
Concurso “Segue A Tua Natureza”
Materiais de Apoio - Webinar 2 - Serviços dos Ecossistemas

COMO SABER MAIS?

https://www.icnf.pt/

https://www.millenniumassessment.org/en/index.html

https://www.icnf.pt/
noticias/20212030decadadasnacoesunidasparaarecuperacaodosecossistemas

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-systems%20goods%20
and%20Services/Ecosystem_PT.pdf

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/BCSD_Biodiversidade_vf.pdf

https://pnap.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/Painel_Tecnico_Rui_Santos.pdf

https://lisboaenova.org/servico-dos-ecossistemas-nas-cidades-a-biodiversidade-e-a-
adaptacao-climatica-ao-servico-da-qualidade-de-vida/

https://www.youtube.com/watch?v=LLzzJ-IDB6M

https://www.youtube.com/watch?v=-Jw9dPYVT_Y

https://www.youtube.com/watch?v=wMIUglBligI&feature=emb_imp_woyt

http://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt/pt/melhores-praticas-na-vinha/
biodiversidade/servicos-dos-ecossistemas
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QUESTÕES PARA PENSAR

1
A Natureza está em toda a parte.

Pensando em escalas mais pequenas e em escalas maiores
quais os ecossistemas que te circundam

e quais os serviços que te prestam?

2
A sobrevivência de toda a Humanidade depende do equilíbrio 

dos ecossistemas a nível mundial. Sabendo que devemos 
‘pensar global e agir local’, quais seriam as ações

que deverias promover para ajudar os ecossistemas
a continuarem a ajudar-nos a todos nós?

3
De todas as categorias de serviços dos ecossistemas
aquela que é mais difícil de medir - acabando por ser
mais desprezada - é a categoria dos serviços culturais
dos ecossistemas. O potencial educativo da Natureza 

corresponde a um desses serviços culturais.
Pensa em estratégias que gostasses de sugerir

para que a tua escola desenvolva mais ações pedagógicas
em contexto de Natureza.
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QUESTÕES PARA ORIENTAR

1
Por esta altura já terás uma ideia sobre qual a Área Classificada que irás filmar

no teu vídeo ‘Segue a Tua Natureza’. Quais os serviços dos ecossistemas
que consegues associar a essa área?

2
Relativamente aos Serviços Culturais dos Ecossistemas que integram a atividade 

turística, de que forma a tua Área Classificada promove estes serviços intangíveis?

3
Se pensares nas paisagens mais representativas da Área Classificada que escolheste, 

quais os serviços dos ecossistemas mais relevantes associados a cada uma delas? 

E se agora tentares particularizar, por exemplo, pensando nas espécies
mais importantes para a conservação nessa Área,

que serviços dos ecossistemas associas a essa espécie? 

4
Escolhe um dos Serviços dos Ecossistemas que identificaste para a tua

Área Classificada e mostra de que modo ele é fundamental para a nossa economia. 
Isto é, se esse serviço desaparecesse imagina o que teria de se fazer artificialmente 

para o compensar. Ex. Sem a sombra de uma árvore para um piquenique,
tem de se construir um telheiro ou levar um chapéu-de-sol. 

5
Qual ou quais são as maiores ameaças a esses mesmos Serviços dos Ecossistemas

na tua Área Classificada?

6
Qual o serviço que a Natureza da tua Área Classificada te presta

que mais te impressiona e inspira?


