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Destaque de Discussão
Turismo de Natureza

Principais atividades desenvolvidas
Eco Turismo

Perfil do eco turista
Apresentação do projeto Eco Escolas

Eco Trilho do Rio Febros: Metodologia e 
Flyer 

Temas 
Principais



Turismo De 
Natureza 

Definição de Turismo de Natureza

designar um 

produto  

restrito às 

áreas 

protegidas

alargado a 

outros 

territórios 

com valor 

natural

Em Portugal

sempre 

valorizando 

primeiramente a 

sustentabilidade



Não se pode dizer que esta seja a 
definição mais correta, pois:

C
on

tu
do

...

1.º por se confundir 

com “turismo na 

Natureza”

2.ºcaso se queira 

dar destaque à 

sustentabilidade o 

mais correto seria 

utilizar o termo 

“ecoturismo”



Principais 

atividades...

No Turismo de natureza, podemos realizar diversas 
atividades, todas dispares, estas podem ser:

desenvolvidas no Turismo de 

Natureza

Terrestres;

Aquáticas;

Aéreas;

De interpretação;

Motorizadas;

Outras atividades.



Eco Turismo
Novo conceito

Em 
1965....

Hetzer foi um dos primeiros a mencionar o conceito
de turismo responsável, acreditando que...

»minimizar o impacto no
meio ambiente;
»respeitar a cultura local ;
» maximizar os interesses 
da comunidade local;
» assegurar a satisfação 
dos Turistas;

... acreditava que estes eram 
os quatro pilares principais 

dessas atividades,



Eco Turismo
Novo conceito

Em 
1987....
A primeira definição foi atribuída a Ceballos-
Lascuráin, que nos diz que...

A finalidade específica das 

áreas protegidas ou puras é 

estudar, apreciar e valorizar 

o relevo, sua flora e fauna, e 

qualquer tipo de expressão 

cultural do presente e do 

passado



“viajar de modo responsável para áreas 
naturais que conservem o ambiente e 
promovam o bem-estar da comunidade local, 
associado a três princípios gerais: benefícios 
para a conservação da natureza, benefícios 
para a comunidade local e benefícios 
económicos”

Eco Turismo
Novo conceito Definição de Ecoturismo, criada pela Internacional 

Ecotourism Society, fundada em 1990.



Eco Turismo
Novo conceito Em 2002, a 

ONU...

declarou o Ano 
Mundial do 
Ecoturismo

convoca a Cimeira 
Mundial de Ecoturismo 
(WES) pelo Programa 
Ambiental das Nações 
Unidas (UNEP) e pela 

Organização Mundial de 
Turismo

primeiro 
documento que 

reconhece o 
ecoturismo como

“um tipo de turismo sustentável que envolvem todos os seus 
princípios, preocupações económicas, sociais e ambientais e os seus 

impactes”



Eco Turismo
Perfil dos Ecoturistas

Segundo a International Ecotourism Association, 
os ecoturistas são...

consumidores 

responsáveis

têm interesse em 

promover o 

desenvolvimento 

social, econômico 

e ambiental 

sustentável



Ecoturista
Eles buscam...

experiências reais minimizar a pegada 
ecológica

planejar com 
sabedoria

escolher destinos

Destinguem-se dos turistas comuns pela...

motivaçãointeressesatitudesvalores



As pesquisas da Organização Mundial do 
Turismo mostram que...

Ecoturista

Os ecoturistas são:

indivíduos com mais de 35 anos; há mais mulheres do que homens;

com maior níveis de renda mais elevados e níveis de 
educação geral dos turistas mais elevados do que a média. 



Eco-trilho Rio 
Febros
P R O J E T O  E C O - E S C O L A S



ECO-TRILHO | ETAPAS

Mapa mental 
(desenho)

Trilho 

(no 
Google 

Maps ou 
Wikiloc)

Estaçõe
s

Edição e 

partilha online 

+ flyer



»Utilizar a aplicação Wikiloc;
» Os percursos podem ser lineares ou circulares; 
» Os Trilhos deverão incluir paragens, denominadas Estações; 
» Cada Estação dever-se-á referir a pontos de interesse ambiental e/ou cultural; 
» Cada Trilho deverá incluir pelo menos 4 Estações 
»Entende-se por elementos informativos curiosidades, histórias, fotografias, 

COMO FAZER O ECO-TRILHO?



SUGESTÕES 
METODOLÓGICASDesenhar os pontos de 

interesse
Escolher alguns dos 

pontos/temas para criar 
Estações

Traçar o percurso num mapa 
físico

Editar o percurso Wikiloc 

Traçar o percurso no 
Wikiloc

Criar o percurso no local utilizando 
o Wikiloc

Divulgar o Trilho



Partilhar o Trilho  
F L Y E R



Produto Final 
Visualização do produto final 



Concluindo...


