
Módulo 4

Os Fundamentos das ONGs

Ambientais



O que é uma ONG ambiental?

➢ É uma organização não-governamental (ONG) que

desenvolve trabalho no âmbito do ambientalismo.

➢ São alguns exemplos: CAN(Climate Action Network), The

Nature Conservancy, Friends of the Earth ou a WWF.

➢ O que é que estas ONGs têm em comum?

➢ Sem Fins Lucrativos

➢ Estrutura Formal/informal



➢ Conduzem programas de educação e consciência cidadã na área do

ambiente

➢ Averiguam e analisam factos

➢ Inovam e experimentam estratégias em áreas que são difíceis para as

agências governamentais criarem mudanças

As ONGs têm um papel na proteção do 
ambiente? 



➢ Fornecem informação factual e fidedigna com uma rede de profissionais

especializados

➢ Trabalham em colaboração com o governo para capacitação e promoção

da participação da comunidade na consciencialização e proteção

ambiental

➢ Trabalham no nível de base e alcançam grandes áreas com ou sem o

convite das agências governamentais

As ONGs têm um papel na proteção do 
ambiente? 



➢ Para proteger os vários Ecosistemas

➢ Reduzir a poluição

➢ Melhora a saúde pública

➢ Evitar o Aquecimento Global

➢ Obrigação moral de proteger a natureza

➢ Proteção da biodiversidade

Porque precisamos de proteger o ambiente? 



O que é a Pegada Ecológica? 

➢ De uma forma generalizada, a Pegada Ecológica mede todos os recursos

naturais que são precisos para um individuo, população ou atividade

considerando não apenas os recursos consumidos mas também os

recursos necessários para eliminar o desperdício criado.

Fonte: Imprint+ Erasmus Project (https://imprintplus.org/)



Calcula a tua Pegada Ecológica

http://www.footprintcalculator.org/


Como posso mitigar a minha Pegada Ecológica?

➢ Poupar água (banhos rápidos, fechar a água enquanto se

escova os dentes, regar as plantas ao anoitecer ou de noite,

etc)

➢ Evitar utilizar sempre o carro! Andar de bicicleta ou a pé

➢ Usar transportes públicos

➢ Escolher produtos biológicos e locais

➢ Evitar embalagens desnecessárias e de plástico

➢ Não comprar novos produtos se for possível consertá-los

➢ Reutilizar os sacos

➢ Evitar produtos descartáveis. Procurar soluções mais

duráveis.



➢ Apoiar grupos locais e ONGs ativos na comunidade

➢ Voluntaria-te pelo ambiente

➢ Age!

Queres compensar a tua 

pegada? 

Vai ao Imprint+ webapp e 

aprende formas simples e 

práticas de compensar o teu 

impacto ambiental

Como posso mitigar a minha Pegada Ecológica?

https://imprintplus.org/app/


ONGs Verdes por todo o mundo



➢ Principal objetivo: Proteger os prados marinhos que são local 
de abrigo para uma grande quantidade de vida marinha 

➢ Impacto: verde e social (conservação da natureza, educação 
ambiental, empregabilidade, inclusão)

➢ Local: Setúbal, Portugal

➢ Vídeo (3,29 min)

➢ Vídeo (3,00 min)

ONGs Verdes por todo o mundo

https://www.ocean-alive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ve924rgih94
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-0SHxMIt8&t=2s


➢ Principal objetivo: Evitar o desperdício alimentar 
ajudando agricultores locais a vender fruta e legumes 
“feios” que os supermercados não vendem  

➢ Impacto: verde e social (desperdício alimentar, educação 
ambiental, empregabilidade)

➢ Local: Portugal

➢ Vídeo (1,39 min)

ONGs Verdes por todo o mundo

https://www.youtube.com/watch?v=hzfhjXHNblM
https://frutafeia.pt/en


➢ Principal objetivo: Reduzir a poluição e proteger o Rio 
Han dos impactos humanos

➢ Impacto: verde (conservação da natureza, educação 
ambiental)

➢ Local: China

➢ Vídeo (6,14 min)

ONGs Verdes por todo o mundo

https://www.youtube.com/watch?v=nbcplp_u9pU


➢ Principal objetivo: Mobilizar pessoas para captar o poder 
político e encontrar soluções para problemas 
relacionados com alimentação, água e clima.

➢ Impacto: verde e social (educação ambiental, 
participação cívica e cidadã) 

➢ Local: Estados Unidos

➢ Vídeo (1,09 min)

ONGs Verdes por todo o mundo

https://www.youtube.com/watch?v=rsabiHUSbgQ
https://www.foodandwaterwatch.org/


Visita o Observatório do NGEurope

➢ Para mais exemplos de ONGs ambientais por todo o
mundo, visita o Observatório da plataforma do
NGEurope. Vais encontrar dezenas de exemplos na
Áustria, Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha.

https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


Mais informações sobre questões ambientais

https://greeen-eu.net/
https://imprintplus.org/

https://imprintplus.org/
https://greeen-eu.net/




info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


