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Lisboa, 7 de outubro de 2021:

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) reativa as ações de Volun-
tariado Ambiental para 2021-2022, com atividades em Lisboa, Braga, Viseu e Aveiro.

Um dos pilares da ASPEA é o voluntariado ambiental, razão pela qual a associação tem 
trabalhado no sentido de desenvolver e realizar atividades que contribuam para a cons-
ciencialização ambiental do público em geral. Desde 2017, a ASPEA desenvolve o seu 
programa anual, com atividades no último domingo de todos os meses que são organi-
zadas, parte delas, em parceria com entidades locais, nomeadamente câmaras munici-
pais, juntas de freguesia e outras associações.  São sempre atividades no exterior, 
ligadas ao ambiente e à proteção ou manutenção da natureza.

Ao longo dos anos, foram organizadas diversas ações, desde limpezas de praias, rios e 
florestas, plantações, controle de plantas exóticas e trabalhos de manutenção em 
hortas urba-
nas. Todas estas atividades procuram recuperar e manter espaços naturais e construí-
dos e estão abertas a qualquer pessoa, independentemente da idade.

Por forma a chegar a um maior número de pessoas e abranger diferentes locais, este 
ano, o programa de voluntariado deixará de estar associado apenas ao núcleo de 
Lisboa, como tem sido até ao momento, e será realizado sob a coordenação dos vários 
núcleos da ASPEA. Assim, existirão ações em Lisboa, Braga, Viseu e Aveiro.

Devido à pandemia de covid-19, as atividades de voluntariado ambiental estavam sus-
pensas, retomando agora a normalidade. A primeira ação “Atividades na Quinta”, será 
no dia 31 de outubro, na Quinta da Cruz, em Viseu, com uma ação de limpeza das 
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margens e consolidação de um caminho pedonal do rio Pavia na sua extensão dentro 
desta quinta. 

A participação em todas as atividades é gratuita e está limitada, razão pela qual será 
disponibilizado um formulário de inscrição para cada ação no início do mês da ativi-
dade. 

Pode inscrever-se na atividade de 31 de Outubro - “Atividades na Quinta”- através deste 
formulário: https://forms.gle/xNLBkJBEtbSLDQUM8 

Toda a informação será disponibilizada no site da ASPEA www.aspea.org
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Sobre a ASPEA

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) é uma organização 
não-governamental de ambiente (ONGA), fundada em 1990, que conta já com 30 anos 
de experiência na sensibilização ambiental, formação e capacitação, consultoria e 
desenvolvimento de projetos e programas de educação ambiental em diversas temáti-
cas do ambiente e sustentabilidade, para um vasto leque de atores e públicos, nas 
formas de ação educativa formal, não-formal e informal.

A ASPEA tem a sua sede em Lisboa e núcleos em Aveiro, Braga, Bragança, Viseu e 
Açores.

A associação coordena e participa em projetos Nacionais financiados pelo Fundo 
Ambiental e autarquias, e outros Internacionais no âmbito de programas financiados 
pelo ERASMUS+, LIFE, EEA Grants e Fundo Especial da CPLP.

Coordena ações de formação acreditadas para professores e para a população em 
geral, organiza Conferências Nacionais (Jornadas Pedagógicas de Educação Ambien-
tal, Jornadas de Art'Ambiente, etc.) e internacionais como o Congresso Lusófono de 
Educação Ambiental, e é membro afiliado das seguintes redes internacionais: Rede 
Lusófona de Educação Ambiental, Ponto Focal Carta da Terra, Fundação Caretakers of 
the Environment e Rede Let's take care of the Planet.

Coordena o grupo da Agência Jovem de Notícias em Portugal e, desde 2017, realiza um 
programa de voluntariado ambiental mensal para o público em geral e também ações 
de RSC para empresas.

A ASPEA representa a CPADA no acompanhamento da Estratégia Nacional de Edu-
cação para o Desenvolvimento, bem como faz parte do grupo de Observadores Consul-
tivos da CPLP.

Para mais informações: www.aspea.org
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