
Associação  Mãos à Obra Portugal

“Proteger a floresta e educar para a cidadania”

http://www.AMOPortugal.org



Projecto Limpar Portugal 2010

Projecto Limpar Portugal20 de Março de 2010100.000 voluntários50.000 toneladas de resíduos 
recolhidas



Associação Mãos à Obra Portugal

Em concordância com a coordenação nacional, foi fundada a 13 de Julho de 2010, a
AMO PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO MÃOS À OBRA PORTUGAL, herdeira legal da
organização de base do Projecto Limpar Portugal e intimamente ligada à
metodologia de acção que culminou no DIA L.



Associação Mãos à Obra Portugal

Objectivos da AMO Portugal:

• Promover eventos de âmbito nacional com recurso à mobilização de voluntários
e ao envolvimento de parcerias públicas e privadas gratuitas;

• Promover a educação ambiental, a participação cívica , o diálogo e o trabalho
conjunto dos cidadãos e entidades públicas e privadas, no sentido de debater,
minimizar ou resolver problemas ambientais.



Projectos da AMO Portugal:

• Limpar Portugal,  19 e 20 de Março de 2011;

• Protecção Florestal (inicio em 2011);

• Iniciar a organização do Limpar Portugal, 24 Março de 2012.

Projectos para 2011



Projectos para 2011

Limpar Portugal 2011:
(Comemoração do primeiro aniversário do Dia L)

• Organizar passeios de BTT, TT ou caminhadas pelos locais limpos em Março de 2010; 

• Actualizar no 3RdBlock os locais limpos e registar novos locais 

(http://www.3rdblock.net); 

• Exposição de fotografias do Limpar Portugal 2010; 

• Efectuar pequenas limpeza; 

• Visionar documentários educativos sobre o ambiente; 

• Organizar confraternizações locais, se possível com workshops de ambiente; 

• Delinear planos de protecção florestal.



Projectos para 2011

Plano de Protecção Florestal:

• Sensibilização e Educação Ambiental; 

• Prevenção à deposição ilegal de resíduos; 

• Vigilância florestal, detecção e alerta de incêndios florestais;

• Plantação de árvores e flora autóctones; 

• Limpeza e controlo de espécies de flora infestante; 

• Defesa de espécies ameaçadas; 

• Especial defesa por áreas e espécies protegidas; 

• Limpeza e monitorização de lagos e ribeiros; 

• Defesa da fauna florestal;                                                      



Plano de Protecção Florestal (Continuação):

• Construção e monitorização de abrigos; 

• Construção e monitorização de locais de nidificação; 

• Construção e manutenção de observatórios; 

• Construção de bebedouros (alimentados pelas águas da chuva); 

• Facilitar passagens/atravessamentos de rodovias; 

• Observação acompanhamento e contagem de espécies;

• Recolher animais feridos, e direccionar para centros de recuperação de fauna; 

• Sensibilizar e ensinar a população de formas de como coabitar os mesmos 

espaços com determinados animais selvagens. 

Projectos para 2011



Informações e Contactos

Sítio oficial:

http://www.AMOPortugal.org

Redes Sociais:

• Facebook: http://www.facebook.com/AMOPortugal.org

• Twiter: http://twitter.com/AMO_Portugal

Contacto:

coordenacao@AMOPortugal.org

http://www.amoportugal.org/�
http://www.facebook.com/AMOPortugal.org�
http://twitter.com/AMO_Portugal�
mailto:coordenacao@AMOPortugal.org�


Contamos convosco.
Mãos à Obra!

http://www.AMOPortugal.org
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