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Cidadania  
pelo Ambiente  
ou Rede de Vontades pelo 
Ambiente

m resposta ao apelo do poeta 
Sebastião da Gama para salvar a Mata do 
Solitário, na Serra da Arrábida, um grupo de 
defensores da Natureza, maioritariamente 
académicos, usando a sua rede de 
contactos cria a LPN. Este gesto mais tarde 
deu origem ao Parque Natural da Arrábida 
acabando por ser a primeira de muitas 
iniciativas lideradas por voluntários cuja 
intervenção em cada local tem sido  
a favor da conservação do património 
natural nacional.
A complexidade dos problemas e a 
necessidade de uma actuação organizada 
levaram as associações a semi profissiona-
lizarem-se e a estabelecerem parcerias 

E para optimizar acções de voluntariado que 
tradicionalmente funcionam como pacotes 
pré-definidos de oferta ou por convite aos 
quais os cidadãos respondem aderindo. 
A LPN, ao longo dos anos, apercebeu-se 
que este formato tradicional de organização 
do voluntariado nem sempre responde às 
expectativas de muitos grupos deixando 
de fora oportunidades de actuação únicas 
a nível local. Como solução, a LPN lança 
em 2009 o Ecos-locais, um projecto de 
voluntariado sustentado em redes de 
contactos e parcerias, que aproveita as 
novas tecnologias para orientar os pedidos 
dos grupos que pretendem agir localmente, 
criando assim sinergias.1 | Observação de Aves - Castro Verde.

Associativismo e Voluntariado

A génese da maior parte das associações advém da vontade de um grupo 
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2 | Limpeza do Jardim LPN. 

3 | Limpeza de Resíduos.

Projecto ECOs-Locais  
Prevenir, Detectar e Actuar  
 
O ECOs-Locais é um projecto de educação e 
cidadania ambiental, de âmbito nacional, que 
visa a prevenção e resolução dos problemas 
ambientais a nível local. Tem como objectivo 
levar a comunidade a tomar consciência da 
realidade ambiental da zona onde habita e a 
responsabilizar-se perante o que a rodeia. É 
um projecto da LPN que tem como parceiros 
o CNE - Corpo Nacional de Escutas e o 
SEPNA/GNR - Serviço de Protecção da 
Natureza e Ambiente da Guarda Nacional 
Republicana.

O ECOs-Locais incentiva os cidadãos a 
olharem de forma mais informada para tudo 
o que está à sua volta, a estarem alerta 
para situações que afectam o Ambiente 
e a qualidade de vida e a perceberem 
que podem actuar na sua prevenção ou 
resolução, nomeadamente através da 
realização de ECO-Acções. Para participarem 
no ECOs-Locais basta inscreverem-se na 
página Web do projecto - http://ecoslocais.
lpn.pt, onde encontram toda a informação 
sobre o mesmo e as ferramentas de 
intervenção e de suporte necessárias para 
prevenirem, actuarem e resolverem os 
problemas detectados.

As ECO-Acções (acções concretas 
realizadas pelos participantes), por uma 
questão metodológica, devem seguir várias 
etapas. Estas passam pela inventariação 
de problemas ambientais locais, através 

de um diagnóstico ambiental, da análise e 
reflexão sobre os resultados encontrados e 
do estabelecimento de prioridades, para a 
escolha de um caso concreto no qual vão 
actuar. Após a selecção deste caso é então 
organizada a forma de intervenção com a 
concepção de um mini-projecto, partindo-se
depois para a realização da acção em 
concreto. Na acção deve sempre ser dada 
prioridade à colaboração das redes criadas, 
dos parceiros locais e da comunidade. No 
final é realizada uma avaliação, podendo 
esta, ser o ponto de partida para o 
planeamento de uma nova ECO-Acção. 

Este projecto de voluntariado é destinado a 
quem se preocupa com o Ambiente e com a 
qualidade de vida de todos, a quem pretende 
actuar mas não sabe como começar, àqueles 
que detectam problemas ambientais na sua 
zona ou que os gostariam de prevenir mas 
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O ECOs-Locais tem como objectivo levar a  
comunidade a tomar consciência da realidade  
ambiental da zona onde habita e a responsabilizar-se 
perante o que a rodeia.

“

“

não tem o apoio necessário. Para tal basta 
formar um grupo, que pode ser pequeno, de 
amigos, de colegas, de familiares ou de outras 
pessoas que partilhem a mesma vontade de 
actuar, e inscreverem-se no Projecto ECOs-
Locais. A inscrição é livre de encargos e 
pretende apenas criar uma rede de vontades, 
organizada e efectiva, para que juntos se dê o 
exemplo, começando a nível local.

O Projecto ECOs-Locais foi concebido 
para ter o efeito de um Eco, levando a 
que a comunidade e as entidades locais 
se envolvam no processo. Os grupos 
participantes têm o papel de dinamizadores, 
pois são os que actuam em termos de 
prevenção e de sensibilização, levando os 
restantes cidadãos a tomarem consciência 
dos problemas ambientais locais e a 
responsabilizarem-se, tornando-se também 
eles cidadãos activos 


