
Guião do Eco-Escolas Eco-Trilho EHTPortimão Praia João d'Arens 

 

1. Início - Praia dos 3 Irmãos - consulta do placard informativo; Início do trilho por caminhos naturais, não 

urbanizados ou semi-urbanizados;  

a. ___________________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________________ 

 

2. Hotel Pestana Alvor Praia – Observação de como empreendedores turísticos aproveitaram locais de 

importância para o ecossistema para a construção de hotéis: fatores positivos vs. fatores negativos; 

Fatores positivos Fatores negativos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Praínha/Caniço - Observação de como empreendedores turísticos aproveitaram locais de importância para o 

ecossistema para a construção de restaurantes: fatores positivos vs. fatores negativos  

Fatores positivos Fatores negativos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Escadas – Observação de como os serviços locais construíram caminhos para as praias de difícil acesso 

aproveitando a inclinação do terreno; Fotos; 

5. Praia João d'Arens - Observação de como o local se têm mantido relativamente preservado apesar de ser uma 

zona que tem sido repetidamente cobiçada por empreendedores turísticos: fatores positivos vs. fatores negativos. 

Que atividades poderão ser desenvolvidas nesta área sem destruir o ecossistema? 

Fatores positivos Fatores negativos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Atividades possíveis: 

a. ___________________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________________ 

 



6. Natureza (fauna e flora) - Observação de plantas e aves, descoberta de plantas autóctones através de apps 

(Leafsnap); Fotos; 

7. Arribas - observação da erosão nas arribas e de algares; Fotos; 

8. Praia do Alemão - consulta do placard informativo; observação do pinhal;  

9. Praia do Vau – Observação das infraestruturas de apoio (restaurantes, residenciais, lojas, infraestruturas de 

acessibilidade para deficientes, etc.); Ponto de viragem para voltarmos atrás, mas por um percurso urbanizado; 

Fotos; 

10. Aldeamento Turístico da Prainha - Observação de construção tipo resort, pouco acima da linha das arribas; 

possíveis fatores de melhorias sociais e económicas (emprego, etc.) e influência sobre o ecossistema (gastos com 

água, construção que pode contribuir para a destruição das arribas, etc.) 

a. ___________________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________________ 

11. Pestana Blue Alvor All Inclusive Beach & Golf Resort – Observação de construção tipo resort, possíveis fatores de 

melhorias sociais (emprego, etc.) e influência sobre o ecossistema (gastos com água, construção que pode contribuir 

para a destruição do ecossistema, etc.) 

a. ___________________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________________ 

12. Praia dos 3 Irmãos - fim do percurso com mais consciência do que nos rodeia; Fotos; 

O que podemos melhorar, em geral? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gostaste? Partilha as tuas conclusões com a tua comunidade!!! 

 

Bom Eco-Trilho!!!!  

 


