
Concurso “Segue A Tua Natureza”
Materiais de Apoio - Webinar 6 - Cidadania

COMO SABER MAIS?

https://speaacores.blogspot.com

https://www.kairos-acores.pt

http://www.azoresgeopark.com

http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/VigilanteJunior.aspx

https://ipdj.gov.pt/voluntariado-jovem-para-a-natureza-e-florestas

https://www.lpn.pt/pt/cidadania-ambiental/voluntariado

https://www.spea.pt/como-ajudar/voluntariado/

http://grupolobo.pt/como-ajudar/voluntariado

https://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt/Site/FrontOffice/default.aspx

http://www.brigadadomar.org

https://aspea.org/index.php/pt/

NOTA:
stes são apenas alguns dos exemplos de sites de entidades que oferecem a oportunidade

de envolvimento com a Natureza, a nível nacional. Muitas serão as ofertas existentes a nível local,
regional e até nacional, mas o ‘Segue a Tua Natureza’ não poderia dar destaque a todas elas

de forma individualizada. Portanto, toca a pesquisar!
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QUESTÕES PARA PENSAR

1
Vamos falar de política. Porque te parece que as questões 

associadas à conservação da Natureza não são uma prioridade 
para os sucessivos governos?

2
De que forma consideras que as escolas poderão contribuir para 

formar cidadãos que coloquem as questões associadas
à Natureza no topo das prioridades?

3
Alguma vez te questionaste sobre o valor identitário das nossas 
Áreas Classificadas? Não te parece que tal como monumentos, 
como o Mosteiro dos Jerónimos, ajudam a definir quem somos 

como povo, também os carvalhos, as espécies endémicas,
os garranos ou até o próprio mar deveriam fazer parte

do nosso ADN, levando-nos a agir de forma mais concreta
na procura pela sua salvaguarda?

4
De que forma é que tu, enquanto cidadão de pleno direito, 

podes contribuir para que a Natureza e tudo o que
ela representa, para a nossa sobrevivência e bem-estar,

seja mais valorizada?
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QUESTÕES PARA ORIENTAR

1
Pensando agora, na Área Classificada que nos queres apresentar 

no teu vídeo ‘Segue a Tua Natureza’.
Existe algum tipo de estrutura de visitação que permita

aos turistas aprenderem mais sobre ela?
(ex. centros interpretativos, percursos pedestres interpretados, 

ferramentas tecnológicas, outros)

2
Existe alguma associação ou grupo de amigos

que se dedique a proteger essa área ou os valores naturais
que lhe estão associados?

3
A(s) Câmara(s) Municipal(ais) abrangidas por esse território 
classificado desenvolve(m) algum tipo de ação de educação 

ambiental direcionado a esse património natural? 

4
O turismo responsável pode ser uma forma de cidadania?
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5
Quais os cuidados que deves sugerir a um turista,

que visite a tua Área Classificada, no momento de interação
com os valores naturais nela existentes?

6
As visitas a zonas que abriguem espécies endémicas,

vulneráveis ou até em vias de extinção, não devem ser dadas a 
conhecer de forma desregrada. Existe alguma empresa

de animação turística, ou algum técnico especialista
que faça acompanhamento e interpretação de visitas

nessas áreas sensíveis da tua Área Classificada?

7
Quais os projetos de voluntariado que estão a ser desenvolvidos 
na tua Área Classificada, ao nível de eventuais renaturalizações, 

monitorizações de espécies, controlo de pragas
ou ações de sensibilização ambiental?


