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A Associação sem fins 
lucrativos fundada em 
1990, tem como 
objetivo principal o 
desenvolvimento da 
Educação Ambiental 
no ensino formal e 
não formal. 





QEM – Escola da Floresta 

A Quinta Ecológica da Moita é um 
projeto que resulta da parceria 
entre a SCM Aveiro e a ASPEA, e 
tornou-se num excelente exemplo 
de  utilização de uma área 
florestal inserida em ambiente 
próximo de uma área urbana, na 
periferia da cidade de Aveiro.  

 



É um espaço importante do ponto de vista ecológico com papel de manutenção e refúgio de uma 
biodiversidade que interessa a todos preservar.  
 
A quinta é constituída por zonas de lazer, terrenos agrícolas e mata rica em biodiversidade com grande 
potencial para o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental. 





AVEIRO 









As atividades 
de educação 

ambiental 







A QEM no seu desenvolvimento e dada a dimensão da área florestal e as 
infraestruturas existentes, apela ao apoio de voluntários que tenham gosto 
por recuperação de natureza e de património edificado. Os 
voluntários podem inscrever-se numa ou mais equipas, com amigos, 
colegas ou familiares. 
  
•Equipa 1- Manutenção de charcos e ribeiros 
 
•Equipa 2-Limpeza e manutenção da floresta 
 
•Equipa 3-Intervenção em drenagem de solo e recuperação de levadas 
 
•Equipa 4-Preparação da horta pedagógica 
 
•Equipa 5-Poda seletiva de heras e infestantes 
 
•Equipa 6-Manutenção de trilhos 
 
•Equipa7- Apoio na construção de equipamentos e infraestruturas de apoio 



Construção da Horta Mandala  



Construção do apiário pedagógico 



Construção dos equipamentos 



Manutenção dos charcos 



Decoração dos espaços 



O Centro Educação Ambiental - QEM ( Quinta Ecológica da Moita ) recebeu a primeira residência artística ambiental 
com a finalidade de criar uma instalação artística alertando para a problemática dos resíduos nos nossos rios e zonas 
ribeiras. Esta residência artística foi composta por vários artistas plásticos locais, nacionais e internacionais, aos quais 
se juntaram alunos da Escola Profissional de Aveiro de Sever do Vouga com a finalidade de realizarem uma instalação 
artística com o lixo recolhido das margens ribeirinhas do nosso país no âmbito da Campanha Rios em Movimento que 
decorreu nos dias 8, 9 e 10 de novembro e na Semana Europeia dos Resíduos.  

Residência artística 





Quais são as maiores barreiras à participação nestas iniciativas? 
 
Quais são os benefícios? 
 
Quais são as considerações a ter em conta ? 



Obrigada 
 

ASPEA – Associação Portuguesa de Educação 
Ambiental 

 
www.aspea.org     217724827    aspea@aspea.org 

 
QEM – Escola da Floresta  

quintaecologicadamoita@aspea.org  
 

Laura González Munera 
Laura.gonzalez@aspea.org 

 
 


