede)

ONGA sem fins lucrativos

ONGD desde 2014

1995 - Delegação Regional de Aveiro. Novos Núcleos
(Faial, Porto, Viseu e Bragança)

Nº de sócios: 1057

Ponto Focal da Carta da Terra em Portugal. Direcção 

da Caretakers of Environment International. 

Membros: professores, educadores, técnicos, 

investigadores, engenheiros, estudantes, 

escuteiros, voluntários e cidadãos empenhados 

pela causa da Educação Ambiental

Lisboa

Porto

Aveiro

Viseu

Bragança



Projectos e I&D

Formação, Informação e Debate

Congressos, jornadas, seminários e fóruns

Produção de recursos materiais

Campanhas, Efemérides, Oficinas, Feiras, entre 
outras actividades de EA

Tempos Livres e Animação

Quinta Ecológica da Moita (Aveiro) e Centro 
Comunitário de EA da Aldeia de Mós (Bragança)

Voluntariado

Cooperação nacional e internacional

1. Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)



� O Projecte Rius foi lançado na Catalunha pela
“Associación Habitats” em 1997.

� Posteriormente foi implementado na Galiza, com 
quem foi estabelecido um protocolo para a sua 
adopção no território português.

� O Projecto Rios chegou a Portugal em 2006 
através da Associação de Professores de Geografia 
(APG), a Associação Portuguesa de Educação 
Ambiental (ASPEA), a Liga para a Proteção da 
Natureza (LPN) e a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP).

� Actualmente, a ASPEA é a organização responsável 
pela coordenação nacional do Projecto.

2. Projecto Rios: como surgiu?

www.aspea.org



2. Projecto Rios: o que é e para quem?

Adopção de 500 metros de um troço de 
um rio ou ribeira

Projecto que visa a participação social na conservação dos 
espaços fluviais, procurando acompanhar a Agenda 2030 da 
ONU, a ENEA 2020, e contribuir para a implementação da 
Carta da Terra e da Directiva Quadro da Água. 

Todos podem participar:

� Municípios; 

� Empresas; 

� Escolas (desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior); ATL;

� Grupos de escuteiros e escoteiros; 

� Associações/Grupos culturais, pescadores, agricultores, caçadores; 

� Grupo de amigos; Famílias; Lares da 3ª idade;



2. Projecto Rios: qual a metodologia?

Conhecer o Rio Seleccionar troço Inscrever grupo 

Adoptar o Rio Monitorizar Enviar dados

2 saídas de campo

Outono | Primavera

Acção de limpeza

Reabilitação de troços

Carta para a CM ou JF

Etc.

Realizar acção de melhoria



2. Projecto Rios: saídas de campo
Kit do Projecto Rios

Plantas aquáticas

Répteis

Mamíferos

Anfíbios

Aves

Peixes

Árvores

Macroinvertebrados

Estado de saúde do rio

Estado do bosque ribeirinho

Medição de parâmetros físico-químicos

Estórias, tradições, cancões, lendas,…

Catástrofes (secas, cheias, fogos,…)

Património

etc…

Curso de 
Monitores



2. Projecto Rios: os números de 2006 a 2017

222 km de rios/ribeiras adotados          em 20 distritos

457 monitores do Projeto Rios          30 cursos de formação

444 grupos inscritos           de 121 municípios

17 800 participantes        mais de 50 mil pessoas envolvidas

3220 seguidores no Facebook



2. Projecto Rios: evolução de 2006 a 2017

Evolução do número de grupos inscritos no Projecto Rios
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2. Projecto Rios: evolução de 2006 a 2017

Número de grupos inscritos por tipologia (2006-2017)



2. Projecto Rios: evolução de 2006 a 2017

Distribuição dos grupos por (Conselhos) Região 
Hidrográfica (2006-2017)



2. Projecto Rios



2. Projecto Rios: prémios

Prémio Prémio Prémio Prémio 

DragonaDragonaDragonaDragona



3. EduCO2cean: o que é?

modelo pedagógico Ciência-
Tecnologia-Sociedade (CTS), 
sobre as causas e os impactes 
das alterações climáticas no 
mar e oceanos, e respectivas 
medidas de mitigação e 
adaptação.



3. EduCO2cean: para quem?

Linha: Parcerias estratégicas para educação escolar – KA2 Erasmus+ 

Duração do projeto: 24 meses 
(de 1 de Setembro de 2016 a 31 de Agosto de 2018) 

Público-alvo: estudantes dos 13 aos 17 anos 
(anos lectivos 2016/2017 e 2017/2018)

Coordenação:  ASPEA (Portugal)

Parceiros:

� Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

� Universidade de Vigo (Espanha) 
� IES Ribeira do Louro (Espanha) 
� IES Virxe do Mar (Espanha) 

� Marine Alliance for Science and Technology – (Escócia - Reino Unido)

� Caretakers of the Environment International (Polónia) 



� Alterações climáticas nas diferentes escalas de 
tempo;

� Ecossistemas marinhos e alterações climáticas;

� Impacte das alterações climáticas na pesca 
marítima, aquacultura e segurança alimentar;

� Impactes das alterações climáticas nas espécies 
marinhas invasoras;

� Outros impactes das alterações climáticas: 
acidificação, microplásticos e fertilizantes;

� Alterações climáticas e gestão costeira na 
adaptação às alterações climáticas;

� Mitigação das alterações climáticas I – energias 
renováveis marinhas;

� Mitigação das alterações climáticas II – captura e 
armazenamento de carbono.

3. EduCO2cean: temáticas



E-book: Alterações climáticas e redução 
da pegada de carbono nos oceanos
Este livro será oferecido para acesso universal em todos os sistemas 
educativos da UE em formato e-book, traduzidos para as línguas dos 
países participantes. A sua estrutura será interdisciplinar e o seu 
conteúdo terá conhecimentos científicos actuais relacionados com as 
alterações climáticas nos oceanos.

Portal de educação colaborativo como 
centro de recursos www.educocean.org
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.

3. EduCO2cean: principais outputs/resultados



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

David Ramos Silva
dsilva@aspea.org
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