








Projecto candidato ao financiamento da Agencia Port uguesa do Ambiente 
“Projecto Gestão Global do Fundo ONG – Componente A mbiente, do Mecanismo 

Financeiro do EEE” 

 
 

“ECOs – Locais”  
Pensar Ambiente, Mudar Localmente 

 
 
1. Enquadramento 
 
O projecto “ECOs – Locais” – Pensar Ambiente, Mudar Localmente, enquadra-se no 
âmbito do financiamento referido, no sector prioritário da Protecção do Ambiente e 
insere-se na prioridade "Promoção da gestão sustentável e conservação da natureza e 
da biodiversidade".  
 
Trata-se de um projecto que induz uma intervenção directa na sociedade, conduzindo 
à sensibilização dos cidadãos e ao incremento da participação activa do público. Além 
disso, contempla as componentes de informação e divulgação, de formação, de 
educação e de trabalho de campo. Em relação à investigação, esta é fundamental 
para a realização dos conteúdos pedagógicos, embora também possa ser considerada 
a possibilidade dos resultados deste projecto e do seu acompanhamento serem 
disponibilizados para a realização de trabalhos de investigação, nomeadamente 
activando protocolos que a LPN tem com instituições do ensino superior. 
 
Este projecto é de âmbito nacional, pretendendo ter uma actuação essencialmente 
local, pelo que se revela fundamental contar com a colaboração de parceiros com forte 
implementação no terreno, como o Corpo Nacional de Escutas (CNE) e o Serviço de 
Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). Além disso, estas três entidades 
(CNE, SEPNA e LPN) possuem objectivos semelhantes – contribuir para a 
preservação da natureza e do ambiente, tendo entre si potencialidades e valências 
que em conjunto são uma mais valia para uma gestão mais sustentada do nosso 
território.  

 

2. Objectivos gerais e específicos 
 
O objectivo geral deste projecto é: 

� Promover a cidadania ambiental, incentivando uma participação mais activa e 
informada na sociedade, tanto em termos de prevenção de situações 
problemáticas para o ambiente, como na resolução das mesmas. 

 
De uma forma mais específica, este projecto pretende: 

� Contribuir para a sensibilização e formação ambiental dos jovens e, 
indirectamente, da população em geral; 

� Capacitar os jovens e a população em geral para uma participação mais activa 
na sociedade, nomeadamente em termos ambientais; 



� Mostrar que o cidadão comum tem um papel importante, sobretudo a nível local, 
podendo fazer a diferença, principalmente se estiver informado e souber como 
agir; 

� Contribuir para a diminuição dos problemas ambientais/ situações gravosas em 
todo o território nacional, incentivando a prevenção e criando “mais olhos” 
atentos e informados sobre o que se passa. 

 

3. Públicos alvo 
 
O público-alvo directo são os escuteiros e seus dirigentes. O público-alvo indirecto são 
os familiares e amigos dos escuteiros, mas sobretudo a população em geral para a 
qual são direccionadas as actividades realizadas pelos escuteiros e apoiadas pela 
LPN e pelo SEPNA. 

 

4. Acção 
 
Este projecto pretende contribuir para uma cidadania ambiental mais activa e 
responsável, não apenas de todos os que participam no projecto, nesta fase 
escuteiros, mas também da população alvo das actividades realizadas. 
 
Em termos práticos as actividades a realizar pelos escuteiros compreendem: 
diagnóstico ambiental local (simples e predefinido com recurso a fichas de campo), 
análise e reflexão sobre os resultados encontrados e selecção de prioridades de 
actuação, tendo por base a urgência, mas também os interesses e disponibilidade dos 
agrupamentos.  
 
Após escolha de um caso concreto é então organizada a forma de actuação, e 
concebido um mini-projecto, em que é essencial definir objectivos, informação 
necessária, forma de agir, meios, calendarização e pensar na divulgação. Depois é 
partir para a acção, avaliar os resultados e, se necessário, apostar num reforço da 
mesma. Sempre que uma situação detectada é resolvida (ou encaminhada para 
resolução, por exemplo para o SEPNA) pode-se passar para a segunda prioridade (se 
assim o entenderem).  
 
As acções terão como base a informação, orientação e modelos de preenchimento 
fornecidos no portal e o apoio constante de um técnico da LPN afecto ao projecto, 
além do apoio pontual de um agente do SEPNA (sempre que se revele necessário).  
 
A participação no projecto pelos agrupamentos de escuteiros (inscrição) é realizada 
em qualquer altura do ano (após a Sessão de Lançamento - 05/06/2009), sendo 
assumido depois desse compromisso que pretendem mudar algo localmente.  
 
A mais valia da participação é perceberem, na prática, que não é complicado fazer 
alguma coisa, não sendo necessário, na maior parte das situações, grandes meios, 
apenas disponibilidade, conhecimento e vontade. Grande parte das acções a realizar 
serão dirigidas à comunidade local ou percebidas pela mesma, sendo isso também 
uma forma de sensibilização da população, pelo que a divulgação das acções é uma 
etapa importante.  
 



No portal, cada agrupamento participante terá um sítio onde pode ir informando os 
outros agrupamentos e os parceiros do desenvolvimento do seu projecto, 
nomeadamente através de fotografias e de curtos textos explicativos, podendo esta 
divulgação também servir de incentivo e orientação para outros mini-projectos ou, 
mesmo, para a troca de ideias sobre problemas semelhantes em diferentes zonas do 
pais. 
 

5. Estratégia de Implementação 
 
O projecto “ECOs - LOCAIS” é composto por 5 fases/actividades, que englobam a 
preparação (actividades 1, 2 e 3), a implementação do projecto (actividade 4) e a 
avaliação e divulgação dos resultados (actividade 5).  
 
 
Actividade 1. Concepção e elaboração do material de  apoio 

Objectivo: elaboração de conteúdos, concepção e execução do material de apoio 
(portal “ECOS – Locais”, guias temáticos, fichas de campo, folhetos informativos) 
para possibilitar uma actuação informada e eficaz, nomeadamente por parte dos 
escuteiros. 

Duração: 5 meses (Janeiro de 2009 a Maio 2009) 

Acções: 
� Elaboração de conteúdos para material pedagógico; 
� Concepção gráfica, design, paginação e maquetagem do material de apoio; 
� Concepção e execução do portal; 
� Reprodução dos folhetos (envio aos agrupamentos de escuteiros, para as 

acções formação e a Sessão Lançamento); 
� Avaliação da adequação do material pedagógico e do funcionamento do portal. 

 
 
Actividade 2. Informação, sensibilização e formação  

Objectivo: Realização de reuniões periódicas com o intuito de construir relações 
sólidas e frutíferas entre as três instituições parceiras. Efectuar a sensibilização 
interna, ou seja, dos parceiros para o projecto, baseada em divulgação e acções 
de formação.   

Duração: 5 meses (Janeiro 2009 a Maio 2009) 

Acções: 
� Reuniões da Comissão ECOS de preparação/acompanhamento; 
� Divulgação interna do projecto – informação; 
� Acções de formação por todo o território: preparação e realização. 

 
Actividade 3. Divulgação e publicidade 

Objectivo: Lançamento oficial do projecto “ECOs – Locais”. Grande aposta na 
divulgação e publicidade, tanto interna, como externa. 

Duração: 3 meses (Maio 2009 a Junho 2009) 

Acções: 
� Envio folhetos e divulgação interna; 
� Comunicação/publicidade; 
� Sessão de Lançamento do projecto (inclui preparação). 

 
Actividade 4. Implementação e desenvolvimento do pr ojecto 



Objectivo: Início efectivo do projecto “ECOs – Locais”. Inscrições, acompanhamento 
técnico por parte da LPN e apoio do SEPNA. Actualização continua do portal. 
Continuação das reuniões da Comissão ECOS. 

Duração: 12 meses (Junho 2009 a Junho 2010) 

Acções: 
� Início do projecto e das actividades: inscrição dos agrupamentos interessados; 
� Desenrolar das actividades e apoio às mesmas (em alguns casos visitas aos 

locais); 
� Actualização e manutenção do portal; 
� Reuniões de acompanhamento. 

 
Actividade 5. Avaliação e divulgação dos resultados .  

Objectivo: Acompanhamento e avaliação das acções realizadas pelos escuteiros, mas 
também avaliação personalizada, através de inquéritos por questionário (via 
Internet) a todos os escuteiros entre os 14 e os 22 anos, participantes ou não no 
projecto, bem como aos agentes locais do SEPNA. Tratamento e compilação dos 
resultados. Preparação e realização do Encontro Nacional “ECOs – Locais”. 

Duração: 5 meses (Janeiro 2010 a Maio 2010) 

Acções: 
� Avaliação do projecto (inclui realização questionários); 
� Avaliação e compilação de resultados (relatório); 
� Encontro Nacional "ECOs - Locais" (inclui preparação); 
� Divulgação dos resultados (e do projecto). 

 
Na Figura 1 é apresentado o cronograma deste projecto, permitindo uma melhor 
visualização das actividades referidas anteriormente. 
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Act. 1 - Concepção e elaboração mat. apoio
     Material de apoio: elaboração de conteúdos

     Concepção gráfica
     Concepção do portal
     Reprodução dos folhetos

Act. 2 - Informação, sensibilização e formação
     Reuniões de preparação/acompanhamento
     Sensibilização interna
     Acções de sensibilização/formação
     
Act. 3 - Divulgação e publicidade
    Sessão de lançamento 5
    Comunicação/publicidade ...

Act. 4 - Implementação e desenvolvimento
    Início das actividades locais
    Acompanhamento das actividades
    Actualização e manutenção do portal
    Reuniões de acompanhamento …

Act. 5 - Avaliação e divulgação dos resultados
   Avaliação do projecto
   Tratamento e compilação de resultados
   Encontro Nacional "ECOs - Locais" E
   Divulgação dos resultados

20102009

 
Figura 1. Cronograma do projecto “ECOs – LOCAIS”. 

 
É de salientar que serão igualmente efectuadas diligências para que o projecto possa 
ter continuidade, tanto em termos financeiros, procurando angariar patrocínios, como 
em relação à inclusão de novos parceiros, nomeadamente membros de outras 
organizações, e através de apoios de âmbito local. 

 

6. Entidades envolvidas: tarefas e benefícios 



Entidade promotora 
 
A entidade promotora do projecto é a LPN, tendo como responsabilidade organizar e 
coordenar o projecto, além de assegurar a obtenção de financiamento para a sua 
execução e a continuidade do mesmo. 
 
A LPN desenvolve também toda a parte técnica, o que engloba os conteúdos para o 
portal e guias de apoio, a gestão do portal, o acompanhamento das actividades a 
realizar pelos agrupamentos de escuteiros, mas também a preparação e realização 
das acções de formação e sensibilização, a avaliação do projecto, bem como a 
compilação dos resultados.  
 
Em relação aos parceiros, a LPN deverá assegurar a articulação entre os mesmos, 
procurando também angariar novas parcerias para que o projecto progressivamente 
amplie a sua eficácia local. 
 
Com a realização deste projecto a LPN realiza um sonho antigo, conseguir uma 
intervenção mais directa e local por todo o pais, contribuindo assim para a resolução 
de problemas, mas fundamentalmente para a prevenção de muitas situações gravosas 
a nível local.  
 
Entidades parceiras 
 
Para a concretização deste projecto é fundamental a existência de parceiros, em 
particular o CNE e a GNR, através do SEPNA. Cada entidade participará no projecto 
de forma diferente, de acordo com as respectivas mais valias e expectativas. Apesar 
disso, todas colaboram na sua estruturação e desenvolvimento o que é efectuado 
através da Comissão ECOs. Esta terá como função acompanhar o desenrolar do 
projecto, dando orientações e sugestões para que este melhor se adapte às 
expectativas e necessidades das instituições intervenientes.  
 
CNE 
Para o desenvolvimento deste projecto a nível local é muito importante a participação 
do CNE, através dos seus agrupamentos de escuteiros. Este projecto pretende 
fornecer ferramentas (e.g. guias de apoio, portal, acções de formação) e orientação/ 
acompanhamento (pelo técnico da LPN) aos agrupamentos de escuteiros que 
mostrem interesse em participar, para que possam intervir na sua área local, 
procurando detectar e resolver algumas situações danosas para o ambiente, mas 
também actuar em termos de prevenção e de sensibilização para que essas ou outras 
situações não aconteçam/ não se repitam. 
 
Do CNE pretende-se colaboração e apoio a esta iniciativa, tanto em termos de 
participação na estruturação do projecto, como na divulgação interna e na participação 
dos agrupamentos de escuteiros. Para auxiliar a concepção/ estruturação do projecto 
solicita-se um representante do CNE para integrar a Comissão ECOs, que reunirá 
periodicamente. 



 
Como mais valias para o CNE, pensa-se que este projecto disponibiliza informação 
técnica sobre ambiente, organizada, credível e acessível a todos os interessados (via 
Internet), periodicamente actualizada e sem custos. Esta informação é vocacionada 
para a realização de actividades práticas, tendo em complemento algumas fichas 
orientadoras para facilitar certas acções (e.g. realização de diagnósticos ambientais). 
Em complemento serão efectuadas algumas acções de formação, essencialmente 
dirigidas aos dirigentes, mas em casos pontuais poderão ser para agrupamentos de 
escuteiros. 
 
Também estará presente na LPN, em permanência, um técnico (engenheiro do 
ambiente) que orientará as actividades desenvolvidas, esclarecerá dúvidas e auxiliará 
os diversos agrupamentos, utilizando como meios de comunicação a Internet e o 
telemóvel. De igual forma, o SEPNA prestará apoio em termos de formação e a nível 
local, promovendo-se uma aproximação e conhecimento entre os agrupamentos de 
escuteiros e os órgãos de coordenação distrital do SEPNA. 
 
SEPNA 
Pensa-se que a colaboração do SEPNA passe por informar/sensibilizar tanto a LPN, 
como o CNE, sobre a sua missão e formas de actuação para facilitar a articulação 
entre as instituições. Esta parceria tem igualmente como objectivo agilizar a 
contribuição que os escuteiros e a LPN poderão dar para a resolução de situações 
locais problemáticas em termos ambientais.  
 
Pretende-se ainda que o SEPNA participe, em conjunto com a LPN, em algumas 
acções de sensibilização/formação direccionadas aos dirigentes dos escuteiros, 
reforçando a informação fornecida sobre a missão do SEPNA e a articulação entre as 
instituições, nomeadamente em termos locais. 
 
Para a concretização deste projecto é ainda necessário que um representante do 
SEPNA, a denominada pessoa de contacto, faça parte da Comissão ECOs do projecto, 
reunindo periodicamente com o representante da LPN e do CNE.  
 
Como mais valias da participação no projecto, o SEPNA, além de cumprir um dos seus 
objectivos, maior divulgação da sua missão pela população civil, também se pode 
considerar que passa a ter “mais olhos no terreno” que sensibilizados para as 
questões ambientais podem contribuir para a diminuição dos problemas ambientais, 
não apenas através de um aumento das denuncias, mas essencialmente auxiliando na 
prevenção e na sensibilização da população e resolvendo aspectos que não requerem 
a intervenção do SEPNA. 
 
Este projecto pretende também contribuir para que as denuncias que chegam ao 
SEPNA sejam cada vez mais situações que requerem efectivamente a sua 
intervenção, podendo os escuteiros e a LPN serem um veículo de informação e 
sensibilização da população em geral.  
 



7. Incidência geográfica 
 
Este projecto engloba todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas dos 
Açores e Madeira. Salienta-se que os parceiros envolvidos dispõem de representação 
em todo o território nacional. 
 
 
8. Resultados e produtos esperados 
 
Este projecto pretende contribuir para a sensibilização e formação ambiental dos 
jovens, em particular os escuteiros, mas também de toda a população em geral alvo 
das actividades desenvolvidas por este grupo. Com este projecto pretende-se 
incrementar uma cidadania ambiental mais activa e responsável, actuando 
essencialmente ao nível da prevenção, mas também corrigindo e resolvendo 
problemas ambientais locais, bastante comuns em todo o território nacional. 
 
A colaboração das entidades parceiras revela-se fundamental para que se consigam 
atingir os objectivos do projecto, considerando-se que cada entidade interveniente tem 
um papel importante e complementar para que o projecto “ECOs – Locais” consiga 
efectivamente funcionar como um Eco que se propaga pelo nosso pais, crescendo e 
tornando a nossa população mais consciente e informada, exigindo um pais 
ambientalmente cada vez mais sustentável. 
 
Relativamente aos produtos esperados será concebido um portal informativo e 
dinâmico, portal “ECOs – Locais”, que será um elemento de ligação entre os vários 
intervenientes, nomeadamente os agrupamentos de escuteiros. Também serão 
realizados e disponibilizados via Internet guias de apoio (1 guia explicativo do projecto 
e 5 guias temáticos) e fichas de campo (modelos de preenchimento indicadores de 
como realizar determinadas actividades), além de um folheto informativo sobre o 
projecto.  
 
A LPN realizará igualmente acções de formação (em cooperação com o SEPNA) e, 
fornecerá apoio técnico permanente (via net e por telemóvel). Além disso, irá promover 
a avaliação das diversas actividades realizadas pelos escuteiros, compilando os 
resultados e a divulgação dos mesmos, nomeadamente através de relatório final. 
 
Será igualmente constituída uma Comissão ECOs, com elementos das três 
instituições (LPN, CNE e SEPNA) para acompanhar o desenrolar do projecto e dar 
orientações e sugestões para que este melhor se adapte às expectativas e 
necessidades das instituições intervenientes.  
 
9. Continuidade 
 
O projecto “ECOs – Locais” conta com uma componente bastante significativa de 
trabalho voluntário, cerca de 49%, fundamental para o sucesso do projecto e que tem 
sobretudo origem nos escuteiros, mas também no SEPNA e na LPN, no entanto 
espera-se que futuramente exista financiamento (financiadores/patrocinadores) para 
suportar estes custos. 
Pretende-se que estes 17 meses sejam apenas o início para um “ECOs – Locais” 
duradouro e com resultados efectivos. Este projecto deve ser alargado a outros 
parceiros com forte implementação no terreno (e.g. Associação de Escuteiros de 
Portugal, Associação de Guias de Portugal, mas também a outros mais genéricos, 



como grupos organizados de cidadãos (e.g. associações de moradores) ou mesmo 
escolas. Para viabilizar a continuação do projecto, após Maio de 2010 (e.g. assegurar 
a manutenção do portal, actualizar conteúdos, a permanência de um técnico da LPN 
para orientar e dar apoio), é necessário angariar financiadores, possibilitando também 
estes dar resposta a eventuais necessidades que surjam no desenrolar do projecto, 
nomeadamente para os parceiros (e.g. meios informáticos para os escuteiros, 
equipamentos de rádio para comunicação). 
 


