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Resumo 

 

Tanto a nível nacional, como mundial, é cada vez mais pertinente o debate sobre ambiente e 

educação. A necessidade de educar e sensibilizar as populações para uma mudança de 

atitude, através das boas práticas ambientais, da preservação e da conservação do meio 

tornou-se prioritária. Para a promoção, eficiência e eficácia da educação ambiental, os 

equipamentos para a educação ambiental são o recurso com maior impacto. Este recurso tem 

um papel ativo na educação para a sustentabilidade, sendo uma referência para toda a 

população. O objetivo principal da presente dissertação é desenvolver uma estratégia em 

Educação Ambiental para a seleção e implantação de um Equipamento de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade num Território Multimunicipal. Para atingir este objetivo, 

realizou-se um diagnóstico ambiental e socioeconómico do Território em análise, de forma a 

conhecer as suas potencialidades, os atuais desafios e oportunidades. Simultaneamente, 

efetuou-se o levantamento dos equipamentos para a educação ambiental adotados na 

Península Ibérica. Da conjugação dos resultados obtidos nestas etapas resultou uma 

estratégia em educação ambiental com a elaboração de uma proposta para a seleção e 

implantação de um Equipamento de Educação Ambiental para a Sustentabilidade no Território 

sob apreço. Para recolha, análise e criação de informação foi necessário recorrer aos 

sistemas de informação geográfica. Na Península Ibérica existe um vasto leque de 

experiências: em Portugal encontram-se 185 equipamentos registados no Sistema Nacional 

de Informação de Ambiente – embora no Território em análise apenas tenha sido identificado 

um equipamento registado – Centro de Interpretação e Informação de Montemuro e Paiva – 

e em Espanha estão contemplados mais de 700. O Território sob apreço localiza-se nas 

regiões Norte e Centro de Portugal Continental e conseguintes sub-regiões Douro e Dão-

Lafões (NUT III), sendo constituído pelos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, 

Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. Carateriza-se por ser 

uma zona rural, com forte aposta na agricultura e na produção da maçã. Os pomares de frutos 

frescos detêm elevada relevância na área territorial (5,87%), e a cultura de pomares de 

macieiras corresponde à área com maior expressão. Realça-se nesta cultura a produção de 

produtos tradicionais certificados. Desta constatação e do facto de não existir nenhum 

equipamento com estas caraterísticas na Península Ibérica, surge a opção de implantar no 

Território a “Quinta Pedagógica da Maçã”, um EqEA inovador, com múltiplas valências, 

permitindo uma mudança de paradigma na situação atual em que a área territorial vive. A 

“Quinta Pedagógica da Maçã” poderá localizar-se em qualquer um dos sete municípios. 

Contudo, sugere-se que seja implantada nos concelhos de Tarouca ou de Moimenta da Beira, 
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uma vez que são os que detêm a maior área com pomares de frutos frescos, fáceis acessos, 

uma forte rede de abastecimento de recursos hídricos e, em caso de necessidade de 

introdução de pomares de macieiras, os que possuem várias áreas onde se poderá fazê-lo. 

Num pensamento holístico, este equipamento acrescenta valor aos recursos endógenos do 

Território e terá uma maior projeção, atratividade e competitividade se o empenho ativo dos 

municípios for coeso, cooperativo, participativo e inovador. 

 

 

Palavras-Chave: educação ambiental, equipamentos para a educação ambiental, 

sustentabilidade, território multimunicipal, quinta pedagógica, maçã.  
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Developing a Strategy in Environmental Education in a 

Multimunicipal Territory: Selection and Implantation of an 

Equipment of Environmental Education for Sustainability 

 

Abstract 

 

Nationally and worldwide is more important the discussion about environment and education. 

The necessity of educating and call for the attention of the populations for a change in their 

attitude through good environmental practice of the preservation and conservation of the 

environment has become priority. For promotion and efficiency of environmental education, 

the equipment for the environmental education are the solution with more impact. The goal of 

this dissertation is develop a strategy in Environmental Education for the selection and 

implantation of an equipment of environmental education for the sustainability in a 

multimunicipal territory. For this, it was done an environmental and socio economic diagnose 

of the studied territory, in order to know the potentialities, challenges and opportunities. 

Simultaneously, it has been gathered the equipment for environmental education adopted in 

the Iberian Peninsula. The results acquired from this stage of investigation came to a strategy 

in environmental education with an elaboration of a proposal for the selection and implantation 

of an Equipment of Environmental Education for the Sustainability of the Territory under 

appreciation. To gather, analyse and create information it was necessary to appeal to the 

system of geographic information. In the Iberian Peninsula there is a wide range of 

experiences: in Portugal there are 185 pieces of equipment registered in the National System 

of Environmental Information – although in the analysed Territory only one has been identified 

equipment registered – Center of Interpretation and Information of Montemuro and Paiva – 

and in Spain there are more than 700 contemplated. The analysed territorry is located in the 

North and Center of Portugal e consequent sub-regions Douro and Dão-Lafões (NUT III), being 

part of this the Council of Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, 

Sernancelhe, Tarouca and Vila Nova de Paiva. It is featured for being a countryside area, with 

a strong bet in the agriculture and apple´s production. The fresh fruit orchards have high 

importance in the territorial area (5,87%) and the culture of apple trees matches the area with 

more expression. It is to praise in this culture the production of traditional certified products. 

From this and from the fact that there´s no equipment with this features in Iberian Peninsula, 

the option of implement in the territory an “Apple Pedagogical Farm”, an innovative Equipment 

for Environmental Education, with multiple features, allowing a change in the paradigm in the 

actual situation that the territorial area lives. The “Apple Pedagogical Farm” could be located 
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in any of the seven councils though it is suggested to be implanted in the councils of Tarouca 

or Moimenta da Beira once these are the ones having the biggest area with fresh fruit orchids, 

easy access, strong net of water supply and the ones that have a lot of areas with the space 

to do it. In a holistic thinking, this equipment adds values to the endogenous resources of the 

Territory and will have bigger projection, attraction and competitiveness if the council 

participation is cooperative, participative and innovative. 

 

 

Keywords: environmental education, equipment for environmental education, sustainability, 

multimunicipal territory, pedagogical farm, apple. 
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1. Introdução 
 

Neste capítulo enquadra-se a temática da presente dissertação, apresentam-se os principais 

objetivos e a estrutura da mesma.  

 

1.1. Enquadramento e Objetivos 
 

Hoje em dia, a Educação e o Ambiente são dois dos temas mais debatidos no nosso País e 

a nível mundial. Vive-se numa sociedade em que o consumo dos recursos naturais não ocorre 

de forma sustentável, havendo um aumento exponencial na utilização destes recursos e uma 

forte diminuição na sua capacidade de renovação. Portanto, surge a necessidade de educar 

e, consequentemente, sensibilizar as populações para uma mudança de atitude, de forma a 

solucionar os problemas ambientais que presentemente afetam o seu quotidiano, através das 

boas práticas ambientais, da preservação e da conservação do meio. Com este desígnio o 

recurso mais adequado e eficaz para consciencializar, sensibilizar, alertar e educar as 

populações é a Educação Ambiental. 

A presente dissertação surge no âmbito do Plano Regional de Desenvolvimento Integrado 

(PRDI) desenvolvido pela Unidade de Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, na sequência de um pedido da empresa Energia e Sistemas de Potência, Lda. (EGSP) 

para a realização de um estudo diagnóstico a nível ambiental, social e económico para o 

Território em estudo. Este território localiza-se nas regiões Norte e Centro de Portugal 

Continental e conseguintes sub-regiões Douro e Dão-Lafões (NUT III), sendo constituído 

pelos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, 

Tarouca e Vila Nova de Paiva. 

A análise SWOT efetuada no âmbito do estudo diagnóstico acima mencionado identificou os 

pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças deste território (Correia Marques et al., 

2014a). Desde então, alguns dos problemas ambientais detetados têm vindo a ser 

solucionados pelos próprios concelhos. Como também se verificou a presença de importantes 

recursos endógenos, há que apostar nestas fortes potencialidades para o desenvolvimento 

do Território sob apreço. 

Em vista disso, surge como um desafio mas, também como uma oportunidade, a Educação 

Ambiental, particularmente, um dos seus recursos, os Equipamentos de Educação Ambiental 
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para a Sustentabilidade. Este recurso instituído de forma organizada, orientada e estruturada 

é um importante potencializador do desenvolvimento local.  

Neste contexto, surge a presente dissertação cujo objetivo geral é desenvolver uma estratégia 

em Educação Ambiental para a seleção e implantação de um Equipamento de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade num Território Multimunicipal. Desta forma, propõe-se a 

cumprir os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar a evolução do conceito de Educação Ambiental; 

 Mostrar os diferentes tipos de Equipamentos para a Educação Ambiental adotados 

na Península Ibérica; 

 Realizar um diagnóstico ambiental e socioeconómico do Território em análise; 

 Elaborar uma proposta para a implantação de um Equipamento de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade no Território em estudo. 

Na elaboração da estratégia em Educação Ambiental as principais preocupações,  

passam pela sensibilização dos cidadãos/diversos atores/intervenientes dotando-os de 

conhecimentos, atitudes, motivação, compromisso e adoção de boas práticas ambientais no 

meio em que vivem e/ou se encontram inseridos; e pela fomentação do desenvolvimento de 

uma consciência ambiental, individual e coletiva, baseada na necessidade e importância da 

participação dos cidadãos no processo de mudança, apelando para os princípios de 

responsabilização e intervenção relativamente às suas atitudes e comportamentos, com vista 

à salvaguarda do ambiente. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 
 

A presente dissertação é composta por sete capítulos principais, bibliografia e anexos. A 

seguir ao presente capítulo de Introdução, o segundo capítulo diz respeito à Educação 

Ambiental, em que se abordam conceitos como a crise ambiental, a ética ambiental, a 

evolução do conceito de educação ambiental, os recursos da educação ambiental, e a 

educação ambiental em Portugal. No terceiro capítulo o enfoque é na metodologia utilizada 

no desenvolvimento da presente dissertação e para a concretização dos objetivos propostos. 

A caraterização do Território a nível físico, ambiental e socioeconómico surge no quinto 

capítulo. No sexto capítulo desenvolve-se a estratégia em educação ambiental, 

designadamente a seleção do tipo de equipamento de educação ambiental para a 

sustentabilidade e a temática a propor, e apresenta-se a proposta do equipamento a implantar 

no Território. O sétimo capítulo, corresponde às considerações finais, onde se expõe as 
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principais conclusões. E por fim, apresentam-se as referências bibliográficas consultadas e o 

anexo com indicação das publicações em que a autora participou durante a realização deste 

trabalho. 
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2. Educação Ambiental 
 

Neste capítulo apresenta-se a evolução do conceito de educação ambiental, assim como 

outros conceitos cruciais relacionados com a temática central deste trabalho. Este capítulo foi 

dividido em cinco subcapítulos: no primeiro, foi abordada a crise ambiental; no segundo, a 

ética ambiental e, consequentemente, a filosofia ambiental; no terceiro, a evolução do 

conceito de educação ambiental; no quarto, os recursos de educação ambiental; e, por fim, 

no quinto, a educação ambiental em Portugal. 

 

2.1. Crise Ambiental 

 

A evolução do conceito de educação ambiental esteve sempre ligada à crise ambiental, daí a 

sua importância na presente dissertação. 

O conceito Crise advêm do termo grego “KRÍSIS”, o que significa “momento perigoso e 

decisivo” (Dicionário da Língua Portuguesa, 2013). Para além disso, consiste no propósito de 

superação, na reflexão sobre os modos adequados de proceder tendo em vista um novo 

equilíbrio existencial. Toda a crise incita, portanto, à ação.  

A Crise Ambiental em que vivemos teve origem na revolução industrial (Almeida, 2007) e 

despontou vários acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento da ética 

ambiental. Isto é, os conceitos “crise ecológica” e “ambiente” desafiaram a reflexão, numa 

perspetiva filosófico-pedagógica, de que a incidência do Homem no “meio” provoca a 

destruição dos seus ecossistemas (Martins, 1994). 

Segundo Almeida (2007) todas as alterações existentes no tecido ecológico foram, de alguma 

forma, provocadas pelas civilizações e pelas suas disputas com a natureza. De entre os vários 

problemas ambientais, destaca a desflorestação, que foi essencial para o desenvolvimento 

da agricultura, pecuária e atividades proto industriais. Tudo o que se conseguiu com o 

desenvolvimento parece ignorar a crise ambiental, pois asseguraram-se as necessidades 

básicas dos seres humanos (como a alimentação, a higiene, o conforto, a saúde, o ensino e 

o lazer) e os indicadores (esperança média de vida, mortalidade infantil, taxa de 

analfabetismo, número de pessoas sem saneamento básico, e áreas naturais protegidas pelo 

mundo) conduzem a ideia de um percurso positivo.  

Mas alguns sinais de alerta foram sendo dados, especialmente a partir dos anos 60, prova de 

que nem tudo estava a correr bem nos caminhos encetados pelo desenvolvimento.  



2. Educação Ambiental 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 

Na Tabela 1 pode-se observar um cronograma temporal com os marcos históricos mundiais 

ambientais, a partir dos anos 60. Foi nesta época, que personalidades de vários pontos do 

planeta começaram a confrontar de forma crítica a ação do homem sobre a Natureza, e 

ocorreram desastres naturais preocupantes, como, por exemplo, a destruição de florestas por 

efeito de chuvas ácidas, poluição das águas, dos solos e do ar, extenuação dos recursos 

naturais, diminuição da biodiversidade (Varandas, s.d.). Estes sinais de alerta provam que 

nem tudo estava a correr no sentido principiado pelo desenvolvimento (Almeida, 2007). Além 

disso, estes acontecimentos colocam em risco a saúde dos ecossistemas e, em 

consequência, a do próprio homem. 

 

 

 

Tabela 1: Marcos Históricos Mundiais Ambientais, desde os anos 60 até abril de 2016 (Fernandes et al., 

2007; Tannous e Garcia, 2008; Governo Federal, 2009; EcoDebate, 2010; Rio+20, 2011; Nascimento, 2012; Portal 
Brasil, 2012;COP21, 2016; United Nations, 2014a,b,c,d,e; APA, 2015e; Conselho Europeu, 2015; Observador, 

2016; Varandas, s.d.). 

Ano Acontecimento/Consequência 

1967 
Derrame de 117000 toneladas de crude no Mar do Norte. Obrigou a reformulações legais 

sobre o transporte destas substâncias. 

1968 Primeira Conferência da ONU, dedicada à Problemática Ambiental. 

1970 

Instituição do Dia do Ambiente. Resultou de uma manifestação nos Estados Unidos da 

América (EUA) contra os abusos ambientais, e apelou a criação de leis protetoras do 

ambiente. 

1972 

Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano decorreu na Suécia e contou com a 

participação de 114 países. Desta conferência resultou a Declaração sobre o Ambiente 

Humano, mais conhecida por Declaração de Estocolmo. 

1973 

Promulgação da Convenção Internacional sobre Espécies em Risco, que levou à redução 

do comércio de 5000 espécies animais e de 25 000 espécies de plantas. 

O Clube de Roma lançou o relatório “Os limites do crescimento”. Este relatório chamava à 

atenção para o esgotamento dos recursos naturais do planeta e para os limites da sua 

capacidade de carga e de renovação. 

1974 
Sherwood Rowland e Mario Molina descobriram a relação entre os clorofluorcarbonetos e a 

destruição da camada de ozono. 

1975 

Conferência de Helsínquia, realizada na Finlândia, apelou à cooperação na resolução de 

problemas postos pelo ambiente na Europa. 

Conferência de Belgrado resultou na Carta de Belgrado e no Programa Internacional de 

Educação Ambiental. 

1977 
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em Tbilisi, resultou na 

Declaração de Tbilisi. 

1983 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizou-se em Viena e resultou na Declaração 

de Viena. 

1984 
Morte de 10 000 pessoas, na Índia, resultou das emissões de gases tóxicos de um complexo 

industrial de produção de pesticidas. 

1985 Descobriu-se o “buraco” do Ozono. 

1986 
Desastre de Chernobyl, emergiu da explosão de um reator nuclear e expôs milhares de 

pessoas a altos níveis de radiação. 
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Ano Acontecimento/Consequência 

1987 

A Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento publicou o relatório “O Nosso 

Futuro Comum” mais conhecido por “Relatório de Brundtland”, que formaliza o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”. 

1988 

Assassínio de Chico Mendes alertou para a destruição da floresta tropical. 

Criação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). 

Publicação do primeiro relatório sobre as alterações climáticas pelo IPCC. Alertou para o 

“efeito de estufa” e o “aquecimento global” do planeta.  

1989 
Petroleiro Exxon Valdez bateu contra icebergue no Alasca, causando o derrame de 76 000 

toneladas de crude no mar.  

1990/1991 
Na Guerra do Iraque, soldados em fuga incendiaram poços de petróleo, que resultou no pior 

desastre petrolífero de sempre. 

1992 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

1575 Cientistas de 70 países alertaram com a Declaração: “O Homem e o mundo natural 

estão em colisão”. 

Realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, mais 

conhecida por Conferência do Rio ou Cimeira da Terra. Desta resultaram cinco acordos 

internacionais e a Agenda 21.  

1995 

Encontro em Pequim, China, por representantes de 180 países, onde foram acordadas 

medidas para a redução da erosão do solo, da desflorestação e outras formas de 

degradação ambiental. 

1997 

5 milhões de hectares de floresta ardidos em todo o mundo. 

Protocolo de Quioto – Redução do consumo energético industrial a nível global. 

Conferência Internacional sobre o Ambiente e a Sociedade: “Educação e Consciência 

Pública para a Sustentabilidade”, resultou na Declaração de Thessaloniki onde destacaram 

o papel da Educação Ambiental como ferramenta indispensável à construção de novos 

valores e atitudes. 

1998 

O “buraco” de Ozono sobre a Antártida atingiu os 25 milhões de km2.  

Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas sobre o acesso à 

informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça 

em matéria de ambiente ocorreu em Aarhus e é conhecida pela Convenção de Aarhus. 

2000/2001 Bush declarou que os EUA não iriam ratificar o Protocolo de Quioto. 

2002 

Rio + 10 – Convenção de Joanesburgo, onde se fez o ponto de situação dos objetivos 

definidos na Cimeira da Terra.  

Petroleiro Prestige afundou-se junto à costa galega, causando o derrame de 77 000 t de 

fuel-oil no mar. 

2005 
Início da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

2005-2014. 

2006 

A análise da União Internacional para a Convenção da Natureza (UICN) alertou para a 

diminuição da biodiversidade. O “buraco” na camada de ozono localizado sobre a Antártida 

atingiu os 27,7 milhões de km2. 

2007 

Relatório do IPCC continha cenários com a indicação de um aumento da temperatura e da 

subida das águas do mar. 

A investigação da British Antartic Survey apontou para o crescimento inesperado das 

concentrações de gases com efeito de estufa. 

A UICN apresentou dados que indicavam o risco de desaparecimento de 29% de espécies 

primatas pela destruição da floresta tropical, caça e tráfico ilegal. 

IV Conferência Internacional de Educação Ambiental em Ahmedabad-Índia (Tbilisi+30). 

Aprovada a “Declaração de Ahmedabad”. 

Realizou-se na cidade de Bali a 13ª Conferência das Partes e a 3ª Reunião das Partes do 

protocolo de Quioto (Meeting of the Parties – CMP-3). 

2008 
O “buraco” na camada de ozono localizado sobre a Antártida atingiu 27,1 milhões de km2, 

sendo este o quinto maior valor registado até então. 
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Ano Acontecimento/Consequência 

2009 

Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também chamada 

Conferência de Copenhague (oficialmente United Nations Climate Change Conference – 

COP15). 

2010 

Realização da décima Conferência das Partes (COP-10) da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB). 

COP16 – Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também 

denominada Conferência de Cancun. 

2011 
COP17 – Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também chamada 

Conferência de Durban ou Cimeira de Durban. 

2012 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Elaborado 

um documento final intitulado “O Futuro Que Queremos”. 

COP18 – Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, designada 

também Conferência de Doha. 

2013 
COP19 – Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também chamada 

Conferência de Warsaw. 

2014 

COP20 – Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, designada 

também Conferência de Lima. 

10ª Reunião das Partes do protocolo de Quioto (Meeting of the Parties – CMP-10) na cidade 

de Lima, Peru. 

2015 
COP21 – Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas, realizou-se em Paris contou com a presença de 195 países. 

2016 
No dia da Terra, 22 de abril, ocorreu a cerimónia de assinatura do Acordo de Paris na ONU 

em Nova Iorque. De salientar, que dos 195 países assinaram 177. 

 

Todos estes acontecimentos foram uma chamada de atenção e de consciencialização para a 

existência de problemas ambientais e, essencialmente, para a urgente invocação de soluções. 

A consciencialização apareceu, apenas, na última metade do século XX diante o 

desenvolvimento tecnológico (associado à explosão demográfica e à gestão descomedida 

dos recursos naturais) que resultou nestes problemas ambientais (Fernandes et al., 2007). 

A tomada de consciência progressiva, por parte dos cidadãos, face às crises ecológicas e 

ambientais assume-se como uma necessidade de comportamento estruturado de intervenção 

e participação in situ, na Comunidade, para que movimentos e temas pontuais, possam 

conduzir a indagação individual e coletiva, e leve os cidadãos à ideia prática de uma 

responsabilidade moral e de novas atitudes e valores abertos ao “ambiente” e ao mundo 

(Martins, 1994). 

Com a crise ambiental surgiram os primeiros textos sobre a filosofia ambiental, na procura de 

bases para uma reflexão filosófica mais inclusiva e no aumento do horizonte da ética ao 

domínio do mundo natural e das entidades não humanas. Quando se publicaram estes textos, 

a controvérsia resultante dos mesmos, revelou distintas sensibilidades e a dificuldade em 

alcançar a definição de um critério de valor para a Natureza e/ou partes da Natureza. Desta 

discussão surgiu o aparecimento de diferentes teorias éticas sobre o Ambiente, com 

diferentes graus de radicalidade (Varandas, s.d.). 
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2.2. Ética Ambiental 
 

Conceitos como a ética e, principalmente, a ética ambiental, também, estão diretamente 

conectados com a crise ambiental e, consequentemente, com a evolução do conceito de 

educação ambiental. Na Ética Ambiental existem diferentes filosofias ambientais, que invocam 

para a formação de um novo tipo de consciência que encare as entidades não humanas como 

dignas de consideração e respeito. Para compreender o conceito de Ética Ambiental é 

essencial definir, primeiramente, em que é que consiste a Ética.  

A ética “procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar, preconizando 

juízos de valor que permite distinguir entre o bem e o mal”. De certo modo, são os “princípios 

morais pelo qual um indivíduo rege a sua conduta pessoal ou profissional” (Dicionário da 

Língua Portuguesa, 2013). A palavra ética advém do grego “ETHIKÉ”, e significa: modo de 

ser, caráter enquanto forma de vida do Homem. No fundo, consiste na forma como o ser 

humano procede ou comporta-se no meio social. Isto é, “propõe indagar os fins e o discurso 

moral (linguagem) da atividade humana (as ‘atitudes da arte de viver’ e a consciência moral)” 

(Martins, 1994). Os parâmetros da ética são as condutas aceites no meio social, e tem raízes 

na moral como sistema de regulamentação das relações intersociais humanas. 

O “ponto de vista moral”, segundo Carvalho (2014b), define-se como o caminho para a 

universalidade do dever, e exige-se que assuma uma perspetiva que respeita, 

obrigatoriamente, três componentes formais: a racionalidade, a imparcialidade e a 

universalidade. O reconhecimento de um ponto de vista normativo ético (racional, imparcial e 

universal) responsabiliza cada sujeito pelas suas ações num intervalo compreendido entre o 

Bem Absoluto e o Mal Radical. No processo de deliberação da ética racional o sujeito procura, 

mentalmente, justificar para si próprio as razões do seu agir. Neste processo é essencial 

ponderar os motivos individuais e os critérios morais, analisar os princípios e os valores 

próprios, de forma a promover uma atualização ética, onde se cruza uma dada decisão da 

particularidade do individuo e a universalidade do ser humano. Quando se trata de questões 

ambientais, os princípios éticos formais não podem ser obstáculos internos à condução de 

debates, para não serem adotadas posições inflexíveis que possam perturbar a inserção do 

ser humano no meio.  

De acordo com Carvalho (2014a) surgiram vários documentos e teorias com modelos éticos 

a fundamentar e normas para as ações e atitudes do ser humano. A ética ocupa-se do modo 

como nos devemos comportar junto de outros indivíduos, a sua área de atuação é, portanto, 

a esfera humana. Na segunda metade do século XX despontou uma aproximação da ética a 

diversas áreas de atuação, e por sua vez as relações com animais não humanos, plantas, e 
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ecossistemas tornaram-se novas esferas da problematização ética, estendendo-se a 

entidades diversas.  

Em 1949, Aldo Leopold publicou o livro Sand County Almanac que contribui para o 

desenvolvimento da ética ambiental. Em Portugal, foi publicada a versão portuguesa da obra 

com o título Pensar como uma Montanha no ano de 2008. Leopold foi o pioneiro da American 

Wildlife Ecology (Ecologia da Vida Selvagem Americana) e o primeiro ecólogo a definir as 

primeiras ideias de ética ambiental. Num dos ensaios da sua obra, Leopold propõe o 

alargamento ético à comunidade de forma a incluir os solos, a água, as plantas e os animais 

e, ainda, que a terra não seja olhada meramente como solo, mas como um sistema vivo 

merecedor de consideração moral (Leopold, 2008). Mais tarde, Rachel Carson tornou-se o 

catalisador do movimento ambiental com o lançamento do seu livro, Silent Spring, em 1962, 

sobre a utilização de agroquímicos, mencionando os problemas resultantes da bioacumulação 

por ingestão de substâncias não metabolizáveis por parte dos seres vivos (Almeida, 2007; 

Zaman, 2013). Em 1974, John Passmore publica Man’s Responsibility for Nature, onde 

explora os deveres para com a posteridade, a relação da humanidade com a natureza e as 

limitações da ação política (Almeida, 2007). A partir desse momento, a ética ambiental passou 

a ser uma questão crucial, e surgiram influenciadores de diversas áreas com perspetivas de 

gestão da organização do ambiente natural (Zaman, 2013). Por exemplo, em 1994, Laura 

Westra publicou a obra An Environmental Proposal for Ethics: the Principle of Integrity. Estes 

autores instituíram as primeiras referências teóricas, com o intuito de abordar a integridade 

enquanto valor ético orientador da inserção do ser humano no ambiente (Carvalho, 2014b). 

Na Tabela 2 são apresentados os influenciadores da ética ambiental e as suas respetivas 

áreas profissionais. 

 

Tabela 2: Os Influenciadores da Ética Ambiental, (adaptado de Zaman, 2013). 

Área Autores 

Conservação Ambiental John James Audubon (1785-1851); John Muir (1838-1914); Aldo Leopold (1887-1948)  

Ciência Natural Charles Darwin (1809-1882); Rachel Carson (1907-1964); Fritjof Capra (1939-…) 

Economia Ambiental Thomas Malthus (1766-1834); Ronald Coase (1910-2013); Herman Daly (1938-…) 

Filosofia Ambiental 
Henry David Thoreau (1817-1862); Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977); Arne Naess 

(1912-2009) 

 

Enquanto área específica de estudos, a filosofia ambiental já ultrapassou três décadas 

(Carvalho, 2014b). Nesta disciplina ergue-se a promessa de uma nova ética, que pondera e 

reflete para além da tradicional ética centrada no Homem, incluindo, nessa reflexão, algumas, 

ou por vezes todas as partes não-humanas da Natureza (Varandas, s.d.). 
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A ética ambiental surgiu como uma nova subdisciplina da filosofia no início de 1970,  

(Zaman, 2013), é uma área disciplinar que reflete sobre o valor que atribuímos ou devemos 

atribuir ao ambiente e sobre os valores que orientam ou devem orientar as nossas relações 

para com o mesmo. Isto é, dedica-se “à justificação do alargamento da esfera de 

considerabilidade moral à complexa relação do ser humano com os ecossistemas” e “ocupa-

-se da discussão das normas, dos princípios e dos valores subjacentes aos diversos dilemas 

em causa, colmatando a análise daquilo que é, com a ponderação face aquilo que deve ser” 

(Carvalho, 2014b). De notar que, a ética ambiental pode auxiliar-nos a clarificar, 

educativamente, os motivos das nossas ações, escolhas, tendências, valores e interesses, e 

o modo de vida do homem na comunidade e no “ambiente” (Martins, 1994). 

Na década de 70, despontaram muitos textos sobre esta temática, colocando em causa o 

valor da Natureza, a responsabilidade humana na sua preservação, mas, sobretudo, 

denunciando uma tradição sustentada e defendida por uma postura de domínio e de 

exploração sem limites do mundo natural. Houve, então, a necessidade de uma nova ética 

que não fosse centrada apenas no Homem, mas que incluísse o campo mais vasto do mundo 

natural. De acordo com Varandas (s.d.), a controvérsia gera, instintivamente, soluções 

distintas e antagónicas, portanto, pode afirmar-se que não há uma única ética ambiental, mas 

várias éticas ambientais. 

 

2.2.1. Filosofia da Ética Ambiental  
 

Nesta secção focam-se cada uma das diferentes abordagens da ética ambiental, de modo a 

compreender que é mais o que as une do que o que as separa. A primeira divisão da ética 

ambiental é entre as éticas ambientais antropocêntricas e as não-antropocêntricas.  

A Ética Antropocêntrica é uma ética cuja preocupação com o ambiente decorre do impacto 

que este tem para com os humanos, seja em termos de saúde ou outros, e não do respeito 

próprio pela natureza e ou seres vivos (Rolla, 2010; Zaman, 2013). Esta ética defende a 

preservação da Natureza, para as gerações futuras. O meio natural corresponde à fonte de 

recursos para o Homem, porém não significa que possa ser sobre explorado até à exaustão. 

Nesta linha de pensamento inclui-se a ética ambiental cristã, que defende a preservação da 

Natureza enquanto obra divina, onde o Homem deve proteger e gerir uma relação de 

harmonia e cuidado com o meio (Varandas, s.d.).  
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Segundo Almeida (2007) o antropocentrismo (ética antropocêntrica) “carateriza-se por uma 

visão instrumental da natureza”, em que a “ação humana de controlo e domínio da natureza 

com o objetivo de exploração dos seus recursos está, pois, legitimada”. 

A Ética Antropocêntrica divide-se em duas éticas distintas: a Egocêntrica e a Homocêntrica. 

Nas teorias egocêntricas, o Homem é considerado o mestre ou a justificação da comunidade 

natural. Estas perspetivas estão ligadas ao liberalismo, ao capitalismo e ao mercado livre. 

Para além disso, nesta ética as preocupações ambientais não são tidas em conta e a natureza 

é vista como um recurso explorável para o benefício do Homem (Zaman, 2013). Segundo 

Almeida (2007) o egocentrismo centra-se, assim, em “motivos de base económica, associada 

à gestão de recursos”. De acordo com este autor o homocentrismo é de “teor não 

economicista” centrado “em razões instrumentais de outra natureza”. Para Zaman (2013) a 

visão homocêntrica compreende todas as exigências morais, em relação aos seres humanos 

e aos seus interesses. Nas teorias homocêntricas enquadram-se as antropomórficas, que se 

baseiam em noções de bem-estar e justiça social, o utilitarismo e o marxismo. Este autor 

relembra que, os utilitaristas consideravam a mordomia (administração) do mundo natural 

como uma prioridade importante, uma vez que contribuía para a felicidade máxima do maior 

número de pessoas. Nesta teoria, a “dignidade da individualidade” vem primeiro que a 

natureza. 

As Éticas Não-Antropocêntricas, por sua vez, dividem-se em dois grandes grupos: as éticas 

extensionistas e as éticas holistas. As primeiras procuram estender o critério de ser moral a 

outros seres que não apenas os humanos, sendo estas: a ética dos direitos dos animais, a 

ética de libertação animal, e o biocentrismo. Já as segundas estendem a consideração moral 

a toda a Natureza, incluindo os seus elementos abióticos, como o ar, a água, os solos, entre 

as quais encontram-se: a Ética da Terra, a Deep Ecology e o Ecofeminismo (Varandas, s.d.).  

A Ética Animal considera os animais como seres morais, quer pelo critério da senciência 

(capacidade para sentir), quer pelo critério da consciência de si (direitos) (Viñas, 2008), isto 

é, defende que todos os seres dotados de sensibilidade, capazes de sofrer e de sentir 

felicidade são dignos de igual consideração (Neves e Osswald, 2014). 

A Ética da Responsabilidade surgiu em 1979, na obra O Princípio da Responsabilidade de 

Hans Jonas, onde o autor defende a incapacidade da ética tradicional para responder aos 

desafios colocados pela presente crise ambiental. Este autor propôs o princípio da precaução 

e a heurística do medo, baseada num modelo de ação prudente, que dê prioridade às 

profecias de catástrofe em detrimento das de felicidade (Almeida, 2007). Neste princípio a 

“responsabilidade ou o dever de responder pelos homens, como pelos demais seres vivos, 



2. Educação Ambiental 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

pela natureza e pelas gerações futuras” (Neves e Osswald, 2014) está acima de tudo o resto. 

Exige-se a proteção de todos os seres vivos e da natureza como um todo, incitando a 

verdadeira educação ambiental para a responsabilidade (Neves e Osswald, 2014). 

Para Almeida (2007) todas as éticas, no passado, ignoraram o futuro. Daí, ser necessário a 

compreensão da ação mais abrangente, porque sendo negativa sobre o mundo não humano 

afetará a humanidade inteira. A responsabilidade para com as gerações futuras compromete 

a adoção de políticas ambientais, que protejam o ambiente (Varandas, s.d.). 

O Biocentrismo é uma ética que respeita todos os seres vivos, em geral (Zaman, 2013). O 

biocentrismo atribui o “valor instrumental aos seres vivos, e a Vida é transformada no centro 

de todo o valor, tanto mais que a maior parte dos seres vivos não revela qualquer utilidade 

para o ser humano, pelo menos de forma direta” (Almeida, 2007). Em 1986, Paul Taylor referiu 

na sua obra Respect for Nature que “a partir de uma perspetiva centrada na vida temos 

obrigações morais para com as plantas e os animais, enquanto membros da comunidade 

biótica; Somos moralmente obrigados a proteger ou a promover o seu bem por si próprios” 

(Varandas, s.d.). Alguns filósofos como Taylor defendem que todos os seres vivos devem ter 

um estatuto ético, consideração e respeito, ou seja, defendem o princípio do biocentrismo 

igualitarismo (Bio igualitarismo), em que a vida humana é parte igual da natureza, e não 

apenas parte da natureza (Zaman, 2013). Esta ética transcende o antropocentrismo e insere-

se “na necessidade de maximizar a felicidade, com a obrigatória minimização do sofrimento 

total de todos os seres humanos e não humanos sencientes” (Almeida, 2007). 

Ecocentrismo (Ética da Terra) defende que a consideração moral e o valor devem incluir as 

águas, os solos, o ar, enfim todo o ecossistema com os seus componentes bióticos e abióticos 

(Zaman, 2013; Varandas, s.d.). A ética ecocêntrica centra-se, assim, no mundo e na vida 

(Neves e Osswald, 2014). Esta ética “carateriza-se pela atribuição de um valor não 

meramente instrumental aos ecossistemas, unidades geradoras da diversidade biótica e 

fundamentais ao funcionamento global da Terra” e conduz a “repensar a postura do Homem 

para além das relações com os seres vivos e estende-a a outros elementos […] como aos 

próprios processos de natureza físico-química, geológica e biológica que ocorrem nos 

ecossistemas (Almeida, 2007). Para os defensores desta ética, Aldo Leopold e Baird-Callicott, 

o ser humano integra uma cadeia trófica composta pela diferenciação (biodiversidade), 

utilizando a mesma fonte (energia) que une o díspar e o torna comum (comunidade biótica) 

(Varandas, s.d.).  

A Ecologia Profunda – Deep Ecology – é uma ética que defende que não há distinção entre o 

humano e o não humano de tal modo que o homem, o seu corpo, a sua identidade, o seu 
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inteiro ser é intrinsecamente constituído pelo mundo natural. Esta ética “apoia-se na ideia de 

que o Homem é inseparável da natureza e de que a proteção do planeta tem de ultrapassar 

o mero cuidado para com a nossa espécie” (Almeida, 2007), e vê a natureza como um valor 

em si mesmo, ou seja, há um valor intrínseco da natureza. A Ecologia Superficial – Shallow 

ecology – é centrada em preservar os recursos naturais para a utilização do ser humano. 

Entre a ecologia superficial e a ecologia profunda, existe a diferença de como a natureza é 

vista aos olhos do ser humano. No fundo, o que interessa é a preservação do/pelo 

desenvolvimento humano e não propriamente a natureza em si (Varandas, s.d.). 

O Ecofeminismo afirma as conexões simbólicas entre a denominação da Natureza e a 

correspondente objetualização de ambas a partir de um pressuposto de respetiva 

desvalorização e inferiorização conduzido pela ideia androcêntrica da primazia masculina 

(Siliprand, 2000). 

Dos diferentes conceitos de ética ambiental, deduz-se, que todos partem de uma base 

comum: a defesa do meio natural e a proposta para um novo tipo de ação de responsabilidade 

e equilíbrio face ao ambiente. Assim, entende-se que a ética ambiental é “um convite para o 

desenvolvimento da moralidade. Toda a ética procura o respeito pela vida, mas este é apenas 

um sub-aspeto do respeito pela vida em geral” (Varandas, s.d.). Digamos que, o grande 

desafio da ética ambiental é a conservação da vida na terra. 

A ética ambiental corresponde a um dos ramos da Bioética. A bioética é uma componente 

imprescindível na “formação do cidadão empenhado na vida coletiva, na pluralidade das 

vertentes por que esta se exerce, e conscientemente da sua corresponsabilização na opção 

por um futuro que, sendo partilhado, deve ser comummente decidido” (Neves e Osswald, 

2014). A adoção de uma perspetiva social na bioética privilegia o ponto de vista das 

populações e das comunidades. As ações de cada cidadão repercutem-se na comunidade e 

traduzem-se no ideal da universalidade que compõe toda a moral. A bioética assume-se como 

uma ética cívica, em que o cidadão responsável e empenhado respeita a normativa de ação 

da pessoa pelo sentimento de pertença à comunidade e pela participação ativa na sua 

construção e desenvolvimento. O plano ecológico da bioética é ampliado a todos os seres e 

seus habitats como ao domínio das ciências do ambiente. A ética ambiental é centrada no 

impacto que as biotecnologias podem ter nas interações entre todos os seres vivos e entre 

estes e o ambiente.  
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2.3. Evolução do conceito de Educação Ambiental 
 

Convém referir que não existe uma única definição para o conceito “Educação Ambiental”, 

existindo, no entanto, vários significados para este conceito. A evolução dos conceitos de 

Educação Ambiental (EA) esteve ligada, de maneira direta, à evolução do conceito de 

ambiente e à forma como este era e é percecionado. Antes, de se apresentar a evolução 

destes conceitos, é necessário definir o atual conceito de “Educação” e de “Ambiente”. 

A educação é um “processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos seus 

aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade”; é, também, um “processo 

de aquisição de conhecimentos e aptidões”, e de “adoção de comportamentos e atitudes 

correspondentes aos usos socialmente tidos como corretos e adequados” (Dicionário da 

Língua Portuguesa, 2013). E, o ambiente corresponde a um “conjunto de sistemas físicos, 

químicos e biológicos e dos fatores económicos, sociais e culturais com efeito direto ou 

indireto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a vida quotidiana no Homem”  

(Lei das Bases do Ambiente, 1987, artigo 5.º). 

A forma mais eficaz que a sociedade detém para enfrentar o futuro é a educação, esta não 

estabelece resposta absoluta para todos os problemas, contudo deve ser a parte fundamental 

de todos os esforços que se façam para criar novas relações entre as pessoas e fomentar 

maior respeito pelas necessidades do ambiente. Na educação não está apenas implícita a 

escolaridade ou ensino formal, uma vez que inclui, também, modos de instrução não formais 

ou informais, como a aprendizagem que se obtém no seio familiar, com os amigos e na 

comunidade. A educação tem como meta a formação dos cidadãos, com o intuito de torná- 

-los mais sábios, detentores de maior conhecimento, bem informados, éticos, responsáveis, 

críticos e capazes de continuar a aprender (Rodrigues et al., 1999). 

A educação resulta da socialização em diferentes espaços e contextos tendo sempre em 

consideração a cultura e as caraterísticas do grupo social. No fundo, corresponde a um 

conjunto de ações, processos, influências e estruturas, que sucedem no desenvolvimento 

humano, individual e coletivo, da sua relação com o meio natural e social num contexto de 

relações entre grupos e classes sociais (Piccoli et al., 2016). 

Em seguida, expõe-se a evolução dos conceitos de EA, de forma a compreender a pertinência 

desta temática no passado e nos dias de hoje. Ao expor os diferentes conceitos, pretende-se 

enquadrar a temática através da enumeração de alguns marcos históricos importantes. 

Desde meados do século XX que a EA se tem instituído e expandido, devido à conjunção de 

vários fatores, tais como a crescente dos problemas ambientais, o debate a nível 
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internacional, nacional e local sobre esses problemas, e o papel atribuído à educação como 

fator-chave na solução destas questões (Carvalho, 2015). 

Em 1970, a UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza, define que a EA 

consiste num processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos graças aos 

quais as pessoas adquirem as capacidades e os comportamentos que lhe permitem utilizar e 

apreciar as relações de interdependência entre o Homem, a sua cultura e o seu meio biofísico, 

assim como conduzir a uma participação empenhada na construção da qualidade do ambiente 

(Hesselink e Čeřovský, 2008). 

A Conferência de Estocolmo (1972), promovida pela UNESCO, defendeu que era 

“indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às 

gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população 

menos privilegiada, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de 

uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido da sua 

responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda a sua 

dimensão humana” (APA, s.d.). 

A Carta de Belgrado (1975) determina que a finalidade da EA é “formar uma população 

mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus problemas. Uma população 

que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o 

sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução 

das dificuldades atuais, e impedir que elas se apresentem de novo” (Ministério do Meio 

Ambiente, s.d.). 

A Declaração de Tbilisi (1977), por sua vez, elucida que a EA “deve ser concebida como um 

processo contínuo e que propicie aos seus beneficiários – graças a uma renovação 

permanente das suas orientações, métodos e conteúdos – um saber sempre adaptado às 

condições variáveis do ambiente”, e que a EA tenha por finalidade “criar uma consciência, 

comportamentos e valores com vista a conservar a biosfera, melhorar a qualidade de vida em 

todas as partes e salvaguardar os valores éticos, assim como o património cultural e natural, 

compreendendo os sítios históricos, as obras de arte, os monumentos e lugares de interesse 

artístico e arqueológico, o meio natural e humano, incluindo a sua fauna e flora, e os 

povoamentos humanos” (Meio Ambiente e Recursos Hídricos, s.d.). Nesta conferência sobre 

EA, aprovaram-se cinco objetivos para o desenvolvimento internacional, sendo estes: 

consciência, conhecimento, comportamento, habilidades e participação, que sintetizados 

resultam na informação, consciência e motivação (Martins, 1994; Tannous e Garcia, 2008). 
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A UICN, em 1980, avançou no desenvolvimento de estratégias e ideias de EA, quando 

delineou e lançou a Estratégia Mundial de Conservação que baseava-se em três requisitos, 

designadamente: na manutenção dos sistemas de suporte da vida; na preservação da 

diversidade genética (incluindo os habitats e as espécies – manutenção da Biodiversidade) e 

no uso sustentável dos recursos. Desta forma foi solicitado que a EA fosse mais proativa, 

prevenisse os problemas futuros, e que incrementasse a ideia de conservação, através do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, e “em última análise o comportamento de 

sociedades inteiras em relação à biosfera deve ser transformado se a consecução dos 

objetivos de conservação quer ser assegurada […] a tarefa de longo prazo da EA é fomentar 

ou reforçar atitudes e comportamentos compatíveis com uma nova ética” (IUCN, 1980). 

A Declaração de Viena (1983) abordou a questão do ambiente e da educação para o ambiente 

da seguinte forma: “Em conformidade com várias recomendações internacionais, foi possível 

fazer educação em matéria de ambiente, um princípio pedagógico de primeiro plano aplicado 

a numerosas disciplinas ensinadas nas escolas, e desta forma pô-la em prática. A educação 

escolar em matéria de ambiente deve abranger também disciplinas tais como as artes, a 

literatura, a filosofia, a religião, a economia, a sociologia e a geografia” (OCDE, 1991 cit. 

Fernandes et al., 2007). 

No Congresso de Moscovo (1987) avaliaram-se as conquistas e as dificuldades alcançadas 

pelas nações em EA desde Tbilisi e determinaram-se as necessidades e as prioridades nesta 

área. Deste congresso resultou que a EA deve “promover a consciencialização, transmitir 

informações” e atingir a “modificação do comportamento tanto no campo cognitivo, como 

afetivo” (Tannous e Garcia, 2008). 

O Conselho das Comunidades Europeias e os Ministros da Educação (1988) estabeleceram 

que o principal objetivo da Educação para o Ambiente corresponde à sensibilização do público 

para os problemas ambientais e à sua resolução, bem como emitir as bases da participação 

ativa e esclarecida para o cidadão na proteção do ambiente e na utilização comedida dos 

recursos naturais (Fernandes et al., 2007). 

Na “Conferência do Rio” – Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUAD) – (1992), foi aprovada a Agenda 21, um documento-chave que 

consiste num programa de ação com o objetivo de promover, à escala planetária, um novo 

padrão de desenvolvimento, articulando a proteção ambiental com a justiça social e a 

eficiência económica (APA, 2015d). Neste documento, afirma-se que a “Educação […] um 

processo através do qual os seres humanos e sociedades podem atingir o seu potencial pleno 

[…] essencial para promover o desenvolvimento sustentável e melhorar as capacidades das 
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pessoas de abordarem assuntos ambientais […] Tanto a educação formal como a não-formal 

são indispensáveis para mudar as atitudes das pessoas de modo a que elas tenham a 

capacidade de avaliar e abordar as suas preocupações relativas ao desenvolvimento 

sustentável […] para promover uma consciência ambiental e ética, valores e atitudes, 

capacidades e comportamentos consistentes com o desenvolvimento sustentável e para a 

participação pública efetiva na tomada de decisões. Para ser efetiva, a educação […] incluir 

as dinâmicas dos ambientes físico-biológicos, socioeconómicos e humanos (incluindo a 

dimensão espiritual) […].” (United Nations, 1992). 

Da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência 

Pública para a Sustentabilidade (1997), reconhece-se que “A educação é um meio 

indispensável para propiciar, a todas as mulheres e homens do mundo, a capacidade de 

conduzirem as suas próprias vidas, exercitarem a escolha e a responsabilidade pessoal e 

aprenderem através de uma vida sem restrições geográficas, políticas, culturais, religiosas, 

linguísticas ou de género”, e ainda que “A reorientação da educação como um todo em direção 

à sustentabilidade envolve todos os níveis de educação formal, não-formal e informal, em 

todas as nações. O conceito de sustentabilidade não se restringe ao ambiente físico, mas 

também abrange as questões da pobreza, população, segurança alimentar, democracia, 

direitos humanos e paz”; e por fim, afirma-se que “A educação ambiental […] também foi 

tratada como educação para a sustentabilidade. Isso permite a referência à educação para o 

ambiente e a sustentabilidade” (UNESCO, 1997). 

A década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) 

reconheceu na sua estratégia que a Educação é a chave para a mudança de mentalidades e 

atitudes na sociedade. Destaca, ainda, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(EDS) como “um pré-requisito para se atingir o desenvolvimento sustentável e um instrumento 

essencial à boa governação, às tomadas de decisão informadas e à promoção da 

democracia”, que contribui “para que a nossa visão se torne realidade”. A EDS “desenvolve e 

reforça a capacidade dos indivíduos, dos grupos, das comunidades, das organizações e dos 

países para formar juízos de valor e fazer escolhas no sentido do desenvolvimento 

sustentável”, favorece “uma mudança de mentalidades, permitindo tornar o mundo mais 

seguro, mais saudável e mais próspero, melhorando assim a qualidade de vida” e “a reflexão 

critica, uma maior consciencialização e uma autonomia acrescida, permitindo a exploração de 

novos horizontes e conceitos e o desenvolvimento de novos métodos e instrumentos” 

(Comissão Nacional da UNESCO, s.d.). 

Destes encontros internacionais esperava-se que as preocupações crescentes manifestadas 

fossem levadas para o ensino formal, de forma a concretizar um programa mundial de EA. 
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Este programa seria generalizado a todos os ciclos de ensino e a todos os grupos etários da 

população através da formação extraescolar. Contudo, passados quase 40 anos, o balanço 

da concretização da EA a nível mundial não é o esperado, a mobilização das escolas não tem 

acontecido como expetável. Apesar dos acordos internacionais e do discurso institucional dos 

governos a EA continua a ser um tema posto de parte (Almeida, 2007). 

A EA “tem como objetivo promover a formação de cidadãos conhecedores acerca do ambiente 

biofísico e seus problemas associados, cientes de como ajudar a resolver esses mesmos 

problemas e motivados para trabalhar para a sua solução” (Stapp et al., 1969). A EA “deverá 

ser entendida como um processo no decurso do qual o indivíduo consegue assimilar conceitos 

e interiorizar atitudes e valores, através dos quais é possível adquirir capacidades e 

comportamentos que lhe permitem compreender e julgar relações de interdependência entre 

a sociedade e a biosfera”, “deverá constituir uma preocupação de caráter geral e permanente 

na implantação do processo de educação, pressupondo uma clara definição de intenções 

educativas e uma ambientalização dos conteúdos, estratégias e atividades de ensino-

aprendizagem” e “é aceite, cada vez mais, como sinónimo de EDS ou Educação para a 

Sustentabilidade” (INA, 1989 cit. Fernandes et al., 2007).  

O conceito de EA evolui ao longo dos tempos, inicialmente significava o equilíbrio entre o meio 

natural e o homem, e apontava para o futuro pensado e vivido no desenvolvimento e no 

progresso (Pazos e Barracosa, 2008). Na Figura 1 apresenta-se a evolução deste conceito e 

uma sucinta explicação das quatro etapas que estão a conviver no tempo.  

 

Figura 1: Evolução do Conceito de Educação Ambiental (adaptado de Pazos e Barracosa, 2008). 

 

A primeira etapa corresponde à educação sobre o meio, em que o modelo se centrava no 

conhecimento do meio e nas relações bióticas e abióticas para a compreensão da 

problemática ambiental. Na etapa educação no meio constatou-se que era necessário 

consciencializar e sensibilizar a população e os responsáveis políticos para ir ao encontro do 

meio e de metodologias. Na educação para o meio incide-se nos valores e nos fins, detém 

Sobre o meio                                                    

No meio                          

Para o meio

Com o meio
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uma forte marca ambientalista e a importante presença da componente ética. E a educação 

com o meio, a mais atual, amplia a capacitação para a ação do tratamento do conflito, da 

justiça social e da sustentabilidade ecológica. Esta última etapa tem menos peso nas 

instituições e uma maior presença nos movimentos socais. 

Na EA há um reconhecimento de valores, a clarificação de conceitos para a promoção de 

habilidades e atitudes necessárias para alcançar as inter-relações entre o homem, a cultura 

e o ambiente físico. Esta educação inclui a prática da tomada de decisões e 

autodesenvolvimento de códigos de conduta no que diz respeito à qualidade do ambiente 

para os cidadãos. É também vista como “processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”; é uma base construtiva para uma nova forma de 

viver em harmonia com o “ambiente” (Martins, 1994). 

Os problemas ambientais de utilização e de gestão de recursos são abordados pela EA. Estão 

incluídos nesta problemática todas as situações que de certa forma coloquem em risco e 

afetem a sociedade. Os problemas ambientais são vistos como graves, tanto no presente 

como no futuro e não são fruto do acaso, mas sim um subproduto da atividade humana e 

económica, que resulta da exploração dos diferentes recursos naturais disponíveis no Planeta 

(Giordan e Souchon, 1997). Além de ser fundamental para a mudança de atitudes e de 

comportamento, a EA é caraterizada pelos seus objetivos e vincula a ideia de compromisso 

pela defesa e utilização acertada do ambiente (Giordan e Souchon, 1997). 

No Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental é caraterizada pela Lei n.º 9.795/99. No 

artigo n.º 1, desta lei, define-se a EA como “processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” e no artigo n.º 2 menciona que a EA “é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal”. 

A EA deve abordar e integrar de forma sistémica os múltiplos aspetos dos problemas 

ambientais e, ainda, reconhecer o conjunto das inter-relações e as dinâmicas entre os âmbitos 

naturais, culturais, históricos, sociais, económicos e políticos (ProNEA, 2005). A EA 

corresponde a uma dimensão da educação que tem em consideração a base do 

desenvolvimento pessoal e social, que inclui a interligação das três esferas de interação, 
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nomeadamente a esfera das interações connosco, com os outros, e com o meio de vida 

partilhado, e estimula as dinâmicas sociais na comunidade local e em redes de solidariedade, 

através de uma abordagem cooperativa, crítica às realidades socioambientais, compreensiva 

e criativa com soluções possíveis aos problemas apresentados (Sauvé, 2005b). 

Uma vez que existem diversas abordagens ao conceito de EA por diferentes autores, Sauvé 

(2005a) elaborou a junção das proposições semelhantes de EA em categorias, de forma a 

identificar, a caraterizar e a distinguir as diferentes “correntes”. O conceito de corrente, neste 

caso, surge como um processo de desenvolvimento da EA. Cada corrente apresenta um 

conjunto de caraterísticas específicas, o que possibilita que haja distinção entre elas, contudo 

poderá existir a compartilha de caraterísticas entre correntes. Na Tabela 3 apresentam-se as 

correntes em EA. Primeiramente, as correntes com longa tradição, uma vez que foram 

predominantes nas primeiras décadas dos anos 70 e 80, e em seguida as correntes mais 

recentes derivadas das preocupações recentes a nível ambiental. 

 

Tabela 3: Correntes em Educação Ambiental (a partir de Sauvé, 2005a). 

Correntes em Educação Ambiental 

Correntes com longa tradição 

Corrente Designação 

Naturalista 

Foca-se na relação do ser humano com a natureza e reconhece o seu valor 

intrínseco. Desenvolve competências a nível cognitivo, experiencial, afetivo, 

sensorial, espiritual e criativo. Esta corrente pode ser associada ao movimento de 

“educação para o meio natural” e de “educação ao ar livre”. A “educação ao ar 

livre” é um meio eficaz de aprendizagem sobre a natureza e de compreensão dos 

direitos inerentes à mesma. 

Conservacionista/ 

/Recursista 

Evidencia a “conservação” dos recursos, quer a nível da qualidade quer da 

quantidade, como, por exemplo, a água, o solo, as plantas, os animais, a energia, 

o património genético e o cultural, entre outros recursos. Existe uma preocupação 

com a gestão ambiental e um desenvolvimento de competências individualmente 

e em grupo. Domina o espírito cognitivo e o pragmático. 

Resolutiva 

Nesta corrente o ambiente constitui um conjunto de problemas. Portanto, esta 

adota a visão de que é necessário informar as pessoas para os problemas 

ambientais, bem como incitar ao desenvolvimento da sua resolução. O imperativo 

de ação corresponde à modificação de comportamentos, através do espírito 

cognitivo e pragmático. 

Sistémica 

Permite conhecer e compreender as realidades e os problemas ambientais. A 

análise sistémica possibilita a identificação dos componentes de um sistema 

ambiental e as relações entre si, e resulta na compreensão da síntese da 

realidade. A realidade ambiental é de natureza cognitiva e facilita as tomadas de 

decisão. 

Científica 

Identifica com rigor as relações de causa e efeito entre a realidade e os problemas 

ambientais. Associa-se ao desenvolvimento de conhecimentos e de 

competências relativas às ciências ambientais. O ambiente é o objeto de estudo, 

de forma a escolher uma solução ou ação adequada. Desenvolve capacidades a 

nível cognitivo e experimental. 
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Humanista 

Realça a dimensão humana do ambiente (junção da natureza e da cultura), 

convida a explorar o ambiente como meio de vida (composto pelas dimensões 

históricas, culturais, políticas, económicas, entre outras) e a construir a 

representação da relação homem-ambiente. Ao conhecer o ambiente pode- 

-se relacionar e intervir melhor com este. Adquire-se nesta corrente o sentido 

cognitivo, sensorial, experimental, afetivo e criativo. 

Moral/Ética 

Desenvolve a “competência ética”, de forma a construir um sistema de valores 

ambientais, conscientes e coerentes. Deve-se seguir a “moral” ambiental de 

acordo com um código de comportamento socialmente aceitável. Esta corrente 

foca-se na moral, na ética, e na parte cognitiva, afetiva, espiritual e holística. 

Correntes mais recentes 

Corrente Designação 

Holística 

Nesta corrente tem-se em consideração o conjunto das diversas dimensões do 

indivíduo que contacta as realidades, da globalidade e da complexidade do seu 

ser. Centra-se em preocupações psicopedagógicas, na visão do mundo e nas 

suas relações com os seres, no conhecimento “orgânico” do mundo, e na 

participação ativa. Desenvolve o sentido holístico, orgânico, intuitivo e criativo. 

Biorregionalista 

Incute uma relação, de preferência, com o meio local ou regional, desenvolve um 

sentimento de pertença, e o compromisso pela valorização do meio. Esta corrente 

surge do movimento de regresso à terra natal em busca de qualidade de vida. 

Centra-se na participação e na comunicação, e compromete o reconhecimento 

do meio, através da identificação dos problemas e das perspetivas de 

desenvolvimento, que resulta em projetos resolutivos. Incrementa o espirito 

cognitivo, afetivo, experiencial, pragmático e criativo. 

Práxica 

Destaca a aprendizagem na ação, pela ação e a sua melhoria, e consiste na 

integração e reflexão da ação. O objetivo desta corrente é utilizar a pesquisa da 

ação e realizar uma mudança no meio, com uma dinâmica participativa, 

envolvendo os diferentes atores. As mudanças previstas podem ser de cariz 

socioambiental e educacional. Incita à ação. 

Crítica 

Analisa as dinâmicas sociais (intenções, posições, argumentos, valores explícitos 

e implícitos, decisões e ações) e as mudanças, com uma postura crítica sobre a 

realidade e os problemas ambientais. Desenvolve o saber-ação para a resolução 

de problemas locais e para o desenvolvimento local. Realça a importância do 

diálogo dos saberes, nomeadamente os científicos formais, os quotidianos, de 

experiência e os tradicionais. Estimula o sentido práxico, reflexivo e o dialogístico. 

Feminista 

Procura transformar as mulheres, nos processos de aprendizagem, na realidade 

quotidiana e na sua experiência. Analisa e denúncia as relações de poder nos 

grupos sociais e entre os homens e as mulheres. Cria a ligação entre o domínio 

das mulheres e o da natureza e procura a reconstrução da relação com o mundo. 

Desenvolve a intuição, o lado afetivo, simbólico, espiritual e criativo.  

Etnográfica 

Reconhece a ligação entre o caráter cultural e o ambiente. Não impõe uma visão 

do mundo e tem em consideração a cultura de referência das populações ou das 

comunidades envolvidas. Propõe a adaptação da pedagogia às diferentes 

realidades culturais. Promove o sentido experiencial, intuitivo, afetivo, simbólico, 

espiritual e criativo. 

Eco-educação 

Utiliza a relação com o ambiente como impulso para o desenvolvimento pessoal. 

O ambiente é visto como uma esfera de interação. Dedica-se a compreender e a 

trabalhar a relação dos seres com o mundo. Incentiva o desenvolvimento a nível 

experiencial, sensorial, intuitivo, afetivo, simbólico e criativo. 

Sustentabilidade 

Integra as preocupações sociais e económicas na resolução dos problemas 

ambientais contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Desenvolve os 

recursos humanos, apoia o progresso técnico e promove as condições culturais 

nas mudanças a nível social e económico. Desperta o sentido pragmático e 

cognitivo. 
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As correntes biorregionalista e sociocrítica apelam à participação ativa das populações locais, 

o seu envolvimento em projetos comunitários na resolução dos problemas locais e a formação 

para uma cidadania ambiental que assuma e promova mudanças relevantes noutras escalas 

territoriais (Alves et al., 2013). Convém notar que o lugar onde se vive corresponde ao 

“ambiente”, à vida quotidiana, e à forma de redescobrir as relações de cada um com este 

lugar, através das dimensões socioculturais e económicas e dos seus valores éticos. Para 

criar a compreensão holística do lugar recorre-se ao contacto com o local, à identificação do 

local e a conexão afetiva e, consequente, dependência do lugar, à ligação a um lugar físico, 

e às relações de identidade e de poder, que aumentam com o sentimento de pertença. Esta 

visão favorece o sentido/sentimento de pertença, o enraizamento e o elevado conhecimento 

do lugar proporciona benefícios e oportunidades para os cidadãos numa ação local (Carvalho, 

2015).  

A EA é “um processo dinâmico, permanente e participativo de explicitação de valores, 

formação de conceitos e formação de competências que motivem um comportamento de 

defesa, preservação e melhoria do ambiente” e deve ser encarada como “um instrumento a 

utilizar na alteração de valores, mentalidades, atitudes e comportamentos de forma a 

consciencializar os indivíduos para os problemas ambientais”, “tem experimentado uma 

assinalável evolução de significado ao longo dos tempos”, primeiramente expressava-se com 

“um caráter exclusivamente naturalista, com rejeição pelo progresso e defendendo um 

regresso ao passado” e atualmente detém “um carácter tendencialmente realista, que assenta 

num equilíbrio dinâmico entre o Homem e o ambiente, com o intuito de construir um futuro 

pensado e vivenciado segundo uma lógica de desenvolvimento e progresso” (Fernandes et 

al., 2007). 

Na Figura 2 visualizam-se os principais objetivos da EA, com o intuito de sensibilizar os vários 

setores da sociedade, recomendados pelas Nações Unidas.  

Torna-se, então, essencial desenvolver nos indivíduos as suas habilidades, designadamente 

a consciência, o conhecimento, a compreensão, a motivação, a competência, a capacidade 

de avaliação e a participação, através de ferramentas que os permitam adquirir a consciência 

e o conhecimento global do ambiente e das suas questões/problemas, obter valores, 

mentalidades e atitudes, compreender as relações de todos os elementos que constituem o 

ambiente, alcançar o sentido dos valores sociais de forma a contribuir com os seus atos na 

melhoria do ambiente, encontrar soluções sustentáveis, ágeis e viáveis, para as 

questões/problemas ambientais, avaliar medidas e programas de formação relativos ao 

ambiente e determinar as ações apropriadas para as questões/problemas detetados com 

responsabilidade. 
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Figura 2: Principais objetivos da Educação Ambiental (a partir de Fernandes et al., 2007). 

 

Ressaltam, ainda, como objetivos da EA a promoção do contacto entre o Homem e o meio, a 

estimulação da importância do meio à sobrevivência, à saúde e ao bem-estar do indivíduo, o 

incentivo ao desenvolvimento da ética de acordo com as questões/problemas ambientais, a 

orientação do ser humano na sua relação com o ambiente, e a prática da cidadania na procura 

de melhorias na qualidade de vida (Rodrigues e Costa, 2015). 

Os conceitos chave em EA são a sustentabilidade, a biodiversidade, a responsabilidade social 

e individual, e a interdependência. E como princípios detém o desenvolvimento do 

pensamento crítico e inovador, a valorização das diferentes formas de conhecimento, a 

estimulação da solidariedade, da igualdade e do respeito, o desenvolvimento de uma 

consciência ética sobre todas as formas de vida, e a formação de ideologias.  

Numa EA holística existem valores que têm de ser respeitados como a valorização das 

relações a todos os níveis, da integridade, o desejo pela compreensão e apreensão de novas 

aprendizagens, o gosto de chegar mais longe e explorar todo o seu potencial, acreditar no 

seu próprio valor, a compaixão e a lealdade. A educação holística desperta a dimensão física, 

intelectual, espiritual, estética e emocional. 
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A EA constitui um instrumento essencial no processo de alteração de valores, mentalidades 

e atitudes de modo a consciencializar profundamente a sociedade (Fenrinha, 2011). No 

processo educativo existem diversas práticas distintas de educação que são essenciais no 

desenvolvimento da EA, uma vez que contribuem para a tomada de consciência ambiental e 

para a transformação de atitudes, comportamentos e valores dos cidadãos (Fernandes et al., 

2007). Na Figura 3 apresentam-se os diferentes tipos de EA. 

 

 

Figura 3: Tipos de Educação Ambiental (a partir de Fernandes et al., 2007). 

 

A EA formal é um processo desenvolvido por profissionais, nomeadamente pelas escolas e 

os seus professores. É um sistema de ensino programado e integrado nos currículos tendo 

em conta os objetivos e conteúdos a lecionar no âmbito do sistema educativo.  

A EA não formal desenvolve-se em contexto extracurricular, de forma a corrigir as carências 

da educação formal e informal. Este tipo de ensino é desenvolvido por agentes alternativos 

aos professores e especialistas na área ambiental, é de caráter pontual e acontece em 

espaços próprios, comos os equipamentos para a educação ambiental.  

A EA informal define-se como tudo o que aprendemos espontaneamente a partir das vivências 

do quotidiano, é promovida pelas pessoas que nos são mais próximas, pelos meios de 
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comunicação, pelos livros e pelas experiências que vivemos, e desenvolve-se ao longo de 

toda a vida. 

Segundo Guerra et al. (2008) a EA é um “processo de aprendizagem permanente que procura 

incrementar a informação e o conhecimento público sobre os problemas ambientais, 

promovendo, simultaneamente, o sentido crítico das populações e a sua capacidade para 

intervir nas decisões que, de uma forma ou de outra, afetam o ambiente e as suas condições 

de vida”, pretende-se que seja “continuado e compreensivo, permitindo uma interpretação 

integrada do ambiente que incorpore o próprio lugar dos cidadãos no complexo sociedade-

ambiente e as consequências das suas atividades no ecossistema”. Na perspetiva de educar 

para a mudança, a EA surge como “uma vertente fulcral no desenvolvimento humano como 

cidadão preocupado pelo futuro do Planeta” (Fenrinha, 2011). 

De forma a potenciar a atividade humana na prática social e na ética ambiental insere-se a 

EA como dimensão da educação e atividade intencional na prática social, que incute no 

desenvolvimento individual um caráter social na sua relação com a natureza e com os outros 

seres (Diretrizes Curriculares para Educação Ambiental, 2012). 

A instabilidade mundial e dos problemas ambientais incitam à criação e manutenção de 

relações sustentáveis entre a população e o ambiente e, para tal recorrem à EA  

(Blanchet-Cohen e Reilly, 2013). A EA surge na procura de conhecimento e de crítica sobre 

a interação do ser humano com o meio em que habita e o ambiente que o envolve, e 

consciencializa a população sobre os seus direitos e responsabilidades para com estes. 

Contribui, assim, para a compreensão de uma complexa realidade e de diferentes áreas 

científicas, possibilitando a união entre o ser humano e a natureza (Rosa et al., 2015). É “uma 

tendência pedagógica internacional” (Blanchet-Cohen e Reilly, 2013) e não tem sido dada a 

devida atenção à interligação entre a diversidade cultural e a sustentabilidade ambiental, já 

que a EA proporciona aos cidadãos a motivação de realização, a sensibilização ao ativismo 

social, o pensamento crítico, a resolução de questões/problemas ambientais, a tomada de 

decisões, o compromisso cívico e ambiental, as atitudes positivas, o comportamento 

adequado, os interesses e os valores éticos e morais, a comunicação e os sistemas de 

raciocínio.  

A EA é “um catalisador da mudança de atitudes e na potenciação das capacidades humanas 

de forma a transformar o sistema económico na direção da sustentabilidade ambiental”  

(Alves et al., 2013). Constata-se que a dimensão sociocrítica da EA é uma estratégia-chave 

para a sustentabilidade das áreas territoriais, sobretudo as mais sensíveis.  
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A educação para a cidadania tem por base o desenvolvimento individual/pessoal e o 

desenvolvimento social. A cidadania ambiental proporciona as relações entre nós próprios e 

o ambiente. Neste conceito ressaltam os valores de responsabilidade, de compromisso, de 

solidariedade, de equidade, as atitudes de reconhecimento e de pertença e as competências 

para a participação (Carvalho, 2015). A relação entre a educação para a cidadania e o 

ambiente assume um papel desafiador e procura por novos saberes de forma a apreender os 

processos sociais e os riscos ambientais (Jacobi, 2003).  

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2015a) a promoção e a cidadania 

ambiental pretendem desenvolver “o exercício de boas práticas e a participação pública, 

individual e coletiva para as questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável” 

recorrendo à criação de estratégias de informação e comunicação e de educação e formação.  

Reconhece-se uma EA com função transformadora, em que a corresponsabilização dos 

objetivos é fundamental na promoção de um novo tipo de desenvolvimento, e como condição 

para a mudança da degradação socioambiental. Contudo é apenas mais uma ferramenta de 

intervenção nos comportamentos e nos interesses dos grupos sociais para as transformações 

pretendidas nas culturas (Jacobi, 2003). Garantir os meios de criação de novos estilos de vida 

e promover uma consciência ética são alguns dos procedimentos transparentes que se 

desenvolvem na EA (Jacobi, 2003). 

A EDS “concentra a sua atenção nos problemas de igualdade e de educação” (Nasibulina, 

2015), está conectada com o sistema de educação, em que os seus princípios são definidos 

pela qualidade do pensamento, a capacidade em modelar e construir o futuro, os valores 

morais, as ideias e a apetência espiritual. Além disso, “é um processo de vida que vai muito 

além dos limites da educação formal” (Nasibulina, 2015).  

A EDS foca-se no desenvolvimento da consciência ambiental, no desenvolvimento 

sistemático da visão do mundo e do pensamento crítico, na aquisição de novos 

conhecimentos e habilidades, que de certa forma contribuem para um estilo de vida saudável, 

um consumo sustentável, altos valores morais e o ativismo social. Consiste num instrumento 

capaz de formar as populações, através do incremento da responsabilidade cívica, da 

democratização das suas relações e do desenvolvimento de valores, de criar condições de 

acesso à informação em matéria de ambiente. Esta previne para as “catástrofes naturais, a 

qualidade de vida e o bem-estar ambiental, o desenvolvimento de infraestruturas ambientais, 

a conservação da saúde humana, a aculturação, a consciência ambiental, a superação do 

consumismo destrutivo, a formação da população para a gestão dos recursos naturais” 

(Nasibulina, 2015).  
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A visão da EDS integra as dimensões: ambiente, economia e sociedade. No entanto, verifica-

-se que na EA a ligação com a sociedade é superior à relação com a qualidade de vida na 

dimensão social e na económica (Amado e Vasconcelos, 2015). 

De facto, a EA é imprescindível na procura e na concretização do Desenvolvimento 

Sustentável, visto que se foca na sensibilização e na aprendizagem do relacionamento entre 

o Homem e a natureza. O Desenvolvimento Sustentável deve caraterizar-se por uma 

dimensão ética e política e considerar o desenvolvimento como um processo de mudança 

social (Rodrigues e Costa, 2015).  

A EA estuda o ambiente natural, promove a mudança de atitudes e comportamentos a nível 

individual e coletivo e é uma ferramenta essencial para a sensibilização de uma maior 

responsabilidade com as questões ambientais e a consciencialização da necessidade de 

envolvência com políticas nesta área (Alkimin, 2015). Contudo, apresentam-se alguns dos 

fatores que são considerados preocupantes na EA, como a concentração nos problemas 

locais, a falta de planos educativos com uma visão global do mundo, as perceções dos 

educadores relativamente à crise planetária, o reducionismo e a limitação aos sistemas 

naturais deixando de parte as relações entre o ambiente físico e os fatores sociais, culturais, 

políticos e económicos (Rodrigues e Costa, 2015).  

Conforme França e Neto (2015) indicam a EA é “um instrumento capaz de promover a 

transformação cultural e a superação da crise ambiental que vivemos”. O diálogo dos saberes 

e a interdisciplinaridade são práticas fundamentais na EA, de modo a responder à atual e 

complexa crise ambiental. É, também, uma estratégia de reflexão para a sociedade e 

desenvolve-se com o propósito de estabelecer valores e criar uma identidade para o indivíduo, 

que deverá ser formado e demonstrar o seu conhecimento ambiental e a sua opinião num 

projeto e, principalmente, fazer parte da resolução do problema ambiental (Rosa et al., 2015). 

Com o novo paradigma da EA é necessário reorientar a educação pelo desenvolvimento de 

estratégias de forma a ensinar literacia competências, perspetivas e valores capazes de 

encaminhar e motivar o cidadão a viver de modo sustentável e a participar ativamente na 

sociedade. O sucesso deste olhar resulta da formação dos educadores e no despertar da 

consciência para as questões ambientais (Amado e Vasconcelos, 2015). Cultivar o 

comportamento consciente irá minimizar a influência negativa da atividade humana sobre o 

ambiente (Zakhavora et al., 2015). 

De acordo com Zorrila-Pujana e Rossi (2016) devem surgir novas soluções integradas para 

as necessidades das pessoas e do ambiente. Para tal a EA deve ser o elemento chave para 

a tomada de decisões, a comunicação e o desenvolvimento de políticas neste âmbito. Sem 
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educação e o envolvimento dos diversos atores sociais qualquer medida em ambiente é 

inadequada. A EA pode ser definida como “uma abordagem holística, enraizada na 

interdisciplinaridade, em que o ambiente natural e o ambiente construído pelo Homem estão 

profundamente interligados” e usa as “descobertas da ciência e da tecnologia para 

desempenhar um papel de liderança na criação de consciência e de uma melhor 

compreensão sobre a rápida evolução dos problemas ambientais” (Zorrilla-Pujana e Rossi, 

2016). 

Vê-se a EA como uma prática permanente que requere a recuperação do comportamento 

psicossocial dos atores sociais. A compreensão da realidade social permite avaliar os 

fenómenos físicos e os processos que dependem de como os atores sociais operam em 

matéria de ambiente (Costel, 2015). Este autor considera que as transformações do ambiente 

e no meio social, a nível psicológico e físico, causam impacto na sociedade. Daí ser importante 

assumir novas estratégias em matéria de ambiente, nomeadamente a reconstrução do meio, 

a reorganização de todo o sistema social e o desenvolvimento da dimensão sociocultural. 

A EA, formal e não formal, de caráter emancipatório, transformador, crítico e popular, pretende 

unir os níveis e as modalidades do processo educativo, de forma a que as visões do mundo 

sejam discutidas, compreendidas, problematizadas e incorporadas socialmente. Esta 

perceção coloca o homem e o ambiente em modo de igualdade e reconhece as inter-relações 

entre eles necessitam ser estabelecidas para atingir o equilíbrio” (Piccoli et al., 2016). 

Os objetivos da EA são formulados com base nos problemas do desenvolvimento da 

sociedade internacional. Convêm notar que a EA, bem como a sua filosofia, difere de país 

para país (Zakhavora et al., 2015). Ao longo dos tempos, a EA constituiu-se numa estratégia 

importante na abordagem de ações para a resolução dos problemas ambientais que se 

agravam de forma ímpar na história da humanidade (Amado e Vasconcelos, 2015). 

 

2.4. Recursos de Educação Ambiental 
 

De todas as iniciativas em EA, os Equipamentos para a Educação Ambiental (EqEA) são o 

recurso com maior impacto. As razões para tal, (Pazos, 2005; Pazos e Barracosa, 2008; 

Carvalho et al., 2011; Carvalho et al., 2012; Alves et al., 2013), são as seguintes:  

 Possuem um papel ativo na educação da população estudantil nos distintos ciclos de 

escolarização, tanto no passado como no presente; 

 Permitem a cooperação na formação ambiental de distintos profissionais da educação, 

assim como doutro pessoal técnico e político; 
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 São referências estáveis para a comunidade local, para as distintas instituições e para 

organismos internacionais; 

 Têm continuidade no tempo que, por sua vez, possibilita abordar projetos educacionais 

a longo prazo; 

 O seu número de participantes e de pessoas colaboradoras é maior que em qualquer 

programa de EA; 

 Geram e dinamizam outros programas, recursos e ações; 

 Facilitam o desenvolvimento de investigações a nível local, autónomo, nacional ou 

internacional. 

Os EqEA são uma ferramenta poderosa para a extensão da EA (Barracosa, 2004) e um 

recurso complementar e amplificador da função das instituições educativas e da sociedade 

em geral. Aliás, são recursos capazes de cooperar com o desenvolvimento da comunidade 

local e sobretudo com o desenvolvimento educativo (Carvalho et al., 2012; Alves et al., 2013). 

Os EqEA são considerados polos dinamizadores sociais e, consequentemente, instrumentos 

ou estratégias de corpo físico, intelectual ou metodológico que proporcionam a consecução 

dos seus objetivos, e na lógica da mobilização a nível local são um reforço de coesão social 

por estarem próximos e ao dispor da população (Pazos, 2005; Carvalho et al., 2011).  

Este instrumento permite procurar e encontrar soluções para problemas reais, sendo um 

importante catalisador e transformador, através das mudanças com a comunidade e desde a 

comunidade. De acordo com Pazos e Barracosa (2008) os EqEA são um ótimo impulsionador, 

uma vez que podem despertar interesse como recurso pela abordagem de estratégias de 

ação local por diversas razões, entre as quais a sua distribuição espacial, uma vez que estão 

localizados em todo o território, quer em espaços naturais, como rurais ou urbanos, o que 

possibilita chegar a distintos públicos com ofertas e propostas realistas; a sua fixação permite 

criar programas com a população local, designadamente experiências de formação e de 

sensibilização, programas de voluntariado, entre outros; a sua imagem atrativa e amável atrai 

todo o tipo de público e vem formar e informar as pessoas que dificilmente frequentam 

instituições educativas; a sua localização, por vezes, é em sítios de alto interesse patrimonial; 

a sua heterogeneidade e abordagem em diferentes temáticas com perspetivas 

multidisciplinares permite trabalhar e aprofundar temas complexos, como a problemática 

socioambiental nas ações e nas possíveis soluções; permitem realizar mudanças com maior 

eficácia e geram postos de trabalho diretos e indiretos; podem dar respostas rápidas e 

eficazes em momentos de mais complicados; podem ter como fim a promoção social e 

ambiental dos lugares onde estão localizados. Poder-se-á considerá-los laboratórios de 
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aprendizagem individual e social já que são um verdadeiro banco de boas práticas a nível 

ambiental, são flexíveis e adaptam-se às diversas exigências e necessidades.  

O principal objetivo de um EqEA é a EA. Neles desenvolvem-se propostas de caráter 

educativo, designadamente, projetos educativos explícitos com recurso a equipas de 

profissionais (Pazos e Barracosa, 2008). Todas as iniciativas que detenham instalações 

adequadas, equipas educativas especializadas e presenteiam programas/atividades neste 

campo de ação correspondem a EqEA. Os EqEA assumem-se com um elevado potencial e 

como centros dinamizadores de educação para a sustentabilidade nas regiões onde estão 

introduzidos, são um recurso de educação não formal, isto é, complementar ao sistema 

educativo formal (APA, 2015a).  

O que distingue os EqEA de outros meios que desenvolvem ações em EA são os seus critérios 

e elementos que, decisivamente, constituem um grupo heterogéneo de iniciativas. De acordo 

com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2015f) os critérios e elementos base de um 

EqEA são deter um projeto educativo orientado pela EA e EDS, ser um espaço físico com 

infraestrutura e recursos, que realize atividades aos diversos públicos-alvo e funcionar, 

regularmente, ao longo do ano (mais de 120 dias/ano).  

Na Figura 4 apresenta-se os critérios e os elementos que definem os EqEA, respetivamente.  

 

 
Figura 4: Critérios que constituem um EqEA (adaptado de Gutiérrez et al., 1999; Pazos, 2006; Bocos, 2007; 
Pazos e Barracosa, 2008; Alves et al., 2013). 

 

Umas instalações de caráter fixo (ou móvel);

Um projeto educativo;

Divulgação junto do público-alvo;

Uma equipa educativa;

Recursos materiais, humanos e metodológicos;

Um modelo de gestão;

Um processo de avaliação contínua a nivel ambiental e social.
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As instalações de um EqEA podem ser de caráter fixo (ou móvel) criadas ou adaptadas para 

efetuar ações com objetivos próprios em EA.  

O projeto educativo corresponde ao documento com a descrição e o planeamento de todos 

os programas e as atividades desenvolvidas no EqEA. Deve estar devidamente planeado, 

organizado e atualizado e, sempre que necessário, deve ser adaptado a novas metodologias. 

A equipa educativa deve ser responsável, estável, equilibrada e multidisciplinar, capaz de 

comunicar, deter formação académica, desenvolver os programas e as atividades com 

sucesso e divulgar junto do público-alvo todas as atividades, os programas e as ações, para 

que estes possam conhecer a oferta do equipamento. 

O EqEA deve dispor de uma série de recursos materiais, humanos e metodológicos, para que 

possam alcançar os objetivos a que se predispuseram. 

Um modelo de gestão coerente e sustentável é essencial para o desenvolvimento próspero 

do EqEA. Deve ter em conta sempre o meio envolvente e ter em consideração os recursos 

locais como, por exemplo, os recursos hídricos, energéticos e os resíduos. 

A avaliação da qualidade do EqEA é realizada para diagnosticar o desempenho geral do 

equipamento e perceber em que situação se encontra. Pode-se considerar a avaliação como 

um instrumento que oferece informações sobre o estado do EqEA e indica a criação de 

soluções e critérios para as situações menos promissoras no equipamento (Gutiérrez et al., 

1999).  

Os modelos de avaliação para a melhoria dos EqEA servem para proporcionar informação 

contínua e atualizada, responder a questões pertinentes (e.g. as atividades seguem o ritmo 

adequado?, estão adaptadas a todas as idades?), modificar o plano de trabalhos em marcha, 

verificar a responsabilidade, a eficácia e a aceitação das inovações, comprovar se os objetivos 

foram alcançados, constatar se responderam às expetativas do público-alvo, e compreender 

até que ponto se pode melhorar o funcionamento geral do equipamento (Gutiérrez et al., 

1999). 

A avaliação é uma peça-chave no controlo da qualidade e da melhoria dos EqEA. Portanto, 

para garantir o bom funcionamento dos EqEA é necessário avaliar continuamente a qualidade 

do mesmo, incluindo o projeto educativo, a equipa educativa, os objetivos, as metas, as 

atividades e todo o seu funcionamento, de forma a que a oferta ao público-alvo seja de 

qualidade (Gutiérrez et al., 1999; Pazos, 2006). As três dimensões que compõem a avaliação 

de qualidade de um EqEA são questões básicas como: o que queremos avaliar?, como vamos 

avaliar?, e para que serve a avaliação?. Segundo Gutiérrez et al. (1999), para compreender 
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qual a metodologia mais adequada neste processo e quais os propósitos da avaliação, é 

necessário clarificar o sentido e a finalidade que cada questão orienta. 

Convêm salientar que de acordo com os mesmos autores – Guitérrez et al. (1999) –, na 

avaliação dos EqEA poderá recorrer-se a diferentes tipos de indicadores entre os quais 

destacam-se a certificação, a acreditação e a auditoria. A certificação é um processo que 

ocorre antes da abertura do equipamento, em que se recorre a licenças essenciais ao 

funcionamento do mesmo. A acreditação corresponde ao pedido a entidades competentes 

para o reconhecimento e a homologação de uma série de estandartes de qualidade 

previamente definidos, é um processo voluntário em que os equipamentos aumentam o seu 

reconhecimento social. A auditoria é um procedimento de controlo que incide sobre a 

eficiência e a eficácia do equipamento, que tem como objetivo principal a realização de uma 

fiscalização para comprovar que o equipamento se encontra a funcionar dentro dos 

parâmetros que asseguram o bom funcionamento.  

A existência destes equipamentos, a sua distribuição territorial, a diversificação de 

destinatários, o tipo de recursos que dispõem e as atividades educativas que neles se 

desenvolvem são um indicador da capacidade que a sociedade tem em gerar condições 

culturais (APA, 2015f). 

Os EqEA potencializam-se em dois níveis: o primeiro nível corresponde ao potencial 

pedagógico, onde os equipamentos são uma ferramenta para a prática interdisciplinar e a 

abordagem incorporada nos problemas socioambientais e o segundo nível é visto como um 

fator de mobilização socioambiental das comunidades locais e denomina-se por potencial 

para o desenvolvimento local (Carvalho et al., 2012). 

Os EqEA estabelecem as suas práticas em correntes de EA, identificadas previamente no 

subcapítulo 2.3. Esta ligação permite-nos identificar as categorias/tipologias dos EqEA, 

apresentadas em seguida, que não se excluem reciprocamente, mas completam-se (Pazos, 

2005; Pazos e Barracosa, 2008; Carvalho et al., 2011; Carvalho et al., 2012; Alves et al., 

2013): 

 EqEA de perspetiva naturalista/conservacionista ou conservacionista/institucional – o 

ambiente é visto como a natureza e os seus elementos biogeofísicos. Esta perspetiva 

foca o conhecimento no ambiente. Os EqEA estão ligados à gestão do património natural 

e centram as suas atividades na informação e na divulgação. Há a promoção do uso dos 

espaços simultaneamente com a conservação. Em alguns casos promove-se, também, a 

participação (projetos de conservação). Como exemplos desta perspetiva temos, os 

centros de visitantes, os centros de interpretação, os museus e os parques etnográficos. 
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 EqEA de perspetiva atitudinal/comportamental – este tipo de equipamento tem como 

principal objetivo a condução racional dos cidadãos para comportamentos pro-

ambientais. A título de exemplo estão os centros de EA temáticos. 

 EqEA de perspetiva didática ou educativa e didática – nesta tipologia a EA é considerada 

uma estratégia didática e inovadora, em que o seu objetivo é a educação no ambiente; 

aposta-se na aquisição de conhecimentos, no fomento de atitudes e no desenvolvimento 

de capacidades práticas. Nesta perspetiva centram-se as quintas pedagógicas, as aulas 

de natureza, o campo de aprendizagem, a aula ativa.  

 EqEA de perspetiva sociocrítica ou social – neste modelo expõe-se a EA como uma 

perspetiva de educação com o meio; promove-se a discussão das causas dos 

desequilíbrios ambientais (sistemas antropológicos e biofísicos). O equipamento assume 

um compromisso com o desenvolvimento socioeconómico em contextos desfavorecidos, 

promovendo a justiça social. Pretende-se com este EqEA a dinamização de recursos 

locais através da participação da população local, procurando recuperar os costumes e 

valores tradicionais. Enquadra-se, então, neste modelo os centros de desenvolvimento 

rural, a vila-escola, os centros de EA, as aulas experimentais. 

 EqEA de perspetiva lúdica e turística – equipamentos centralizados no ócio e turismo 

(ecoturismo) que intentam práticas do tipo recreativas, conteúdos de índole natural e 

cultural (património, costumes e tradições). Enquadram-se as casas da natureza, o 

turismo rural, os albergues da natureza.  

 EqEA como centros de referência – residem as iniciativas que coordenam e gerem 

recursos para outros EqEA, com objetivos de formar mediadores (e.g. professores, 

educadores), divulgação de experiências e elaboração de recursos. 

O critério “impacto social” dos EqEA permite distinguir e agrupar as tipologias, anteriormente 

classificadas. É um elemento que pode ser avaliado como análise estratégica e nela deve-se 

considerar vários fatores, tais como, o nível de participação dos utilizadores, o nível de 

contacto com as realidades locais de referência, as metodologias pedagógicas que utilizam 

e a duração das ações. Identificam-se, assim, dois níveis de impacto, designadamente os 

equipamentos de alto impacto social e os equipamentos de baixo/médio impacto social 

(Pazos e Barracosa, 2008; Carvalho et al., 2011; Carvalho et al., 2012; Alves et al., 2013).  

Os equipamentos de alto impacto social (AIS) distinguem-se pelas iniciativas muito 

participativas/vivenciadas, que facilitam o contacto com a realidade local, possibilitam a 

descoberta e interação e desenvolvem-se por um período de tempo relativamente longo (um 

ou mais dias). Neste nível enquadram-se os centros de EA, as aulas de natureza e as quintas 

pedagógicas. 
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Nos equipamentos de baixo/médio impacto social (BIS/MIS) há poucas possibilidades de 

participação, a comunicação é unidirecional, há uma oferta menos personalizada, em termos 

de metodologias recorre-se a visitas a exposições e supõe um curto período de tempo (umas 

horas). Situam-se, neste critério, os centros de interpretação e de visitantes, os zoológicos e 

os museus. 

Além das potencialidades dos EqEA há que ter em consideração, também, as suas 

dificuldades, ambas as vertentes têm sido alvo de reflexões. As características das 

infraestruturas e das organizações dos EqEA são importantes para a viabilização e 

maximização do potencial das suas atividades, programas e serviços. Barracosa (2004) 

destaca pontos positivos e negativos nestas instalações, a título de exemplos de pontos 

positivos detém-se o funcionamento permanente ao longo do ano, a disponibilidade de 

instalações fixas, a formação no ensino superior por parte dos funcionários, a conexão com 

as escolas, a adaptação ao público-alvo e o convite/estimulação da participação dos 

professores que acompanham as escolas nas atividades do equipamento. Como pontos 

negativos ressaltam a má gestão dos recursos, o encerramento ao fim de semana do 

equipamento, a falta de planos de emergência e de materiais de primeiros socorros, 

problemas com a segurança, a falta de sinalização em linguagem Braille, carências na oferta 

de alojamento, a ausência de sistemas de reciclagem de água e energia, nenhuma adaptação 

arquitetónica para facilitar o acesso ao equipamento, os espaços não estão preparados para 

receber visitantes com algum tipo de dificuldade motora ou sensorial e não oferecem 

atividades adequadas a estes utilizadores, e a falta de avaliação interna e externa. 

De acordo com Muñoz (2002) os problemas nos equipamentos consistem numa crise de 

atitude e de compromisso político, resultado de receios sociológicos. Existem limitações como 

a formação dos profissionais, a constituição das equipas visto que são pouco 

multidisciplinares. Na maioria dos casos os educadores detêm formação na área das ciências 

naturais e olham para o conceito de “ambiente” sob o aspeto naturalista, conservacionista e 

ecologista, sem considerar a profundidade social e pedagógica. O aspeto naturalista, 

conservacionista e ecologista são propostas com boas intenções, contudo detêm carências 

de sistematização e orientação adequadas aos problemas e às condições regionais e locais. 

Existe uma falta de reflexão sobre os programas convencionais, sobretudo nas exposições 

que muitas vezes são vistas como um fim em si mesmo.  

Os problemas dos EqEA estão, também, associados à gestão e ao desenvolvimento 

institucional no mesmo. A fraca aposta na formação, os salários baixos, a falta de um perfil, a 

falta de sistematização, a falta de processos de avaliação, a experiência limitada em 

processos de divulgação e comercialização e a sua fraca distribuição são fatores que afetam, 
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diretamente, a qualidade e as ofertas educacionais dos equipamentos (Muñoz, 2002; 

Carvalho et al., 2011). 

Nos equipamentos prevalecem, ainda, temas e atividades clássicas, como a reciclagem de 

papel, a realização de desenhos, as campanhas de reflorestação, as visitas guiadas e as 

oficinas. Verifica-se, também, uma carência de iniciativas em áreas de baixa densidade 

populacional (Carvalho et al., 2012). Vários Autores (Pazos, 2006; Meira-Cartea e Pinto, 2008) 

defendem que as atividades proporcionadas pelos EqEA devem recair numa maior integração 

da dimensão sociocultural, resultado de um diagnóstico às iniciativas realizadas pelos EqEA, 

que são maioritariamente focadas nas perspetivas naturalista/conservacionista. 

Para combater as dificuldades, as carências e as limitações que os equipamentos detêm, 

Muñoz (2002) defende que deveria criar-se um modelo, em que a política institucional seja 

centrada no público, nos serviços educativos, na divulgação, na comercialização e nas 

relações públicas, e que os processos de comunicação e educação se convertam na sua 

principal função. Os equipamentos deveriam, ainda, definir-se pela sua qualidade no 

atendimento ao público-alvo e a sua relação com o mesmo.  

A forma de superar estes e outros problemas é através de um bom projeto educativo com 

base na reflexão teórica e metodológica e na avaliação contínua.  

 

2.5. Educação Ambiental em Portugal 
 

No nosso País as preocupações ambientais iniciaram-se em diferentes períodos. No período 

de 1910-1926, que corresponde à primeira república, surgiram iniciativas de educação e 

cultura popular. Durante o Estado Novo, período de 1926-1974, emergiram iniciativas de 

âmbito não formal como, por exemplo, o movimento escutista (com controlo ditatorial), o 

movimento da Mocidade Portuguesa e as colónias balneares para crianças com carências 

económicas (de modo a promover os laços da escola com a vida e o contacto com a natureza). 

Foi, também, neste período que despertaram as organizações não governamentais de 

ambiente, e em 1948 surgiu a associação de defesa ambiental mais antiga da Península 

Ibérica, a LPN – Liga para a Proteção da Natureza (LPN, 2012). A Comissão Nacional do 

Ambiente foi fundada em 1969 como a primeira estrutura governamental ligada à defesa e 

proteção do ambiente e da natureza, com o objetivo de sensibilizar e informar sobre o 

ambiente, foi extinta em 1983 (Fernandes et al., 2007).  

As práticas de proteção do ambiente, nos anos 70, eram centradas na preservação dos 

espaços naturais e a partir daí iniciou-se a criação de áreas protegidas, a primeira foi o Parque 
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Nacional Peneda-Gerês (1971). Após a Revolução de abril de 1974, o País sofreu um 

acelerado processo de urbanização sem qualquer tipo de regulamentação, o que provocou o 

surgimento de situações gravosas a nível ambiental (Almeida, 2007). Mas foi, também, nesta 

época que floresceu a EA no nosso País (Carvalho, 2015). Portugal aderiu à Comunidade 

Económica Europeia (CEE) em 1986, o que possibilitou financiamentos a projetos e 

infraestruturas de ambiente e de EA. Neste mesmo ano foram criadas as leis de bases, 

nomeadamente a Lei de Bases do Ambiente (LBA) e Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE), nesta última contemplam-se alguns objetivos dirigidos a EA (Fernandes et al., 2007; 

Carvalho 2015).  

Em 1987 foi fundado o Instituto Nacional de Ambiente (INAmb), este organismo elaborava, 

executava e colocava em prática projetos e programas sobre ambiente em colaboração com 

o Ministério da Educação (Fernandes et al., 2007). Após a extinção do INAmb surgiu, 

posteriormente, o Instituto de Promoção Ambiental (IPAmb) que continuou o trabalho do 

organismo público anterior (Carvalho, 2015). 

Na década de 90 surgiu o Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais e a Associação 

Portuguesa para a Educação Ambiental (ASPEA). Ainda na mesma década o Instituto de 

Inovação Educacional (IIE) do Ministério da Educação desenvolveu e apoiou diversos projetos 

de EA nas escolas, que resultou em publicações nesta temática (Carvalho, 2015).  

Em 2001, ocorreu a extinção do IPAmb e a criação do Instituto do Ambiente (IA). Neste ano 

perdeu-se, assim, a oportunidade de instituir uma estratégia nacional da EA para a 

sustentabilidade. Contudo, o IA e membros do Ministério da Educação e da ASPEA tentaram, 

em 2003, retomar este plano de trabalhos. Sem uma estratégia orientadora para a EA é 

impossível monitorizar quaisquer iniciativas, o que resulta num retrocesso e na carência de 

aspetos fundamentais para o desenvolvimento desta temática. Também, em 2001, surgiram 

novas tentativas de integrar a EA nos programas curriculares, com a introdução de áreas 

curriculares não disciplinares. No entanto, percecionou-se a necessidade de formação 

contínua dos professores. Neste sentido, em 2005, surgiu a Rede Lusófona de Educação 

Ambiental (REDELUSO) com o intuito de construir identidades, diferentes abordagens à EA 

e a partilha de conhecimentos como, por exemplo, as vivências da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP). Ainda, em 2005, foi aprovada a Estratégia da CEE/ONU da 

EDS e a Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável (ENDS), com diretrizes em 

áreas como a eficiência energética, sociedade do conhecimento e coesão social (Carvalho, 

2015). 
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Em 2007, foi criada a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que resultou da fusão do 

Instituto do Ambiente e do Instituto dos Resíduos. Esta entidade detém um departamento de 

Promoção e Cidadania Ambiental que tem desenvolvido diversas iniciativas como promotora 

da EA e da EDS.  

Apesar de todas estas mudanças no nosso País, verifica-se um retrocesso da dinâmica da 

EA, devido à falta de formação e especialização nesta área, à ausência de profissionalização 

dos educadores ambientais, a recursos organizacionais ineficazes, à fraca inclusão desta 

temática nos currículos escolares, à escassez de avaliação das atividades, a inexistência de 

visão estratégica e a dependência a recursos financeiros externos (Carvalho, 2015). 

A carência de uma política estratégica específica da EA não permite solucionar a 

complexidade da relação do ambiente com as restantes dimensões da vida social e da 

economia. A mobilização dos portugueses pela causa ambiental tem vindo a ganhar terreno, 

contudo, ainda, está presente a falta de sentido crítico face aos desenvolvimentos 

socioeconómicos com pressuposições ambientais. No nosso País não está, até ao momento, 

concretizada uma estratégia nacional efetiva de EA, mas prevê-se para o início do próximo 

ano letivo (2016/2017) o lançamento de uma estratégia para a EA em Portugal. 
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3. Equipamentos para a Educação Ambiental na Península Ibérica 
 

A trajetória e a evolução dos EqEA na Península Ibérica ocorreram de forma distinta. Assim 

sendo, torna-se essencial compreender neste capítulo quais foram as primeiras iniciativas a 

surgir em Portugal e Espanha, o tipo de equipamentos que estão inseridos em ambos os 

países, e se existe alguma entidade responsável pela promoção da EA e georreferenciação 

dos EqEA. O capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos, em que no primeiro 

apresenta-se os diferentes tipos de EqEA em Espanha, no segundo em Portugal e no terceiro 

os EqEA existentes no Território em análise. 

 

3.1. Em Espanha 
 

Em Espanha, os primeiros EqEA surgiram nos finais dos anos 70 (Bocos et al., 2013). Nos 

anos 80 generalizaram-se os programas e os EqEA, com a criação do Estado das Autonomias 

(Roy e Campa, s.d.). Desde então presencia-se a proliferação dos EqEA em Espanha. Este 

aumento de EqEA resulta do processo de modernização, da expansão e da renovação das 

ofertas educativas nas sociedades contemporâneas (Bocos et al., 2013). 

Tendo em conta o panorama Europeu, é em Espanha que se encontra o maior número e a 

maior variação de topologias destes equipamentos (Bocos et al., 2013). São exemplos de 

EqEA: as Aulas de Natureza, as Granja-escola, as Aulas do Mar, os Campos de 

Aprendizagem, as Casas do Parque, as Aulas Florestais, as Aulas Ativas, os Centros de 

Interpretação, os Museus Ambientais, os Centros de Visitantes, as Casas de Energia, as 

Casas de Água, os Centros Verdes, as Aulas de Ecologia Urbana, os Centros de Educação 

Ambiental, os Ecomuseus, os Centros de Desenvolvimento Rural, os Parques Ecológicos, os 

Jardins Botânicos, os Zoológicos e os Aquários (Bocos et al., 2013). 

Em Espanha não existe nenhuma entidade responsável pela promoção e georreferenciação 

dos EqEA. No entanto, existem diversos centros de referência, isto é, equipamentos que 

geram e coordenam ações de EA através da formação de formadores e de decisores, da 

divulgação de experiências e boas práticas, o aconselhamento a projetos educacionais, o 

apoio a grupos de trabalho e a gestão das informações nos centros de documentação 

ambiental. Como exemplos de centros de referência em Espanha temos: o CENEAM – Centro 

Nacional de Educación Ambiental; o INGURUGELA (CEIDA Vasco) – Centros de Educación 

e Investigación Didáctico Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco; o CEIDA 

Galego – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia; o CEA 
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Valenciano – Centro de Recursos Ambientales de la Comunidad Valenciana; o CRP de 

Barcelona – Centres de Recursos Pedagógicos de La Ciutat de Barcelona; o PRAE-CRA de 

Castilla e León – Propuestas Ambientales Educativas-Centro de Recursos Ambientales de 

Castilla y León; e o RECIDA – Red de Centros de Información y Documentación Ambiental 

(Bocos, 2016). 

O CENEAM, em 1994, iniciou a compilação de informação sobre os EqEA existentes em 

Espanha. O número de equipamentos sofreu algumas oscilações desde então e observaram-

-se mudanças na denominação das tipologias, nos modelos de gestão e nas especializações 

académicas dos membros da equipa educativa (Pazos, 2006; Bocos, 2007).  

Em 2006, o CENEAM desenvolveu um trabalho de recolha de informação dos EqEA 

existentes no território espanhol que resultou num CD-ROM intitulado “Guía de Recursos de 

Educação Ambiental”. Desde então o centro atualiza anualmente os registos desta pesquisa, 

e na última atualização depararam-se com mais de 700 EqEA em Espanha. No entanto, 

atualmente o CENEAM verifica o desaparecimento de muitos destes EqEA devido à crise 

económica. É da responsabilidade das Comunidades Autónomas a recolha de informação dos 

EqEA existentes no seu território para a criação dos seus próprios registos (Bocos, 2016).  

Uma vez que, o CENEAM tem efetuado trabalhos de compilação dos EqEA existentes em 

Espanha é, por sua vez, interessante compreender que trabalhos este centro desenvolve e 

um pouco mais do que é a sua experiência nesta área. O CENEAM é um EqEA e, 

simultaneamente, um centro de referência em Espanha, pertence ao Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente e, é responsável pela promoção da responsabilidade 

ambiental nos cidadãos. O centro foi fundado em 1987 e possui recursos e serviços de apoio 

a todos os grupos, sem exceção, que desenvolvam programas e atividades de EA 

(MAGRAMA, s.d.). Na Figura 5 visualiza-se a página inicial do portal do CENEAM, onde é 

possível consultar, por exemplo, as informações do centro e os documentos desenvolvidos 

pelo mesmo. 

Os trabalhos efetuados pelo CENEAM são focados na recolha e divulgação de informação 

especializada em EA; na conceção e desenvolvimento de programas de sensibilização e 

participação do cidadão; no desenvolvimento de materiais educacionais e exposições; na 

organização e apoio a seminários e a fóruns de discussão e/ou debate; no desenvolvimento 

e implantação de ações de formação ambiental; e na cooperação com entidades públicas e 

privadas na promoção da EA. Este dispõe de diferentes tipos de serviços, como um centro de 

documentação, os programas educativos, a formação para estudantes e profissionais, e um  

 



3. Equipamentos para a Educação Ambiental na Península Ibérica 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

41 

 

Figura 5: Página Inicial do portal do CENEAM (MAGRAMA, 2016). 

 

conjunto de recursos para a consciencialização ambiental. Para além destes serviços, o 

centro desenvolve materiais educativos e detém espaços para exposições e realização de 

seminários, incluindo um auditório e duas salas de aula, uma residência e um hostel, entre 

outros espaços. As atividades realizadas no centro podem ser organizadas pela equipa do 

mesmo, ou por uma parceria com terceiros (MAGRAMA, s.d.). 

Os diferentes tipos de serviços e de programas que esta entidade dispõe são os seguintes: o 

Centro de Documentação Ambiental, aberto ao público, onde é possível aceder a informações 

de diretório e dos Centros de Documentação em Espanha, através da consulta online do 

catálogo da Biblioteca; o Folheto Informativo do CENEAM, boletim eletrónico mensal que 

aborda a EA e o envio é efetuado por correio eletrónico de forma gratuita; o Programa 

educativo “CENEAM na Escola” em que o objetivo é conduzir os alunos para a utilização 

racional dos recursos naturais através de atividades e oficinas educativas; o Programa de 

formação ambiental da Agência Nacional de Parques; o Programa de seminários ou grupos 

de trabalho, realização de fóruns de discussão em EA; os Portais temáticos sobre educação, 

sensibilização do cidadão, e participação pública abordando questões ambientais; o Programa 

“Casas Verdes” e o Programa de recuperação e uso educativo de aldeias abandonadas; a 

Série de livros de EA, disponível em formato digital; o Programa de Exposições Itinerantes em 

que a temática é o ambiente; as Exposições temporárias e permanentes abordando questões 

ambientais; os Roteiros das Montanhas de Valsaín; as Visitas de estudo para grupos 

específicos que queiram conhecer os programas e os recursos do CENEAM (MAGRAMA, 

s.d.). 
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3.2. Em Portugal 
 

Em Portugal, os EqEA passaram por três momentos (Pazos e Barracosa, 2008): inicialmente 

surgiram os Centros de Interpretação/Centros de visitantes com uma sólida conceção 

conservacionista, em seguida apareceram as iniciativas ligadas ao sistema educativo, de 

caráter público, apoiadas por Fundos Europeus e, por fim, emergiram os equipamentos 

ligados ao turismo e a diferentes temáticas, tais como, o uso de recursos, a eficiência 

energética e o desenvolvimento sustentável.  

Numa primeira fase, os EqEA, embora acompanhassem a evolução da EA, eram situados em 

zonas rurais ou perto de áreas protegidas. Posteriormente, apareceram nos meios urbanos 

de forma descentralizada e com o intuito de promover o acesso à informação em ambiente e 

EA (Carvalho, 2015). 

Os primeiros centros de interpretação/ centros de visitantes foram fundados nos anos 80. Um 

dos primeiros EqEA a inaugurar em Portugal foi o Parque Biológico de Gaia (1983). Nos anos 

90 surgiram as Eco-Escolas (programa internacional que apoia ações de EA desenvolvidas 

pela escola e dinamizado pela Associação Bandeira Azul da Europa) e os EqEA denominados 

de ecotecas (Carvalho, 2015).  

Em Portugal existem, ainda, iniciativas que aprofundam o desenvolvimento local estando, por 

sua vez, ligadas às Associações de Desenvolvimento. Os EqEA ligados ao desenvolvimento 

local são um ótimo recurso, dado que abordam a problemática socioambiental a nível local e 

global, e as soluções necessitam do compromisso de boa parte da sociedade.  

Como exemplos de EqEA inseridos em Portugal, temos: os Centros de Educação Ambiental, 

os Centros de Interpretação de Áreas Protegidas, as Quintas Pedagógicas, as Ecotecas, e os 

Parques Ambientais (APA, 2015f).  

Em Portugal a entidade responsável pela promoção da EA, da georreferenciação dos EqEA 

– Equipamentos para a Educação Ambiental e de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável –, bem como, pelo acompanhamento das organizações não-governamentais de 

ambiente é a Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (APA). Esta entidade promove a 

educação, a formação e a sensibilização para o ambiente e o desenvolvimento sustentável, 

com mecanismos de informação e divulgação ajustados aos diferentes públicos e ações de 

formação. Garante, também, a participação do público, a cidadania ambiental e o acesso à 

informação nos processos de decisão em matéria de ambiente (APA, 2015a).  
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A APA procura, ainda, desenvolver e apoiar iniciativas de educação formal e não formal e 

promover de forma eficaz e eficiente práticas de cidadania consciente, responsável e ativa 

para que seja possível ir ao encontro do desenvolvimento sustentável.  

A georreferenciação dos EqEA iniciou-se em 2011 e permanece disponível no portal da APA 

para atualização contínua dos mesmos. É efetuada com um registo online proporcionado no 

portal oficial da APA (http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=698), 

onde é possível registar os novos EqEA e/ou a atualização de dados dos já registados. De 

momento (julho 2016), a página para a submissão da informação encontra-se em 

reformulação. Para proceder ao registo (voluntário e gratuito) do EqEA é necessário 

preencher dois formulários: o primeiro corresponde ao Formulário para Identificação de EqEA, 

onde as pessoas/organizações que não são proprietárias/gestoras destes equipamentos os 

inventariam e localizam; e o segundo, ao Formulário para Caraterização de EqEA, destinado 

às entidades proprietárias/gestoras dos equipamentos. A recolha desta informação possibilita 

a sua disponibilização na plataforma online da APA, o Sistema Nacional de Informação de 

Ambiente – SNIAmb, após a avaliação e validação pelos serviços desta entidade (APA, 

2015a).  

Para a divulgação desta informação a APA utiliza o folheto explicativo “Georreferenciação de 

Equipamentos de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável no Portal da 

APA”, que é possível visualizar na Figura 6. 

O SNIAmb visa otimizar e racionalizar os procedimentos de recolha, avaliação e comunicação 

de informação de ambiente, e integra três ferramentas fundamentais: o Portal de Metadados 

Geográficos e Documentais da informação de referência de ambiente, o Portal de Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável, de apoio à monitorização dos principais planos, programas 

e estratégias em matéria de ambiente, e o Visualizador de Informação Geográfica (APA, 

2015a; Rede Comum de Conhecimento, s.d.). No SNIAmb estão disponíveis diferentes 

temáticas de interesse em matéria de ambiente (APA, 2015a). A Figura 7 ilustra a plataforma 

SNIAmb, em que está selecionado o Tema Comunicação e Cidadania Ambiental, 

designadamente a Promoção e Cidadania, onde é possível visualizar os EqEA e as 

organizações não-governamentais de ambiente registados em Portugal. Verifica-se que existe 

uma predominância de EqEA na zona litoral do País, principalmente na região norte, pois é 

onde a concentração de equipamentos é mais elevada. 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=698
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Figura 6: Folheto “Georreferenciação de Equipamentos de Educação Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável no Portal da APA” (APA, 2015a).  
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Até dezembro de 2015 estavam registados no SNIAmb 185 EqEA. De momento, como 

mencionado, não é possível consultar os metadados deste tema de forma a atualizar o valor. 

Neste leque de equipamentos estão incluídos os Centros de Ciência Viva, os Centros de 

Educação Ambiental, os Centros de Interpretação Ambiental, as Ecotecas, os Museus, os 

Parques Ambientais, as Quintas Pedagógicas e Outros. A Tabela 4 mostra, para diferentes 

tipos de EqEA, o número de equipamentos registados na plataforma.  

 

Tabela 4: Equipamentos para a Educação Ambiental registados no SNIAmb, em dezembro de 2015 

(APA, 2015c).  

Tipo de Equipamento Número de Equipamentos 

Centro de Ciência Viva 9 

Centro de Educação Ambiental 58 

Centro de Interpretação Ambiental 46 

Ecoteca 6 

Museu 1 

Parque Ambiental 12 

Quinta Pedagógica 15 

Outro 38 

Total 185 

 

Figura 7: Plataforma SNIAmb – Promoção e Cidadania (APA, 2015b).  
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Verifica-se que em Portugal existe uma forte aposta em EqEA ligados aos rios e ao mar (e.g. 

Museu da Água da EPAL (registado como Museu), Museu da Água de Coimbra (registado 

como Outro), Pavilhão da Água (registado como Centro de Educação Ambiental)) e ligados à 

vida no campo (e.g. Quinta Pedagógica dos Olivais, Quinta Pedagógica – O Moinho, Quinta 

do Priôlo). Existem, ainda, outras infraestruturas que apostam e dinamizam exposições 

ligadas aos rios e ao mar, como é o caso do Fluviário de Mora, do Museu Marítimo de ílhavo, 

do Oceanário de Lisboa, do Aquário Vasco da Gama e do SEA LIFE Porto.  

 

3.3. No Território 
 

No Território sob apreço, até dezembro de 2015, apenas estava registado um EqEA (ver 

também subcapítulo 3.2): o Centro de Interpretação e Informação de Montemuro e Paiva 

(CIIMP). Este EqEA situa-se em Castro Daire e está instalado no antigo Solar dos Mendonças, 

do séc. XVIII. É um espaço expositivo que transmite informação capaz de chegar a todos e 

que tem a preocupação em transmitir conhecimento de uma forma apelativa. É, ainda, um 

espaço de nova geração, confortável e esteticamente cuidado. O centro revela o território 

delimitado pela serra do Montemuro e pelo Rio Paiva, e pretende ser um lugar de partida e de 

conquista desta área territorial. Este EqEA está aberto durante todo o ano e detém instalações 

definitivas. A administração é local, do setor público. O centro é constituído por diversos 

espaços, sendo estes os seguintes: auditório, biblioteca/centro de documentação, espaços 

exteriores, espaços para exposições, espaço para internet, oficina/laboratório e espaço 

multimédia. No CIIMP podem ser realizadas diversas atividades, entre as quais: eventos 

comemorativos/espetáculos, trilhos interpretativos, projeção de audiovisuais, campos de 

ocupação dos tempos livres/férias e oficinas/atividades experimentais (APA, 2015c; 

Montanhas Mágicas, s.d.). 

Existem outros EqEA no Território que não estão registados no SNIAmb. A título 

exemplificativo serão mencionados três destes equipamentos. 

O Centro Interpretativo da Aldeia da Faia, localizado na Aldeia da Faia no concelho de 

Sernancelhe, encontra-se ativo desde agosto de 2013, e é considerado uma ferramenta de 

divulgação e dinamização turística e cultural, fomentando a preservação ambiental, 

arqueológica e arquitetónica, e homenagear a história da aldeia. Este EqEA está aberto 

durante todo o ano, e consistiu na recuperação da antiga escola primária, através de fundos 

europeus. A administração é de cariz local e é realizada pela Associação Dinamizadora Aldeia 

da Faia – ADAF. O Centro é constituído por um miniauditório, uma minibiblioteca, uma sala 

de investigação com secretárias e computadores portáteis com acesso à internet, uma parede 
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com equipamento de exposição e com apoio de um ecrã táctil onde se pode consultar as 

respetivas informações, uma parede onde são colocadas telas/painéis/obras de arte de 

acordo com o tema a explorar, uma parede com monitores em que passam vídeos temáticos, 

e tem, ainda, uma mesa interativa com mapas e fotografias de locais de interesse no 

município. As atividades desenvolvidas pelo EqEA são as seguintes: visitas guiadas pelo 

percurso pedestre, projeção de audiovisuais e de informações, e exposições (Câmara 

Municipal de Sernancelhe, 2012; Sobral, 2016). 

Ainda, no concelho de Sernancelhe, na freguesia de Lamosa, inaugurou-se em junho de 2013 

o projeto “Biointerpretação da Rede Natura de Lamosa”. Este projeto é considerado pioneiro 

no campo da valorização ambiental e na educação e sensibilização para a ecologia. Permitiu 

requalificar espaços sociais e definir percursos pedestres; possibilitou a criação de um centro 

pedagógico na antiga escola primária e de um centro interpretativo no velho moinho de vento 

– o Centro Interpretativo da Biodiversidade da Rede Natura de Lamosa –, que serve como 

ponto de partida ao Trilho de Lamosa (Câmara Municipal de Sernancelhe, 2013; Laboratório 

de Ecologia Aplicada e Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

2013). Este Centro Interpretativo disponibiliza informação sobre o património natural e 

construído de Lamosa e dos territórios desta freguesia que fazem parte da Rede Natura 2000 

Sítio Rio Paiva. 

No concelho de Aguiar da Beira prevê-se a construção de um Centro Interpretativo Vivo do 

Castanheiro e da Castanha. O objetivo principal do Centro é a promoção e o reforço da cultura 

do castanheiro. Em 2015, foi celebrado o protocolo entre as entidades parceiras do projeto, 

sendo estas: a autarquia de Aguiar da Beira, a UTAD, a União de Freguesias de Aguiar da 

Beira e Coruche e a empresa Arvofruti – Produção de Árvores e Fruta, Lda. A concretização 

do Centro passa pela introdução e divulgação de práticas para a melhoria da produtividade 

do castanheiro e pela instalação de um Campo de Demonstração na freguesia envolvida, com 

a plantação de um souto de castanheiros de raiz e, consequentemente, a sua manutenção. O 

projeto desenvolve-se no período de 2015-2020, e a manutenção do souto é realizada pela 

equipa técnica do município. Os agricultores da região terão a oportunidade de interagir e 

aprender as técnicas preconizadas com os membros desta equipa no decorrer das ações 

desenvolvidas no Campo de Demonstração, nomeadamente nos “dias abertos” temáticos 

(SAPO24, 2015; Correia Marques et al., 2015).  

Convêm reforçar que todos os EqEA, quer os em funcionamento, quer os que vierem a ser 

instalados, deverão registar-se no SNIAmb de forma a se promoverem e adquirirem maior 

visibilidade, tanto no Território como a nível nacional ou mesmo internacional. Para que isto 

aconteça, esta plataforma terá que ser mais e melhor divulgada, nomeadamente junto das 
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câmaras municipais do Território em análise. Relativamente, aos EqEA existentes no 

Território sugere-se adicionalmente que haja uma maior divulgação nos portais oficiais das 

câmaras municipais. 
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4. Metodologia 
 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na presente dissertação. Na Figura 8 

visualizam-se as etapas que compõem a metodologia. Estas etapas foram delineadas de 

modo a possibilitar a resposta aos objetivos específicos e são sucintamente descritas a seguir. 

 

 

Figura 8: Etapas da metodologia da presente dissertação. 

 

Dada a escassez e a dispersão da informação referente ao Território em análise houve a 

necessidade de recolha, de compilação e de sistematização da mesma. Esta foi uma das 

fases mais complexas deste trabalho. 

Para a realização do diagnóstico ambiental e socioeconómico recorreu-se a uma equipa 

multidisciplinar (engenheiros do ambiente e florestais, arquitetos paisagistas, geógrafos e 

economistas). Cada membro da equipa ficou responsável por conhecer o Território na 

generalidade, recolher a informação atualizada e direcionada especificamente para os 

fatores/descritores ambientais que lhe foram atribuídos e para os quais estava devidamente 

habilitado, bem como por proceder à escrita de um relatório temático que encerrava com uma 

análise SWOT concisa. Durante todo o processo do diagnóstico ambiental e socioeconómico 

recorreu-se a sistemas de informação geográfica (SIG). Os SIG auxiliaram toda a equipa na 

recolha, no armazenamento, no processamento, na análise e na apresentação da informação. 
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Como os concelhos em análise estão inseridos, geograficamente, em duas regiões distintas, 

no Norte e no Centro de Portugal Continental (NUT II), foi necessário contactar com diversas 

entidades a nível do território, e também, a nível regional e nacional. Foram contactadas, entre 

outras, as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia, as entidades privadas, as Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Centro e a Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P.  

As Câmaras Municipais disponibilizaram toda a informação que dispunham relativa a 

cartografia editável e não editável, a relatórios de Planos Diretores Municipais (PDM), entre 

outras informações fundamentais para a realização deste trabalho. Adicionalmente, foram 

realizadas várias visitas de campo para efetuar um levantamento exaustivo de informação.  

Transversalmente ao trabalho da equipa foi fulcral a autora desta dissertação realizar uma 

pesquisa bibliográfica exaustiva com foco na Educação Ambiental, na Crise Ambiental, na 

Ética Ambiental, nos Equipamentos para a Educação Ambiental na Península Ibérica e nos 

Financiamentos proporcionados pela União Europeia e pelo Governo Português, por forma a 

compreender e a obter informação relativa à temática específica abordada nesta dissertação. 

Recorreu-se ainda à consulta dos portais oficiais de entidades pertinentes na temática (e.g. 

Agência Portuguesa do Ambiente, Portal Oficial da União Europeia, entre outros) e a 

informação técnico-científica. Também nesta etapa se utilizaram-se os SIG, de modo a 

processar a informação para a seleção e implantação de um EqEA no Território numa área 

de elevada aptidão. 

Mostrou-se essencial assistir e participar em cursos e eventos técnico científicos direcionados 

para a temática em estudo, como por exemplo: 

 O seminário “Comunicar com Humor Gerir com Rigor”, que se realizou no dia 15 de 

maio de 2015 na UTAD em Vila Real, organizado pelo Mestrado em Gestão e pelo 

Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde da UTAD;  

 A conferência “30 anos Quercus – Cidadania pelo Ambiente”, que decorreu no dia 31 

de outubro de 2015 em Vila Real, organizada pela Quercus; 

 O Curso de Educação Ambiental, com duração de 12 horas, que se concretizou nos 

dias 21 e 22 de novembro de 2015 em Braga, organizado pela Unidade de Educação 

Ambiental da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem em colaboração com o 

Departamento de Biologia da Universidade do Minho e o Mosteiro de São Martinho de 

Tibães; 

 A Conferência “Projetar o futuro: Uma educação para a sustentabilidade”, que 

decorreu no dia 17 de maio de 2016, entre as 09h00 e as 17h00, na Culturgest em 
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Lisboa, foi organizada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Lisboa e-nova – 

Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. 

As visitas a EqEA foram vantajosas para a compreensão da dinâmica destes equipamentos 

em Portugal. 

Simultaneamente foi imprescindível contactar especialistas de diversas áreas pertencentes a 

entidades públicas ou a universidades, tanto nacionais como espanholas. A título 

exemplificativo, em Portugal foram contactados, entre tantos outros, os especialistas da 

Agência Portuguesa do Ambiente (especialmente do Departamento de Comunicação e 

Cidadania Ambiental), a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, os responsáveis 

pelos EqEA existentes no Território, docentes e investigadores da UTAD, da Universidade do 

Minho, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Coimbra. Em Espanha foram 

contactados especialistas do Centro Nacional de Educação Ambiental, docentes e 

investigadores da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade da Corunha. 
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5. O Território 
 

O presente capítulo contém os principais resultados obtidos da caraterização do Território e 

a discussão dos mesmos. Encontra-se dividido em três subcapítulos que são focados na área 

territorial em análise. É composto por uma caraterização física, socioeconómica e ambiental 

do Território, mas direcionada para a temática desta dissertação. A base da informação deste 

capítulo são os volumes I e II do relatório do PRDI “Estudo Diagnóstico”: “Caraterização 

Socioeconómica e Ambiental” e “Localização Industrial, Linhas de Negócio e de Ação” 

(Correia Marques et al., 2014a; Correia Marques et al., 2014b), bem como o livro “Sete 

concelhos: um território” (Correia Marques et al., 2015), dos quais a autora desta dissertação 

é também coautora (ver também anexo). Nas obras referidas a autora foi responsável pela 

realização dos seguintes estudos: emissões gasosas; percursos pedestres; marcas 

territoriais; e equipamentos de educação ambiental para a sustentabilidade. 

 

5.1. Caraterização física 
 

5.1.1. Localização Geográfica 
 

O Território em análise envolve os municípios de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da 

Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva com uma área total de  

151 194,72 ha. 

De modo administrativo, o território está dividido em 76 freguesias. Geograficamente, insere-

-se, nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental (NUT II) e conseguintes sub-regiões 

Douro e Dão-Lafões (NUT III), que por sua vez pertencem aos Distritos de Viseu e da Guarda 

(Figura 9; Tabela 5). Os sete municípios confinam: a norte com os concelhos de Armamar, 

Lamego, Resende, São João da Pesqueira e Tabuaço, a sul com Fornos de Algodres, Penalva 

do Castelo e Viseu, a este com Penedono e Trancoso e a oeste com Arouca, Cinfães e São 

Pedro do Sul. 
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Tabela 5: Enquadramento geográfico (Correia Marques et al., 2014a). 

Distrito Concelho 
Freguesias 

(Número) 

Área  

(ha) 

Guarda Aguiar da Beira 10 20 676,57 

Viseu 

Castro Daire 16 37 904,13 

Moimenta da Beira 16 21 996,91 

Sátão 9 20 194,11 

Sernancelhe 13 22 861,23 

Tarouca 7 10 008,49 

Vila Nova de Paiva 5 17 553,29 

 

Figura 9: Localização dos sete concelhos que constituem o território em análise, em Portugal 
Continental (Correia Marques et al., 2014a). 



5. O Território 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

55 

Os sete concelhos estão delimitados, na sua maioria, pelos eixos urbanos Guarda, Viseu e 

Vila Real, ostentando um posicionamento estratégico que lhes proporciona a criação de um 

conjunto de relações funcionais com os sistemas urbanos a nível do litoral e interior de 

Portugal e da Europa. Salienta-se, destas relações, a integração dos concelhos de Aguiar da 

Beira, Castro Daire, Sátão e Vila Nova de Paiva na Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu 

Dão Lafões, na Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão e, ainda, a inclusão 

de Aguiar da Beira e Sátão conjuntamente com Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas na 

Associação de Desenvolvimento do Dão. Quanto aos concelhos de Tarouca, Moimenta da 

Beira e Sernancelhe, destaca-se a sua integração na CIM do Douro e, ainda, o associativismo 

com os concelhos de Armamar, Cinfães, Lamego, Penedono, Resende, São João da 

Pesqueira e Tabuaço de forma a construir a Beira Douro Associação de Desenvolvimento do 

Vale do Douro. 

 

5.1.2. Acessibilidade e mobilidade 
 

As acessibilidades são um fator determinante para a inclusão dos sete concelhos a nível local, 

regional e nacional, como também para a implantação de um EqEA. Os acessos ao EqEA 

deverão ser favorecidos de forma a possibilitar que o público-alvo aceda facilmente ao 

equipamento. 

A rede viária assume um papel importante no desenvolvimento e na conexão dos territórios, 

quer na expansão dos aglomerados, quer nas inter-relações económicas que geram. A malha 

viária do Território em análise é composta pelas seguintes vias: a Rede Nacional de 

Autoestradas, a Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais), a Rede Nacional 

Complementar (Itinerários Complementares e Estradas Nacionais), as Estradas Regionais e 

a Rede de Estradas Municipais (Estradas Municipais, Caminhos Municipais e vias não 

classificadas). A malha viária inclui, ainda, a passagem do IP3/A24 em toda a extensão norte-

sul do concelho de Castro Daire (Figura 10), onde possibilita a ligação aos restantes 

concelhos, tanto a nível intermunicipal/sub-regional, como a nível nacional/internacional, 

através dos quatro nós de ligação – o nó de acesso a Castro Daire norte; o nó de acesso a 

Castro Daire leste (ER 225); o nó de acesso às Termas do Carvalhal; e o nó de acesso a 

Arcas. Os municípios em estudo ficam próximos do eixo transversal IP5/A25 o que possibilita 

o acesso a Espanha e conseguintes países europeus, bem como a conexão a eixos urbanos 

nacionais, designadamente a Área Metropolitana do Porto e a Área Metropolitana de Lisboa. 

Para além da rede viária supramencionada, existe um conjunto de vias que integram a Rede 
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de Estradas Nacionais e a Rede de Estradas Municipais. Esta última auxilia nos acessos à 

malha urbana e às conexões intraconcelhias, sobretudo as ligações de âmbito local.  

 

 

O Território não dispõe de nenhuma infraestrutura aeroportuária, portanto a proximidade a 

Viseu e a Vila Real, por meio rodoviário, é fundamental, uma vez que possibilita o acesso aos 

seus aeródromos (Figura 11). Existe, contudo, um heliporto em Aguiar da Beira. 

Os concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Tarouca estão próximos ao porto fluvial 

comercial de Peso da Régua – Lamego, o que constitui um benefício no transporte de 

mercadorias por via fluvial.  

As deslocações pela via ferroviária, para o transporte de passageiros e de mercadorias, 

efetuam-se junto às estações de comboio localizadas em Peso da Régua, em Mangualde, em 

Vila Franca das Naves e na Guarda.  

Figura 10: Acesso aos sete concelhos em análise por via rodoviária (Correia Marques et al., 2014a). 
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A rede de transportes públicos rodoviário, a nível intraconcelhio, restringe-se quase 

exclusivamente ao transporte escolar; a nível intermunicipal e regional existem operadoras 

que possibilitam a ligação a outros meios de transporte. De uma maneira geral a cobertura 

destes serviços no Território é escassa, tanto em quantidade como em periodicidade. Devido 

a este facto, verifica-se o predomínio da utilização da viatura própria ou recurso a táxis. 

Para garantir e facilitar o acesso ao futuro EqEA há que repensar a rede de transportes no 

Território. Esta deverá ser flexível, inteligente, amiga do ambiente e sempre que possível 

recorrer à utilização dos recursos endógenos da área territorial em análise. 

 

5.1.3. Equipamentos 
 

Um dos elementos chave no planeamento e ordenamento do território, designadamente na 

estruturação e socialização dos espaços urbanos, são os equipamentos coletivos. Estes 

colocam à disposição da população o acesso à educação, à segurança social, à saúde, ao 

desporto, à cultura e ao lazer, e à proteção e segurança. Os equipamentos coletivos têm um 

Figura 11: Acesso aos sete concelhos em análise por via rodoviária, ferroviária, fluvial e aérea 
(Correia Marques et al., 2014a). 
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papel importante na arquitetura social do Território e na promoção da qualidade de vida das 

suas populações.  

No Território em análise existe uma diversidade de equipamentos coletivos e a sua 

concentração tende a ser superior nas sedes concelhia, como é o caso dos equipamentos de 

proteção e segurança civil (e.g. Guarda Nacional Republicana e corporações de Bombeiros 

Voluntários) e dos equipamentos de administração pública. Os equipamentos culturais e 

desportivos estão dispersos pelos concelhos, embora exista a predominância de 

equipamentos nas sedes concelhia, como, por exemplo, as piscinas municipais, os 

equipamentos polidesportivos, os campos de ténis, os centros culturais, as bibliotecas, os 

museus, os auditórios e as salas de exposição. Os equipamentos de apoio social oferecem 

apoio às crianças, aos jovens e aos idosos, e estão distribuídos uniformemente pelos 

concelhos. Os equipamentos de ensino existentes nos concelhos são: jardins de infância (43); 

escolas de ensino básico (34); escolas do ensino secundário (6); e escolas profissionais (3). 

Os equipamentos de saúde são assegurados pelos centros de saúde e situam-se nas sedes 

concelhias. As zonas industriais estão presentes em todos os concelhos, à exceção do 

município de Tarouca, em que está a estudar-se a projeção da futura edificação deste tipo de 

espaço. Existe um único equipamento de educação ambiental para a sustentabilidade 

registado no SNIAmb, situado no concelho de Castro Daire, como referido no subcapítulo 3.3. 

No entanto como também exemplificado no mesmo subcapítulo, existem outros EqEA nos 

concelhos em análise que ainda não foram registados. 

 

5.2. Caraterização ambiental 
 

5.2.1. Geologia e Solos 
 

O Território em estudo, do ponto de vista geológico e geomorfológico, situa-se no Maciço 

Antigo, na Zona Centro-Ibérica. 

Na Figura 12 apresenta-se a carta geológica simplificada da área em análise, onde é possível 

visualizar-se as principais unidades geológicas, bem como as falhas geológicas. As falhas 

geológicas detêm importância aquando da projeção e, consequente, implantação do EqEA no 

Território. Embora não exista legislação que preveja zonas de proteção para as falhas, deve-

se contruir o equipamento em conformidade com as mesmas, ou seja, com materiais de 

construção adequados e fundações resistentes, especialmente no caso da sua localização 

ser na proximidade de uma destas falhas geológicas. 
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Figura 12: Carta geológica simplificada do Território em análise (Correia Marques et al., 2014a). 

 

A área em análise é na sua maioria ocupada por rochas graníticas. As rochas granitóides dão 

origem a solos geralmente bem drenados, com baixa capacidade de troca catiónica e de 

textura grosseira. Surgem zonas de formações sedimentares com diferentes graus de 

metamorfismo: turbiditos, conglomerados, arenitos, xistos. Desta formação derivam solos de 

caraterísticas muito variadas, mais pesados e com partículas mais finas. Verifica-se também 

a presença de áreas aluvionares, que correspondem a solos pesados, tipicamente mal 

drenados e de elevada fertilidade.  

Os recursos geológicos são uma forte aposta no Território, existindo 67 explorações de 

recursos geológicos – depósitos e massas minerais. O granito é o mineral mais extraído; 

detêm boa qualidade e tem como finalidade a transformação em rocha ornamental para 

construção civil, obras públicas e para calçada. Encontram-se também ativas explorações de 

quartzo, feldspato e areia comum. 

Os solos com aptidão agrícola elevada correspondem a 0,9% da área do Território e 

localizam-se nos concelhos de Sátão, Tarouca, Moimenta da Beira e Sernancelhe. Com 

aptidão florestal elevada tem-se 8,3% dos solos da área territorial em análise e localizam-se 

nos concelhos de Tarouca e de Sátão. As áreas com aptidão moderada perfazem 5,3% dos 

solos para uso agrícola no Território e 27,3% dos solos para uso florestal. A área com aptidão 

agrícola marginal corresponde a 29,3% e situa-se, em grande parte, nos concelhos de Castro 
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Daire, Vila Nova de Paiva e Sernancelhe. Nos solos para uso florestal a aptidão marginal é 

de 42,1%. As zonas sem aptidão agrícola correspondem a 42,7% do Território sob apreço, e 

as sem aptidão florestal a 0,5%. As zonas sem aptidão agrícola são comuns a todos os 

municípios, mas predominam nos concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe e 

Castro Daire, e as zonas sem aptidão florestal localizam-se em Moimenta da Beira e Tarouca. 

O concelho de Sátão apresenta-se como o mais apto a nível florestal e agrícola, tendo grandes 

áreas com moderada e elevada aptidão. 

Para uma agricultura sustentada, os solos agrícolas sem e com aptidão moderada na área 

sob apreço necessitam de melhoramentos a nível do solo ou do terreno (como, por exemplo, 

o aprofundamento do solo, terraceamento, fertilizações, rega, drenagem). Nas áreas em que 

é necessário realizar estes melhoramentos dever-se-á analisar se o investimento é viável.  

Tendo em vista a implantação de um EqEA no Território, aquando do seu projeto de execução 

deverá ter se em consideração a carta “Aptidão dos solos para uso agrícola no território em 

análise” (Correia Marques et al., 2015), de forma a colocar o equipamento numa área que vá 

ao encontro do que se propõe e que não condicione o potencial agrícola da área em estudo. 

 

5.2.2. Recursos Hídricos 
 

A rede hidrográfica do Território em análise é complexa, nele nascem vários rios e ribeiras de 

caudal permanente ou temporário. As nascentes das principais linhas de água da área 

territorial em análise situam-se em Moimenta da Beira (rio Paiva), Castro Daire (rio Varosa), 

Sernancelhe (rio Vouga) e Aguiar da Beira (rio Dão). Estas linhas de água sofrem variações 

sazonais e dependem da pluviosidade e da escorrência superficial. Na Figura 13 observam- 

-se as principais linhas de água e as suas ramificações na área sob apreço. Evidenciam-se, 

assim, os rios: Calvo, Côvo (ou Rio Touro), Dão, Mau, Paiva, Paivô, Tedo, Teixeira, Varosa, 

Vidoeiro (ou Rio Pombeiro) e o Vouga. Pelo Território passam, também, os rios Távora, 

Miravaio e Mel; as ribeiras do Rebentão, do Paúl, de Sátão e de Côja; e os ribeiros Sonso e 

Tenente. A qualidade destas águas possibilita explorar um viveiro de trutas na margem do rio 

Paivô. Grande parte das ribeiras localizam-se nas regiões de montanha, nomeadamente na 

Serra de Montemuro (1381 m), na Serra de Leomil (1008 m) e na Serra da Lapa (953 m).  
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Figura 13: Rede hidrográfica do Território em análise (Correia Marques et al., 2014a). 

 

Verifica-se a existência de três nascentes de água mineral natural na área em estudo e um 

número elevado de nascentes naturais, principalmente a norte de Sernancelhe e a norte de 

Moimenta da Beira. E o mesmo acontece na região da Serra de Montemuro no concelho de 

Castro Daire. 

A rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais no Território em análise 

é complexa, devido à sua dispersão, à existência de pequenos aglomerados e à complexidade 

da gestão do domínio hídrico regional. 

 

5.2.3. Agricultura 
 

O Território está situado em duas regiões agrárias distintas. À Região Agrária Norte 

pertencem os concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira e Sernancelhe, e da Região Agrária 

do Centro fazem parte os municípios de Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Sátão e Aguiar da 

Beira. A agricultura é a principal fonte de rendimento da maior parte da população residente 

na área territorial, e presencia-se ao individualismo agrário acentuado.  

A maioria dos produtores do Território em análise dedica-se à exploração agrícola a tempo 

parcial e carateriza-se como “produtor singular autónomo” (ou seja, pessoa que utiliza a 
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atividade própria ou de pessoas do seu agregado na sua exploração, com ou sem recurso ao 

trabalho assalariado). A elevada faixa etária (42,78% dos produtores tem idade igual ou 

superior a 65 anos), os níveis de instrução baixos (59,24% dos produtores terminaram, 

apenas o 1.º ciclo do ensino básico) e a insuficiente formação dos produtores (0,24% dos 

produtores têm formação profissional agrícola) resulta na má utilização de produtos químicos 

na atividade agrícola e, também, no abandono das terras agrícolas. 

Os municípios caraterizam-se por uma agricultura de subsidência, de autoconsumo 

(sobretudo hortícolas), e de carácter familiar. As explorações agrícolas no Território são de 

pequena dimensão, tendo predominantemente áreas compreendidas entre 1 a 5 ha. Todavia, 

registam-se algumas exceções, nomeadamente em Moimenta da Beira onde predomina a 

produção intensiva de maçã e em Sernancelhe a produção intensiva de castanha. 

As produções agrícolas na área sob apreço são heterogéneas e predominam as culturas 

temporárias, tais como, o centeio, o milho, o trigo, a batata, o feijão, entre outras. A macieira, 

a cerejeira, a pereira, a figueira e outros pomares de frutos frescos são bastante relevantes 

no Território em análise, mas são os pomares de macieiras que têm a maior expressão. Os 

pomares de castanheiro estão presentes em toda a área territorial e correspondem aos 

pomares de frutos secos com maior expressão. O concelho com maior área de soutos é 

Sernancelhe, perfazendo os 887 ha. Este intitula-se pela “Terra da Castanha”, devido ao 

impacto económico e social que este fruto seco induz no concelho, e existe até um percurso 

pedestre denominado “Rota da Castanha e do Castanheiro”. Nos concelhos de Aguiar da 

Beira, Moimenta da Beira, Sernancelhe e Tarouca produz-se a DOP - Castanha dos Soutos 

da Lapa, que corresponde a uma Denominação de Origem Protegida (produto tradicional 

certificado). Além das macieiras e dos castanheiros destacam-se, também, a vinha e o olival 

com um elevado impacto a nível económico e social no Território. A vinha está presente em 

todos os concelhos, mas é em Sernancelhe que se destaca com uma área de vinha 

correspondente a 646 ha. De salientar a produção de vinhos na Região Demarcada do Dão 

(Aguiar da Beira e Sátão) e os vinhos e espumantes da Murganheira (Tarouca). A oliveira 

(Olea europaea L.) também está presente em todos os concelhos, sendo Tarouca o município 

com maior área de pomares de olivais, com um total de 305 ha. 

A área agrícola corresponde a 33 791 ha, isto é, 22% da área do Território em análise. Os 

concelhos com maior área agrícola são Moimenta da Beira (6908 ha), Castro Daire (6145 ha) 

e Sernancelhe (5795 ha). Destacam-se, em seguida, as culturas com maior expressividade 

na área territorial: culturas temporárias de regadio (10 539 ha), sistemas culturais e parcelares 

complexos (7772 ha), culturas temporárias de sequeiro (6244 ha), agricultura de espaços 
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naturais e seminaturais (3079 ha), pomares de frutos frescos (1982 ha), vinhas (1734 ha), 

pomares de castanheiro (1509 ha), olivais (591 ha), e pastagens permanentes (279 ha). 

Tal como foi referido anteriormente, os pomares de frutos frescos, sobretudo os pomares de 

macieiras detêm uma elevada relevância na área territorial. Realça-se a produção de produtos 

tradicionais certificados como a Denominação de Origem Protegida – DOP e a Indicação 

Geográfica Protegida – IGP nesta cultura, designadamente a produção de DOP - Maçã Bravo-

-de-Esmolfe e da IGP - Maçã da Beira Alta. A primeira corresponde a uma variedade regional, 

a sua produção é obtida a partir de pomares e de árvores dispersas, é uma maçã aromática 

e sumarenta, doce e simultaneamente ácida. A segunda variedade detém maiores teores de 

açúcar, melhor consistência da polpa e coloração mais viva, as variedades deste fruto 

presentes na área em análise são Golden Delicious, Royal Gala, Jonagored, Granny Smith e 

Reinetas, o clima da área sob apreço é favorável para a sua produção de elevada qualidade.  

Na Figura 14 está representada a distribuição espacial dos pomares de frutos frescos, 

tradicionalmente cultivados em climas temperados. Nesta carta estão incluídos os pomares 

de macieiras (Malus domestica), de pereiras (Pyrus communis), de pessegueiros (Prunus 

persica), de ameixeiras (Prunus domestica), entre outros.  

A distribuição espacial dos pomares de frutos frescos, não está distribuída uniformemente. A 

concentração de pomares de frutos frescos é maior nos concelhos de Tarouca, Moimenta da 

Beira, Sernancelhe e Aguiar da Beira. Destacam-se, ainda, Tarouca e Moimenta da Beira 

como os concelhos que detêm uma maior área de pomares de frutos frescos. Sendo que a 

área com maior expressão se situa em Moimenta da Beira e corresponde a 833 ha.  

De forma a responder a uma gestão sustentável do ambiente, a práticas agrícolas que 

promovam e melhorem a qualidade do solo, ao equilíbrio do ecossistema, à procura por parte 

dos consumidores de produtos de alta qualidade e produzidos com elevados padrões 

ambientais e de bem-estar animal, existem algumas explorações de agricultura biológica no 

Território, designadamente em Castro Daire (3), em Sernancelhe (2) e em Moimenta da Beira 

(1). Estas explorações perfazem uma área total de aproximadamente 45 ha.  
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Figura 14: Distribuição espacial dos Pomares de Frutos Frescos no Território em análise. 

 
 

No município de Moimenta da Beira localizam-se as duas organizações de produtores que 

existem no Território –a Cooperativa Agrícola do Távora, CRL.; e a SOMA - Sociedade Agro-

-Comercial da Maçã, Lda. –, ambas estão direcionadas para o comércio de fruta e vinho. Estas 

organizações deverão ser envolvidas no projeto e no desenvolvimento do EqEA proposto para 

o Território, pois poderão proporcionar e adicionar conhecimentos, experiência, 

associativismo e parcerias ao mesmo. 

 

 

5.2.4. Risco de Incêndio  
 

Conforme se verifica pela Figura 15 onde se ilustra a carta de risco de incêndio florestal no 

Território, o risco de incêndio florestal é “Muito Elevado” e “Elevado”.  
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Figura 15: Risco de Incêndio Florestal no Território em análise (Correia Marques et al., 2014a). 

 
Convêm notar que no período de 2009 a 2014, a área em estudo foi percorrida, todos os anos, 

por um elevado número de incêndios florestais. Durante este período arderam nestes 

concelhos um total de 38 637 ha, o que dá uma média de 5520 ha de área ardida por ano. O 

ano de 2013 foi o ano em que houve mais área ardida, num total de 19 608 ha, tendo sido o 

concelho de Castro Daire o mais afetado.  

Destaca-se a importância de na projeção e, consequente, implantação do EqEA no Território, 

se procurar que este não seja construído numa zona em que o risco seja “Muito Elevado”. 

 

5.3. Caraterização socioeconómica 
 

5.3.1. População 
 

Em 2011 residiam no Território em análise 62 363 habitantes, um valor ligeiramente inferior 

ao registado em 2001. Os municípios de Vila Nova de Paiva e de Sernancelhe apresentam 

uma diminuição demográfica de 2001 para 2011, em que os valores mais baixos são de  

5176 indivíduos em Vila Nova de Paiva e de 5473 indivíduos em Aguiar da Beira. Contudo, 
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regista-se um aumento populacional nos concelhos de Castro Daire e Sátão para o mesmo 

horizonte temporal (Figura 16).  

 

A densidade populacional apresenta, também, uma diminuição nos últimos anos. Em 2013, o 

valor correspondia a 43,14 habitantes/km2, em 2011, a 44,2 habitantes/km2 e em 2001, a 

47,77 habitantes/km2 (INE 2001; INE 2011; INE, 2013). Esta diminuição deve-se ao 

envelhecimento da população, ao reduzido número de nascimentos e à fraca fixação da 

população no Território em análise.  

Na área territorial, o grupo etário de população residente com maior expressão correspondia 

ao estrato da população adulta ativa, 25-64 anos, tanto para 2011 (50%) como para 2001 

(47%). O grupo etário da população idosa, >65 anos, surgia em seguida com 25% em 2011 e 

21% em 2001. A faixa etária mais jovem, 0-14 anos, em 2011 detinha 14% da população 

residente no Território e em 2001 correspondia a 17%. A faixa etária jovem, 15-24 anos, 

correspondia ao grupo etário de população residente na área sob apreço com menor 

expressividade, em 2011 era de 11% e em 2001 de 15%.  

O desemprego, em 2011, atingiu na área em estudo 2601 indivíduos economicamente ativos. 

A taxa de desemprego atingiu o seu valor mais elevado em Vila Nova de Paiva (14%) e o seu 

Figura 16: População residente no Território em análise, em 2001 e 2011 (Correia Marques et al., 2014a). 
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valor mais baixo em Aguiar da Beira (9%), correspondendo, respetivamente, a 253 e 174 

indivíduos desempregados.  

Na área em estudo, a população escolar, em 2011, correspondia a 54 808 indivíduos. As 

habilitações escolares predominantes no Território correspondiam ao ensino básico com um 

total de 40 004 indivíduos (73%), em seguida vinham os indivíduos que detinham o ensino 

secundário com um total de 7916 indivíduos (14%). Existiam, ainda, indivíduos que detinham 

o nível pós-secundário (1%) e formação superior (9%). 

No abandono escolar verifica-se o decréscimo nos valores obtidos entre 2001 e 2011, apesar 

de serem distintos entre os municípios em análise. Em 2001, Tarouca correspondia ao 

concelho com a maior taxa de abandono escolar (7%) e em 2011 esse lugar pertencia a 

Moimenta da Beira (1,7%). 

 

5.3.2. Património, Cultura e Turismo 
 

O Território em estudo está repleto de testemunhos históricos, designadamente ao nível do 

património arquitetónico, do civil e do religioso. Neste último destacam-se os conventos, os 

santuários, as igrejas, as capelas e os pelourinhos. Existem também edifícios associados a 

gentes memoráveis como, por exemplo, a Fundação Aquilino Ribeiro, em honra do escritor, 

que se localiza na aldeia de Soutosa, em Moimenta da Beira. 

As feiras, as festas e as romarias são algumas das tradições locais que preservam e divulgam 

a identidade cultural de cada um dos espaços territoriais, como a aposta de caráter urbano 

nas artes, nos espetáculos e na cultura nos espaços culturais (museus, teatros, auditórios, 

bibliotecas e centros de exposição e cultura) presentes em todo o Território. 

A cestaria, a tanoaria, a latoaria, a tecelagem em linho e em lã, a elaboração de trabalhos em 

madeira e em pedra, a azulejaria, a cerâmica, os artefactos em ferro forjado, a manufatura de 

palhoças de junca, as capuchas de burel, os pardilhos e os tamancos são artes e ofícios 

ancestrais presentes no Território que são transmitidos de geração em geração. 

A conjunção do património histórico, cultural e humano resulta na criação de produtos 

turísticos e atrativos e no desenvolvimento sustentável do Território. 

No Território, o turismo aposta na divulgação dos recursos culturais e patrimoniais, na 

valorização da diversidade natural e paisagística, e na promoção das tradições e costumes 

locais (e.g. o artesanato, a vitivinicultura e a gastronomia). A herança gastronómica no 

Território é vasta e presenteia-se com produtos tipicamente locais, como a confeção de pratos 
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típicos, a diversidade de produtos hortícolas e frutícolas, a variedade de enchidos, o pão 

artesanal, os vinhos e a doçaria.  

Do turismo orientado para a natureza e para a aventura destaca-se o geoturismo (conectado 

a percursos pedestres, a rotas e a atividades de observação de habitats); as infraestruturas 

de apoio à observação da paisagem, fauna e avifauna presentes no Território em estudo; os 

miradouros; os recursos hídricos que possibilitam um turismo multitemático com recorrência 

à natureza, o recreio e o lazer, o turismo de aventura; e o turismo de saúde e bem-estar. 

 

5.3.3. Economia 
 

Na presente dissertação é importante compreender o incremento financeiro da atividade 

agrícola no Território sob apreço. Assim a análise será feita nesse sentido e para o período 

entre 2010 e 2013. 

A estrutura empresarial, no Território, é composta por Pequenas e Médias Empresas (PME), 

em que 97% das empresas detêm menos de dez pessoas ao serviço (microempresas). 

Na distribuição do número de empresas por atividade depreende-se que o setor dos serviços 

detinha a maior percentagem (entre os 62% e os 77%) de empresas no Território. Em seguida 

é o setor da construção, com maior expressividade em Sátão (20%) e menor em Tarouca e 

Vila Nova de Paiva (12%). O setor da agricultura, silvicultura e pesca é o terceiro com maior 

número de empresas na área territorial, Moimenta da Beira tinha uma distribuição percentual 

de 15%, o que correspondia ao concelho com maior expressão neste setor e, os restantes 

concelhos variavam entre os 6% e os 14%. O setor da indústria extrativa correspondia ao que 

tinha menos empresas, o concelho de Castro Daire tinha o valor mais elevado com uma 

percentagem próxima de 2% e os restantes concelhos próximos de 1%.  

O setor primário e os seus ramos de atividade desempenham um papel importante no 

desenvolvimento económico do Território, uma vez que as atividades agrícolas eram as que 

tinham maior expressão na economia da área em estudo. Destaca-se o crescimento 

empresarial nos concelhos de Aguiar da Beira e Sernancelhe.  

Na atividade agricultura, produção animal e caça, o concelho de Moimenta da Beira 

correspondia ao que detinha o maior número de empresas, nomeadamente 364 empresas, e 

o maior desempenho produtivo e comercial. Contudo, existiu uma quebra das explorações 

agrícolas em todos os municípios, tendo sido mais acentuada em Vila Nova de Paiva e em 

Castro Daire. Moimenta da Beira correspondia, assim, ao concelho com o maior volume de 
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negócios na atividade agricultura, produção animal e caça, designadamente 11 604 872€, e 

Vila Nova de Paiva e Castro Daire o menor volume de negócios, que correspondia a 

2 349 653€ e a 1 583 135€, respetivamente. É, também, o concelho de Moimenta da Beira 

que contava com o maior número de pessoas (473) a trabalhar na atividade agricultura, 

produção animal e caça. Apesar de Castro Daire ser o concelho com menor volume de 

negócios não é o que detinha menos empresas (159) e pessoas (168) a trabalhar nesta 

atividade, mas sim Vila Nova de Paiva com 102 empresas e 113 pessoas. 

No Território em análise verifica-se uma evolução positiva do volume de negócios na atividade 

agrícola, destacam-se as culturas temporárias com a venda de produtos hortícolas, raízes e 

tubérculos, as culturas permanentes com a viticultura, a produção de outros frutos (incluí 

frutos de casca rija, frutos de pequena baga, morangos e pequenos frutos similares e outros 

como, nêsperas, dióspiros, kiwis, romãs), e a cultura de pomóideas (maçãs, peras, marmelos, 

entre outras) e de prunóideas (pêssegos, cerejas, nectarinas, ginjas, alperces, ameixas, entre 

outras). 

A distribuição de empresas na atividade cultura de pomóideas e prunóides detinha uma maior 

expressão no concelho de Tarouca com 66%, em Sernancelhe com 63%, em Moimenta da 

Beira com 58%, e em Aguiar da Beira com 32%, com menor expressão o concelho de Castro 

Daire (6%).  

Além da caraterização realizada ao setor primário analisa-se, também, o indicador relativo ao 

quociente de localização, onde o grau de especialização obtido em cada concelho determina 

a sua relevância face à média de Portugal por setor ou ramo de atividade. Então, se o valor 

do quociente for inferior a 1, a atividade tem menor importância no concelho que no País, e 

se for maior que 1 a atividade tem maior importância. Nos concelhos em análise regista-se na 

agricultura e na silvicultura, atividades pertencentes ao setor primário, quocientes superior a 

1 o que significa que os concelhos são especializados nestas atividades em comparação com 

o País. 

Na área territorial efetuam-se também trocas comerciais, a nível internacional, pelas 

empresas com sede na mesma. No setor primário verifica-se que as empresas com sede em 

Sernancelhe são as que exportam mais, e em seguida são as empresas de Tarouca. Os 

grupos de produtos animal e vegetal são exportados apenas por alguns municípios, Castro 

Daire e Vila Nova de Paiva exportam o primeiro grupo, e Moimenta da Beira, Sátão e 

Sernancelhe o segundo.
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6. Estratégia em Educação Ambiental 
 

Neste capítulo apresenta-se a Estratégia em EA para a Seleção e Implantação de um EqEA 

num Território Multimunicipal adotada na presente dissertação. Este capítulo encontra-se 

dividido em dois subcapítulos: no primeiro, aborda-se a seleção do EqEA e a temática a propor 

no Território em estudo; e, no segundo, apresenta-se os passos a ter em consideração para 

o sucesso desta estratégia. 

 

6.1. Equipamento de Educação Ambiental para a Sustentabilidade 
 

6.1.1. Conceito de Educação Ambiental na Estratégia 
 

Ao longo do capítulo 2 da presente dissertação, foram estudados conceitos fundamentais para 

a construção e desenvolvimento do objetivo geral deste trabalho – a estratégia em educação 

ambiental para a seleção e implantação de um Equipamento de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade num Território Multimunicipal. Sendo a temática central desta proposta a EA, 

impõe-se que se apresente desde já o conceito de EA em que se baseará.  

Pretende-se que o conceito de EA seja de caráter multidisciplinar, transformador e holístico e 

detenha uma visão de ambiente centrada na relação dos seres com o mundo, no sentimento 

de pertença ao lugar onde se vive, na postura crítica da realidade que nos rodeia, na 

adaptação às diferentes realidades culturais e na integração das preocupações sociais e 

económicas. Deve procurar desenvolver-se a nível científico, social, económico, cultural, ético 

e político, e integrar os princípios do desenvolvimento sustentável. 

Interligado a este conceito estará a ética ambiental, que procura formar o cidadão empenhado 

na vida em comunidade, na consciencialização da co-responsabilidade pelo futuro, na 

coexistência pacífica com os outros cidadãos, na proteção e defesa do ambiente e no respeito 

pela ação, pelo sentimento de pertença à comunidade e pela participação ativa para o 

desenvolvimento da mesma. 

Para atingir o desenvolvimento sustentável, esta estratégia deve assegurar que sejam 

respeitados os objetivos definidos na cimeira da ONU “Transformar o nosso mundo: Agenda 

2030 de Desenvolvimento Sustentável”, que decorreu em Nova Iorque, entre 25 e 27 de 

setembro de 2015. Destes objetivos deve-se ter em especial atenção os seguintes: o  

2 – “[…] promover a agricultura sustentável”; o 3 – “Assegurar vidas saudáveis e promover o 

bem-estar em todas as idades”; o 4 – “Assegurar uma educação de qualidade inclusiva e 
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equitativa e promover oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida”; o  

8 – “Promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e sustentado, o emprego pleno 

e produtivo e trabalho decente para todos”; o 9 – “Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização sustentável e inclusiva e fomentar a inovação”; o 11 – “Tornar as 

cidades e os estabelecimentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”; o  

12 – “Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis”; o 16 – “Promover sociedades 

inclusivas e pacíficas para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça para 

todos e criar instituições inclusivas, responsáveis e eficazes a todos os níveis”; e, ainda, o  

17 – “Reforçar os meios de implementar e revitalizar as parcerias globais para o 

desenvolvimento sustentável” (APA, 2016b; UNRIC, 2016). 

Posto isto e como resultado da compilação, apresentação e análise dos conceitos (capítulo 2) 

associado às caraterísticas deste Território (capítulo 5), apresenta-se na Figura 17 o conceito 

de EA que surge como mais adequado ao que se propõe na presente dissertação. 
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Figura 17: Conceito de Educação Ambiental.  
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6.1.2. Seleção do tipo de Equipamento de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade 
 

Com a análise do tipo de EqEA existentes na Península Ibérica (ver o subcapítulo 3.1 e 3.2) 

compreendeu-se que existe um vasto leque de experiências que qualquer cidadão pode 

usufruir. Tendo em conta, então, o panorama desta temática ao nível da Península Ibérica e 

ao nível do Território em análise (ver subcapítulo 3.3), o EqEA que será proposto tem de ir ao 

encontro da diferença, da inovação e do desenvolvimento local.  

Como já foi mencionado anteriormente no subcapítulo 2.4, os EqEA são o recurso com maior 

impacto junto das populações quando abordamos a EA, e por isso mesmo ao propormos o 

EqEA é essencial que este tenha um papel ativo na educação e seja uma referência estável 

para toda a população, colabore na formação ambiental, desenvolva projetos educacionais 

com continuidade no tempo, crie postos de trabalho, seja atrativo a um maior número de 

participantes, gere outros programas e incremente investigações a nível local, no fundo que 

seja um recurso capaz de abordar estratégias de ação local. 

Das categorias/tipologias de EqEA estudadas previamente, as que mais se enquadram no 

Território em análise, de acordo com as suas características físicas, ambientais e 

socioeconómicas, são os: EqEA de perspetiva didática ou educativa e didática, EqEA de 

perspetiva sociocrítica ou social e EqEA de perspetiva lúdica e turística. Nos primeiros como, 

exemplos de equipamentos, temos as Quintas Pedagógicas, as Aulas de Natureza, o Campo 

de aprendizagem e as Aulas Ativas. Nos segundos fazem jus a esta tipologia os Centros de 

Desenvolvimento Rural, as Vila-escola, os Centros de EA e as Aulas experimentais. E por fim, 

nos terceiros a título de exemplo temos as Casas de Natureza, o Turismo Rural e os Albergues 

da Natureza.  

Estas três tipologias de EqEA poderão vir a ter sucesso no Território em estudo, mas tendo 

em conta os recursos endógenos do mesmo, o EqEA que pode aproximar a EA à população 

e fomentar a formação de uma cidadania ambiental que assuma e promova mudanças 

relevantes noutras escalas territoriais são os EqEA de perspetiva didática ou educativa e 

didática. De lembrar que o principal objetivo desta tipologia é a educação no ou através do 

ambiente, e a EA é tida como uma estratégia didática e inovadora na aquisição de 

conhecimentos, no fomento de atitudes e no desenvolvimento de capacidades práticas. 

O critério de “impacto social” que tem sentido abordar no EqEA que irá ser proposto para o 

Território em estudo corresponde ao Equipamento de Alto Impacto Social, uma vez que neste 

nível de impacto é necessário que as atividades propostas sejam de cariz participativo, 
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proporcionem o contacto com a realidade, permitam a descoberta e a interação, e 

desenvolvam-se em longos períodos de tempo. Sugerem-se os workshops como exemplo de 

atividades a desenvolver. As tipologias de EqEA, onde é abordado este critério são: os 

Centros de EA, as Quintas Pedagógicas e as Aulas de Natureza. 

Cruzando a seleção do EqEA – EqEA de perspetiva didática ou educativa e didática, com a 

escolha do critério de “impacto social” – Equipamento de Alto Impacto Social, e contabilizando 

os recursos endógenos do Território, designadamente a forte aposta na agricultura, nos 

pomares de frutos frescos e nos pomares de macieiras, ressalta, assim, a tipologia Quinta 

Pedagógica. Na Figura 18 apresenta-se um esquema ilustrativo da seleção do tipo de EqEA 

a implantar na Território em estudo. 

 

 

Figura 18: Seleção do tipo de Equipamento para a Educação Ambiental. 

 

A Quinta Pedagógica enquadra-se nos moldes da educação ambiental não formal e integra 

uma perspetiva didática e ou educativa e didática. Permite dar resposta às necessidades 

crescentes de contacto das populações com a natureza, sobretudo com o mundo rural. Nesta 

tipologia revivem-se tradições rurais e torna-se possível participar em atividades diárias e 

próprias de uma quinta (e.g. lavoura, hortas e pomares, tarefas do dia a dia dos animais 

domésticos). 
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6.1.3. Seleção da temática do Equipamento de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade  
 

Do estudo diagnóstico do Território ressalta uma forte aposta na produção de pomares de 

frutos frescos, sobretudo pomares de macieiras, existindo mesmo a produção intensiva de 

maçã em Moimenta da Beira. A área em análise é, portanto, rica em maçã resultando, por 

vezes, uma grande quantidade de maçã de refugo (subcapítulo 5.2.3).  

Desta constatação surge a temática para a Quinta Pedagógica – o Ciclo da Maçã. É uma ideia 

inovadora a que acresce o facto de, até ao presente, não existir nenhuma Quinta Pedagógica 

que centre todos os seus esforços apenas num produto.  

A “Quinta Pedagógica da Maçã” é, portanto, o EqEA que poderá fazer a diferença no Território 

em análise, apostará na inovação e sobretudo irá transformá-lo de forma singular e incitar ao 

desenvolvimento local. Esta proposta surge, também, da mudança de paradigma que se quer 

efetuar no nosso País como é o caso do combate à desertificação do interior. A Quinta será 

um recurso complementar e facilitador de aprendizagem de conhecimentos, irá integrar 

tradições, costumes e valores, contribuindo para o desenvolvimento de forma próspera o 

Território. Será, também, um espaço socioeducativo que centra as suas atividades no Ciclo 

da Maçã. 

Para a “Quinta Pedagógica da Maçã” propõe-se um Ciclo da Maçã composto por quatro fases. 

Na Figura 19 pode-se visualizar o Ciclo, em que a primeira fase corresponde à produção do 

fruto, a segunda à colheita, a terceira ao armazenamento e a quarta à transformação.  

 

 

Figura 19: O Ciclo da Maçã.  

 

Apresenta-se na Figura 20 a primeira fase do Ciclo da Maçã e explica-se de forma sucinta 

posteriormente. 

Produção Colheita Armazenamento Transformação
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As fases que constituem este ciclo estão conectadas às estações do ano. A primeira fase do 

ciclo produtivo da maçã corresponde ao repouso invernal, inicia-se no final do outono e 

estende-se até ao fim do inverno. Nesta etapa a árvore perde toda a folhagem e inicia a fase 

de repouso ou de dormência, e começam as carências nas principais funções da planta. A 

floração – segunda fase – desponta-se no início da primavera, aparecem as folhas e os botões 

florais que de forma rápida dão lugar às flores. 

 

Figura 20: Ciclo Produtivo da Maçã, (adaptado de Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça, s.d.).  

 

Em meados da primavera, ocorre a polinização e a fertilização que corresponde à terceira 

fase. Nesta fase as macieiras encontram-se repletas de flores brancas ou rosadas e a sua 

elevada carga aromática e magnificência resulta na atração das abelhas para o pomar. Estas 

realizam o transporte do pólen das flores das macieiras polinizadoras (masculinas) para as 

flores das macieiras portadoras (femininas). Esta etapa é de extrema importância para que a 

formação dos frutos seja na quantidade desejada. No final da primavera e no início do verão, 

visualizam-se os primeiros frutos. A última fase do ciclo produtivo da maçã corresponde à fase 

de formação e amadurecimento onde aparecem as pragas no pomar (Associação dos 

Produtores de Maçã de Alcobaça, s.d.). Nesta fase, a árvore armazena a água e os nutrientes 

1ª Fase
Repouso 
Invernal

2ª Fase
Floração

3ª Fase
Polinização e 
Fertilização

4ª Fase
Formação e 

Amadurecimento
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para o crescimento próspero do fruto, a exposição solar e o clima determinam a evolução do 

fruto. São colhidas algumas das pequenas maçãs do pomar, para que as restantes cresçam 

para os tamanhos apreciados pelos consumidores.  

A segunda fase do Ciclo da Maçã corresponde à colheita e realiza-se no final do verão e no 

início do outono. Neste período os frutos encontram-se maduros e preparados para colher. A 

decisão do momento de colheita deve ser assente na avaliação do estado ideal da maturação 

dos frutos por alguém com experiência sólida na produção de maçã. Na terceira fase do 

Ciclo da Maçã deverá proceder-se ao armazenamento do fruto em câmaras frigoríficas. A 

última fase do Ciclo da Maçã é a transformação, esta é uma solução para a produção 

intensiva deste fruto e a elevada quantidade de maçã de refugo. Como exemplos de 

transformação da maçã, temos na área alimentar: a cristalização, as conservas, os purés, os 

smoothies, os bolos, os cupcakes, os biscoitos, as panquecas, os sumos (100% maçã), os 

snacks, os rebuçados, as gomas, as infusões, a maçã desidratada, os licores, as bebidas 

espirituosas, a sidra de maçã, o vinagre de sidra, a compota; e na área da cosmética: os óleos 

essenciais, os cremes hidratantes, o gel de banho, os sabonetes, os shampoos, os perfumes, 

as velas e os batons. A transformação poderá resultar em atividades de perspetiva didática e 

educativa na Quinta Pedagógica. 

Sugere-se que a “Quinta Pedagógica da Maçã” adote a agricultura biológica na produção da 

maçã, e em todas as culturas produzidas. Entende-se que na agricultura biológica as práticas 

agrícolas devem respeitar o funcionamento e o equilíbrio do ecossistema e, ainda, promover 

a melhoria da fertilidade do solo. Pretende-se uma agricultura que assegure o funcionamento 

natural do sistema agrícola através do sistema formado pelo clima-água-solo-microrganismos-

-planta, permita uma gestão sustentável e minimize o impacte humano sobre o ambiente 

(Ferreira et al., 2008; Correia Marques et al., 2014a).  

Os princípios da produção biológica que a Quinta deve respeitar são: a limitação ou exclusão 

de pesticidas e fertilizantes sintéticos, reguladores de crescimento; a proibição da utilização 

de organismos geneticamente modificados; rotação de culturas na horta pedagógica para o 

uso eficiente dos recursos locais; a escolha de espécies vegetais e animais resistentes a 

doenças e adaptadas às condições locais; a criação de animais em liberdade e ao ar livre; e 

a utilização de práticas de produção animal apropriadas a cada espécie.  

Na agricultura biológica pode-se recorrer a técnicas como a utilização de meios de luta 

biológica ou biotécnica com organismos auxiliares (e.g. confusão sexual com difusores de 

feromona e captura em massa ou atração e morte); a conservação do solo e da erosão através 

do enrelvamento ou da cobertura vegetal do solo e do empalhamento ou manta morta; a 
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aplicação de árvores e arbustos em bordadura; e a utilização de organismos auxiliares (e.g. 

insetos, ácaros, aves, morcegos, galinhas, ovelhas) na limitação das pragas.  

Para a produção Biológica a “Quinta Pedagógica da Maçã” terá que respeitar a legislação 

específica com normas detalhadas estabelecida pela União Europeia e, ainda, a legislação 

em vigor em Portugal (Decreto-Lei n.º 256/2009, de 24 de setembro atualizado pelo Decreto-

-Lei n.º 37/2013, de 13 de março) que estabelece normas sobre este modo de produção.  

A boa qualidade do ar ambiente no Território em estudo será um atrativo para o público-alvo 

visitar a “Quinta Pedagógica da Maçã” e pode contribuir para a produção biológica. Na área 

territorial foi efetuada a avaliação da concentração de poluentes que estão na legislação em 

vigor (Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro) com o modelo TAPM – The Air Pollution 

Model e os dados de emissões e de meteorologia referentes a 2009 (Correia Marques et al., 

2015). Destas estimativas verifica-se que a concentração dos poluentes analisados é muito 

inferior ao valor limite estipulado pela legislação em vigor. Para comprovar estas simulações 

será pertinente realizar medições à qualidade do ar ambiente no Território e, 

consequentemente, uma investigação nesta área.  

 

6.2. Quinta Pedagógica da Maçã 
 

6.2.1. Objetivos e público-alvo  
 

A criação desta proposta veio da necessidade que o Território sob análise tem em dinamizar-

-se e, portanto, conta com objetivos que venham valorizar o que esta área territorial tem para 

oferecer à população residente e a todos os cidadãos que queiram visitá-la e explorá-la. 

Pretende-se, assim, que os cidadãos exteriores ao Território venham com o intuito de 

permanecer durante algum tempo de forma a conhecer e a usufruir das ofertas do mesmo, de 

modo consciente e com respeito pelos recursos naturais e pelo ambiente. Então, os objetivos 

a que o EqEA se propõe são:  

 Educar, sensibilizar, motivar e acompanhar o público-alvo para a concretização de 

boas práticas na produção, colheita, armazenamento e/ou transformação da maçã;  

 Valorizar e potenciar os recursos endógenos, as tradições e os costumes; 

 Investigar e inovar nas várias fases do Ciclo da Maçã, nomeadamente na produção, 

na colheita, no armazenamento e/ou na transformação, para colocar à disposição da 

população uma rede de conhecimentos; 
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 Promover a inclusão, a participação, e o envolvimento dos intervenientes nas ações 

desenvolvidas pelo equipamento;  

 Contribuir para o desenvolvimento do turismo de qualidade, isto é, com produtos de 

qualidade, requinte e acessíveis a todos;  

 Dinamizar todo o Território; 

 Criar postos de trabalho. 

Conforme já foi referido anteriormente (ver subcapítulo 5.3.1), em 2011, metade (50%) dos 

residentes no Território correspondia ao estrato da população adulta ativa, tendo-se registado 

um aumento de 4% da população idosa e um recuo de -4% na faixa etária mais jovem, 

relativamente aos valores de 2001 (INE, 2001; INE, 2011). Mas, esta tendência não impede 

o desenvolvimento de projetos desta índole no Território, antes pelo contrário. Portanto, este 

EqEA foi pensado e estruturado para a população residente no Território e, também, para 

pessoas exteriores ao mesmo. Dirige-se a todas as pessoas que queiram passar algum tempo 

num espaço descontraído, enriquecido em cultura e em conhecimento, sejam elas nacionais 

(do território ou não) ou estrangeiras. No público-alvo inclui-se: a população escolar de todos 

os níveis de ensino (desde o ensino pré-escolar, ensino básico, secundário, profissional, até 

ao ensino superior); os professores; os investigadores; as empresas; os agricultores; a 

população jovem; a população adulta ativa; a população idosa e as famílias. 

 

6.2.2. Gestão/Funcionamento 
 

O projeto educativo da “Quinta Pedagógica da Maçã” deverá ser realizado pela administração 

do EqEA, antes da sua implantação no Território, contando desde o início com o apoio da 

equipa educativa, de preferência já especializada nesta matéria. Entidades como câmaras 

municipais, juntas de freguesia, associações e empresas locais poderão ficar responsáveis 

pela administração da Quinta, e assim sendo o EqEA poderá ser de caráter público ou privado. 

As entidades devem realizar uma gestão adequada ao tipo de EqEA e, ainda, carecer de boa 

vontade e elevada capacidade de empreendedorismo para um desenvolvimento local 

favorável. 

O projeto educativo deverá conter a definição do tipo de EqEA, a temática do mesmo, os 

objetivos, o público-alvo, os programas e as atividades a desenvolver na Quinta e a forma 

como irão divulgar todo o projeto junto do público-alvo, a infraestrutura do equipamento e a 

sua localização, a construção de cenários (e.g. o que se quer atingir e como?), os recursos 

necessários, e as parcerias.  
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Pretende-se que a equipa educativa da “Quinta Pedagógica da Maçã” seja o mais 

multidisciplinar possível, estável e profissionalizada. Poderá ter interesse para a 

administração que a equipa tenha na sua composição, pelo menos, um engenheiro do 

ambiente e um agrónomo que sejam capazes de exercer funções para o desenvolvimento 

próspero do EqEA. Para além destes técnicos, será também importante ter alguém 

especializado na área da EA. Mas, as dimensões da Quinta é que irão determinar o número 

de colaboradores necessários para o seu funcionamento.  

Todos os postos de trabalho criados para a “Quinta Pedagógica da Maçã” deverão ser 

introduzidos com base na sustentabilidade, sem descurar a igualdade e a justiça social, a 

economia justa, a proteção e gestão do ambiente e uma boa governação. Pretende-se que os 

empregos na Quinta sejam verdes e sustentáveis, uma vez que estes “reduzem de forma 

gradual os impactes ambientais e sociais das diversas atividades económicas” e contribuem 

“para os objetivos e as metas da sustentabilidade” (Dias e Ramos, 2010). A criação de um 

emprego sustentável na “Quinta Pedagógica da Maçã” irá, então, assegurar de forma 

equilibrada as condições sociais, pois proporcionará um trabalho justo com condições dignas 

e uma renumeração adequada, as condições ambientais, que contribuem diretamente para a 

proteção e gestão ambiental do equipamento, e as condições económicas, referentes aos 

postos de trabalho e a uma boa governação - transparente, responsável, participativa, eficaz, 

coerente e dinâmica. 

Para a concretização de todos os objetivos a que a “Quinta Pedagógica da Maçã” se propõe 

é necessário que esta tenha os recursos básicos (e.g. recursos materiais, humanos e 

metodológicos) para um desenvolvimento próspero. Uma administração forte e uma equipa 

educativa sólida resultará em ótimos recursos metodológicos e materiais.  

A “Quinta Pedagógica da Maçã” será pensada e adaptada ao público-alvo, designadamente 

nos seus conteúdos, nas atividades propostas (incluindo a sua duração e os materiais a 

utilizar), nas suas infraestruturas, na sua avaliação e em todas as particularidades na 

envolvente do projeto, de forma a responder às necessidades locais, regionais e até 

internacionais. 

A integração da sustentabilidade na Quinta irá constituir um pilar essencial no alcance de 

novos desafios do desenvolvimento. Assim, é determinante garantir um modelo de gestão 

adequado de participação, formação e atuação por parte das pessoas envolvidas neste 

projeto. O modelo de gestão deste equipamento deverá, então, ser pensado e criado com 

coerência e na base da sustentabilidade, de forma a possibilitar a redução da pegada 

ecológica na área envolvente e, principalmente, na melhoria dos recursos a nível local. É 



6. Estratégia em Educação Ambiental 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

82 

importante que se opte, sempre que possível, pela redução, reutilização e reciclagem de 

materiais, e que se tenha em conta os níveis energéticos e os recursos hidrológicos de todo 

o equipamento. 

A avaliação é uma etapa muito importante no desenvolvimento de qualquer atividade em EA 

e, portanto, é igualmente essencial num EqEA, já que através desta conhece-se a qualidade 

do equipamento, dos programas e atividades, das infraestruturas e dos recursos disponíveis, 

de forma a posteriormente melhorar os aspetos com qualidade inferior.  

Para a “Quinta Pedagógica da Maçã” propõe-se que o processo de avaliação ocorra ao longo 

de todo o projeto e que foque, também, o campo educativo, o ecológico e o social. O processo 

de avaliação (Figura 21) poderá ser composto pelas seguintes etapas: o planeamento, a 

recolha de dados, a análise de dados e a comunicação dos resultados. Em que na primeira 

etapa, pretende-se compreender quais os objetivos a avaliar; na segunda etapa, determina- 

-se os instrumentos de avaliação e procede-se à recolha de dados; na terceira etapa, 

processa-se, analisa-se e interpreta-se os dados de forma a criar-se um relatório com toda a 

informação; e, na última etapa, divulga-se interna e externamente os resultados obtidos. É 

importante que as informações sejam incorporadas no melhoramento e na evolução dos 

programas, atividades e serviços da Quinta.  

 

 

Figura 21: Constituição do processo de avaliação.  

 

Os instrumentos de avaliação que poderão ser utilizados para avaliar as ações concretizadas 

na Quinta são: a análise do número de participantes, os questionários (escritos, orais e 

digitais) com questões abertas, fechadas, semiabertas ou semifechadas ao público-alvo; a 

existência de uma caixa de sugestões; os comentários realizados pelo público-alvo (e.g. no 

Planeamento

Recolha dos dados 

Análise dos dados

Comunicação dos 
resultados
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livro de honra, no blog, nas redes sociais, no website, na aplicação móvel); as reuniões 

periódicas internas de forma a avaliar as atividades e os programas; as reflexões regulares 

para potencializar o desenvolvimento de visões sociocríticas sobre a integração e atuação da 

Quinta na realidade envolvente; e as observações e notas de campo.  

A avaliação na “Quinta Pedagógica da Maçã” irá incitar à melhoria do ambiente, à melhoria 

da EA, ao crescimento profissional da equipa, à melhoria do seu funcionamento, ao 

fortalecimento da relação da equipa com o público-alvo, a uma maior probabilidade de contrair 

financiamentos e outros apoios.  

Poderá recorrer-se, ainda, à certificação da “Quinta Pedagógica da Maçã” através dos 

Sistemas de Gestão Ambiental que contribuirão para o sucesso da sua implantação e para a 

melhoria contínua do seu desempenho ambiental. Poderão, também, ser definidos como 

como parte do sistema global de gestão, que inclui a estrutura funcional, o planeamento das 

atividades, a definição das responsabilidades, os procedimentos e os recursos necessários 

para concretizar, manter, desenvolver e rever de modo continuado a política ambiental da 

Quinta. Assim, a Norma ISO 9001:2015 aumentará a fiabilidade dos processos da Quinta e 

melhorará o seu desempenho, o que terá um impacto positivo na satisfação do público-alvo. 

A Norma ISO 14001:2015 irá proporcionar a certificação ambiental e a gestão adequada e 

eficaz dos aspetos ambientais da Quinta. E o EMAS irá permitir que a Quinta melhore 

continuamente o seu desempenho ambiental e participe voluntariamente num Sistema 

Comunitário de Ecogestão e Auditoria. 

A criação de uma Marca Registada para a “Quinta Pedagógica da Maçã” poderá, também, 

certificar a qualidade do equipamento e dos serviços prestados ao público-alvo. Além da 

marca, sugere-se a criação de um percurso pedestre que venha dinamizar os pomares de 

macieiras, e a ser posteriormente homologado. 

Como se pretende que todos os processos ocorrentes na “Quinta Pedagógica da Maçã” sejam 

ambientalmente sustentáveis dever-se-á recorrer ao sistema de indicadores de 

desenvolvimento sustentável. O sistema será utilizado na avaliação da evolução dos níveis 

de sustentabilidade da Quinta contribuindo, assim, para a melhoria da gestão quer a nível 

ambiental, quer a nível económico, social e institucional. Dos indicadores-base deste sistema 

destacam-se como indicadores de interesse na avaliação das boas práticas ambientais no 

Ciclo da Maçã: o consumo da água; o consumo de eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis; a ecoeficiência dos setores de atividade económica; a eficiência na 

utilização da água; o estado das águas de superfície; o estado das águas subterrâneas; os 

fertilizantes agrícolas; a gestão ambiental e responsabilidade social; a gestão de resíduos; a 
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ocupação e uso do solo; a produção agrícola certificada; a produção e consumo de energia 

primária; e a qualidade do ar. 

A “Quinta Pedagógica da Maçã” deverá realizar parcerias com as Organizações de Produtores 

do Território (ver subcapítulo 5.2.3), as escolas profissionais, as empresas ligadas ao setor 

da agricultura, os agricultores, e com todas as entidades que tenham interesse no e para o 

desenvolvimento próspero da Quinta. Estas parcerias irão, com certeza, proporcionar e 

adicionar novas experiências, transmissão de conhecimentos, associativismo, inclusão, e 

benefícios económicos.  

Tanto as escolas profissionais como os agricultores são uma mais-valia para a “Quinta 

Pedagógica da Maçã”. Da parceria com as escolas profissionais poderão resultar trabalhos 

de final de curso; desenvolver-se estágios para os alunos promovendo a sua inclusão no 

mercado de trabalho; e a realização de aulas práticas. Com os agricultores poderá 

desencadear-se o desenvolvimento de atividades realizadas por eles e para eles, o 

voluntariado e a aprendizagem de novas técnicas na agricultura em geral e mais 

especificamente para os pomares de macieiras.  

O EqEA deverá oferecer, ainda, um funcionamento regular ao longo do ano, isto é, deverá 

estar aberto ao público mais de 120 dias/ano. O horário de funcionamento poderá ser variável 

ao longo do ano. Como critério para a escolha do melhor horário sugere-se, por exemplo, a 

época alta e a época baixa de turismo ou a influência das estações do ano no ciclo da maçã. 

 

6.2.3. Infraestrutura 

 

Os EqEA, tal como já foi mencionado anteriormente, devem ter instalações fixas criadas ou 

adaptadas para o desenvolvimento do programa educativo. Portanto, a “Quinta Pedagógica 

da Maçã” pode ser inserida de duas formas distintas no Território: a primeira hipótese é a 

recuperação, por exemplo, de uma zona agrícola abandonada e/ou de um edifício ou até de 

uma quinta já existente no mesmo, da forma mais sustentável possível; e a segunda hipótese 

pode passar pela construção de um edifício próprio para o efeito, que seja sustentável não só 

a nível da construção, como, também, a nível do seu funcionamento. Em ambos os casos é 

necessário respeitar o ecossistema e todos os seus princípios, minimizar os impactes que 

possam causar ao ambiente e utilizar de forma eficiente os recursos. Portanto, optar por uma 

reconstrução e/ou construção da Quinta sustentável e sustentada é prioritário. 
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A construção sustentável da “Quinta Pedagógica da Maçã” implicará a minimização da 

produção de resíduos e de emissões (de preferência Resíduo 0 e Emissões 0), a utilização 

eficiente dos recursos energéticos e hídricos, recorrendo aos recursos endógenos do 

Território, de forma a economizá-los, a maximização da durabilidade dos edifícios, a utilização 

de materiais ecoeficientes. Salienta-se que não se deve construir em zonas de falhas 

geológicas nem nas suas proximidades e em zonas que haja risco de incêndio aquando da 

projeção e implantação da “Quinta Pedagógica da Maçã” (ver subcapítulo 5.2.1 e 5.2.4, 

respetivamente).  

Sugere-se que a dimensão da “Quinta Pedagógica da Maçã” seja igual ou superior a 2 ha, 

uma vez que irá deter espaços de conforto e bem-estar e espaços para o desenvolvimento de 

atividades interiores e exteriores destinadas ao público-alvo. Caso seja necessário estipular 

um máximo para a dimensão da Quinta sugere-se que seja de 5 ha, tendo em consideração 

os espaços que se propõe em seguida. Na Quinta deverão criar-se condições para a receção 

de pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência, que necessitem de cuidados especiais. 

Na Quinta poderão ser adotados os seguintes espaços:  

 Um espaço de grande amplitude para a inserção de um pomar de macieiras com um 

edifício de apoio ao mesmo que possibilite guardar as ferramentas e os recursos 

materiais necessários;  

 Um edifício principal que seja detentor de uma cozinha/laboratório onde se possa 

realizar a transformação da maçã e algumas das atividades (e.g. workshops, ateliers 

e/ou oficinas de trabalho), bem como de um espaço para o armazenamento do fruto, 

outro para exposições e receção dos visitantes; um espaço direcionado para a 

comercialização dos produtos da Quinta; e um espaço para bar e/ou restaurante;  

 Uma horta pedagógica com uma estufa de apoio;  

 Um estábulo e um curral no caso de optar-se pela utilização de organismos auxiliares 

(e.g. galinhas, ovelhas) na limitação das pragas na agricultura biológica;  

 Espaços que valorizem a paisagem;  

 Um espaço que proporcione aos visitantes estadia (e.g. bangaló, casa 

rural/tradicional), de forma a desenvolver turismo de qualidade; 

 Zonas de circulação entre os diferentes espaços;  

 E um espaço onde seja possível praticar investigação científica de modo a aprofundar 

o conhecimento sobre as várias fases do Ciclo da Maçã e quem sabe, inovar nesta 

área. 
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A criação de um espaço para a realização de investigação científica nas várias fases do Ciclo 

da Maçã poderá resultar em documentos científicos e técnicos que avaliem as possibilidades 

de investimento nesta área e na construção de uma rede de conhecimentos que possa ser 

partilhada com o público-alvo, empresas e todas as entidades interessadas. Uma das áreas 

com interesse a nível científico para a “Quinta Pedagógica da Maçã” corresponde à análise 

de ciclo de vida. Sugere-se que a equipa da unidade de investigação científica realize um 

estudo em análise de ciclo de vida para a maçã, de forma a otimizar os processos que 

compõem o ciclo. 

De forma a compreender a pertinência dos espaços que se propõe para a “Quinta Pedagógica 

da Maçã” realizou-se um primeiro esboço com o intuito de mostrar a diversidade de espaços. 

Na Figura 22 visualiza-se o esboço da esquematização da Quinta: ilustram-se cinco edifícios, 

em que o 1 corresponde à unidade de investigação científica, o 2 ao edifício principal da 

Quinta, o 3 ao espaço para estadia, o 6 ao edifício de apoio ao pomar, e por fim, o 7 ao 

estábulo e curral. Apresenta-se, ainda, os pomares de macieiras, a horta pedagógica (4), a 

estufa de apoio à horta (5), as zonas de circulação, e a cerca de apoio ao edifício 7. Convêm 

notar que não se determinam as dimensões reais dos edifícios nem a sua distribuição 

territorial, este é um trabalho que deve ser realizado no projeto de execução.  

Figura 22: Esboço com sugestão de espaços a integrar a “Quinta Pedagógica da Maçã”, sem escala, 

dimensões e distribuição no terreno. 
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6.2.4. Atividades 
 

Na “Quinta Pedagógica da Maçã” deverá promover-se o Ciclo da Maçã. Para tal será 

necessário desenvolver programas e atividades que vão ao encontro da temática e sejam 

dirigidos ao público-alvo contabilizando as diferentes faixas etárias e as estações do ano. Na 

Tabela 6 apresentam-se algumas sugestões de atividades na promoção do Ciclo da Maçã 

que podem ser realizadas e adaptadas para as diferentes faixas etárias. 

 

 

Tabela 6: Sugestões de atividades a realizar por todas as faixas etárias para a promoção do Ciclo da 
Maçã. 

Faixa etária Atividades 
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 Participação na produção da maçã (e.g. poda do pomar; colheita das primeiras maçãs, entre 

outros) 

 Participação na colheita da maçã 

 Realização da transformação da maçã para fins culinários (e.g. maçã desidratada, compotas, 

bolos e tartes, entre outros) e/ou cosméticos (e.g. perfumes, sabonetes, cremes, entre 

outros) 

 Participação em investigações nas diferentes fases do ciclo da maçã 

 Aprendizagem de boas práticas ambientais a concretizar em todas as fases do ciclo da maçã 

(como a utilização eficiente da energia, da água, da compostagem/vermicompostagem para 

a gestão dos resíduos orgânicos, entre outros) de modo a incluir a sua aplicação no dia a dia  

 Observação das árvores, das flores, dos frutos e da fauna para desenhar ou pintar 

 Promoção de artes performativas e gravação dos sons da natureza 

 Realização de peças de teatro e de jogos pedagógicos relacionados com o ciclo da maçã 

 

 

 

 

Dever-se-á proceder à elaboração de recursos materiais de apoio à Quinta centrados nesta 

temática. A título exemplificativo sugere-se a criação pela equipa educativa de guias de 

informação, folhetos, materiais a utilizar nas atividades, aplicações móveis e um website. 
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Será necessário ter em consideração que para a realização de um programa e/ou atividade 

existem etapas que devem ser tidas em conta e respeitadas como, por exemplo, a idealização, 

a preparação, a realização, a avaliação e a reformulação. Salienta-se que todas têm a sua 

importância.  

Os programas, as atividades e as ações desenvolvidas na “Quinta Pedagógica da Maçã” 

deverão educar, sensibilizar, motivar e acompanhar o público-alvo, designadamente as 

crianças e os adolescentes, os adultos e os seniores, e as famílias para a concretização de 

boas práticas no Ciclo da Maçã e, ao mesmo tempo, promover a sua inclusão, participação e 

envolvimento. É indispensável promover a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e/ou 

deficiência, com necessidades especiais e carenciadas nas atividades, uma vez que são 

muitas vezes descuradas porque as infraestruturas não estão preparadas para as receber. 

Tanto a população residente no Território como as empresas locais poderão participar, 

envolver-se e realizar atividades na Quinta Pedagógica, contribuindo com os seus 

conhecimentos na área e fomentado laços e parcerias.  

Todas as atividades realizadas nos espaços envolventes à Quinta deverão ter uma 

componente sociocultural significativa, contando, sempre, que irão aproximar as pessoas de 

forma a recuperar costumes e valores tradicionais, bem como a potenciação dos recursos 

endógenos do Território e a dinamização do mesmo. 

Assim, poder-se-á desenvolver programas e atividades de oferta regular como, por exemplo, 

os workshops, os ateliers, as oficinas, os laboratórios, as aulas de campo, as visitas a 

itinerários interpretativos – pedagógicos, as dinâmicas/lúdico pedagógicas, as semanas 

temáticas, os dias comemorativos, e as festividades.  

Nos workshops, nos ateliers, nas oficinas e nos laboratórios sugere-se que realizem 

atividades dirigidas à transformação da maçã. Poder-se-á optar por duas áreas distintas, a 

área alimentar e área da cosmética. Na Figura 23 apresenta-se de forma sucinta algumas das 

possibilidades que podem ser trabalhadas nesta área. 

Existem tantas outras atividades que podem-se projetar e, posteriormente, realizar na “Quinta 

Pedagógica da Maçã” como, por exemplo, a construção de um diário de campo, a observação 

e identificação de fauna e flora com o auxílio de um guia de campo e binóculos, a conservação 

da natureza, atividades ligadas à ética ambiental, à biodiversidade e à descoberta do interior.  
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Figura 23: Sugestão de atividades no âmbito da transformação da Maçã. 

 

 

6.2.5. Localização 
 

A “Quinta Pedagógica da Maçã” poderá localizar-se em qualquer um dos sete municípios. 

Porém, com o intuito de compreender quais as áreas com maior aptidão para a sua 

implantação, definiram-se os macro critérios, que serão imprescindíveis para a seleção destas 

áreas. 

Para o que se pretende com esta infraestrutura e de forma a restringir ao máximo a malha de 

macro localização da Quinta, teve-se em consideração uma metodologia simples na seleção 

dos macro critérios a utilizar e a analisar posteriormente. A prioridade nesta metodologia foi 

compreender quais os recursos imprescindíveis para a seleção e implantação do EqEA, de 

modo a cruzar a informação e obter uma malha de macro localização. Assim, os macro 

critérios selecionados foram os seguintes: 

• Recursos Hídricos; 

• Uso e Ocupação do Solo; 

• Pomares de Frutos Frescos; 

• Rede rodoviária. 

Workshops, Ateliers, 
Oficinas, Laboratórios 

Área Alimentar

Conservas, bolos,  sumos, 
maçã desidratada, bebidas 

espirituosas, vinagre de 
sidra

Área da Cosmética

Óleos essenciais, cremes 
hidratantes, sabonetes, 
perfumes, velas, batons

Transformação da Maçã
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A carta dos recursos hídricos surge como macro critério pela necessidade que a Quinta terá 

em abastecer-se deste recurso, sobretudo no desenvolvimento dos pomares de macieiras.  

A carta do uso e ocupação do solo foi escolhida para compreender a distribuição espacial da 

área urbana e da área agroflorestal no Território. 

A carta de pomares de frutos frescos é de extrema importância para esta análise, uma vez 

que as macieiras são o nosso objeto de estudo e apesar de existirem em todos os municípios 

é necessário compreender onde a sua distribuição adensa-se e até que ponto está acessível.  

Por fim, surge a carta da rede rodoviária com o propósito de perceber se as acessibilidades 

ao Território vão de encontro ao que se pretende para a “Quinta Pedagógica da Maçã”.  

Como foi sugerido anteriormente a “Quinta Pedagógica da Maçã” deverá deter uma dimensão 

mínima, igual ou superior, a 2 ha e uma dimensão máxima, igual ou inferior, a 5 ha. Tendo em 

consideração este intervalo mostrou-se pertinente compreender como estão distribuídos 

espacialmente os pomares de frutos frescos no Território e quais as áreas que correspondem 

ao critério da dimensão mínima para a Quinta. Assim sendo procedeu-se à introdução da carta 

dos pomares de frutos frescos no software ArcGis 10.3.1. e definiu-se três intervalos: os 

pomares de frutos frescos com dimensão inferior a 2 ha, os pomares de frutos frescos com 

dimensão compreendida entre 2 e 5 ha, e os pomares de frutos frescos com dimensão 

superior a 5 ha. Deste procedimento surge a Figura 24, onde apresenta-se o mapa com a 

distribuição espacial dos intervalos definidos, em que se estabelece o critério da dimensão 

mínima para implantação da “Quinta Pedagógica da Maçã”. 

Os pomares de frutos frescos com dimensão inferior a 2 ha, encontram-se a cinzento escuro 

na Figura 24. Uma vez que a dimensão mínima que se sugere para a implantação da “Quinta 

Pedagógica da Maçã” é de 2 ha, não se aconselha o investimento em áreas com dimensão 

inferior a esta. Portanto, coloca-se de parte a viabilidade desta opção. 

Os pomares de frutos frescos com dimensão compreendida entre os 2 ha e 5 ha estão 

representados a cor-de-laranja e respeitam as dimensões sugeridas para a implantação da 

Quinta no Território. Poderão ser facilmente introduzidos neste projeto, de forma viável, desde 

que se analise quais as dimensões adequadas para os pomares de macieiras e restantes 

infraestruturas que se propõe para a Quinta. 

Os pomares de frutos frescos com dimensão superior a 5 ha correspondem à cor amarelo. 

Neste caso não se verifica a existência de qualquer tipo de restrição, visto que a dimensão 

máxima que se sugere para a Quinta é de 5 ha. Caso seja necessário poder-se-á ultrapassar 
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o valor sugerido. Contudo, deve-se proceder à análise deste tipo de investimento, de modo a 

compreender-se a exequibilidade do mesmo. 

Na Figura 24 verifica-se que no concelho de Castro Daire dominam os pomares de frutos 

frescos com dimensões inferiores a 2 ha e superiores a 5 ha. No concelho de Vila Nova de 

Paiva e Sátão predominam os pomares de frutos frescos com dimensões inferiores a 2 ha e 

compreendidas entre 2 e 5 ha. Nos restantes concelhos, designadamente Tarouca, Moimenta 

da Beira, Sernancelhe e Aguiar da Beira estão presentes os três intervalos, embora em Aguiar 

da Beira predominem as dimensões compreendidas entre os 2 e 5 ha, e superiores a 5 ha, 

em Sernancelhe as dimensões inferiores a 2 ha e entre 2 e 5 ha. Nos concelhos de Moimenta 

da Beira e de Tarouca verifica-se que os pomares de frutos frescos com dimensões 

pertencentes aos três intervalos concentram-se quase exclusivamente a norte destes. 

 

 

Figura 24: Distribuição espacial dos Pomares de Frutos Frescos, com dimensões <2 ha, entre 2 e 5 ha, 
e >5 ha, no Território em análise. 

 

Após a delimitação dos macro critérios procedeu-se à sua introdução no software ArcGis 

10.3.1., de forma a realizar o cruzamento das cartas e obter a malha de macro localização 
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para os possíveis locais onde se poderá implantar a “Quinta Pedagógica da Maçã”. Deste 

processo resultou o mapa que se visualiza na Figura 25. 

Os pomares de frutos frescos são o macro critério que irá definir e de certo modo fazer a 

diferença na seleção da possível localização para a implantação da “Quinta Pedagógica da 

Maçã”. 

Os recursos hídricos têm uma distribuição semelhante por todo o Território, portanto onde 

quer que se pretenda implantar a “Quinta Pedagógica da Maçã” ter-se-á sempre um bom 

abastecimento de água à mesma.  

A rede rodoviária é extensa no Território e detém um acesso que se torna essencial para o 

desenvolvimento deste projeto, designadamente o acesso pela A24 e pelo IP3, situado em 

toda a extensão norte-sul do concelho de Castro Daire. Este possibilitará o acesso pelas 

pessoas exteriores ao Território, residentes em Portugal e noutros países, e a comunicação 

com as estradas municipais e nacionais dos restantes concelhos. Considera-se, portanto, que 

os níveis de acesso ao Território estão distribuídos de forma a que haja sempre acesso à 

“Quinta Pedagógica da Maçã”. 

Do uso e ocupação do solo ressalta a área agroflorestal e a área urbana. A área agroflorestal 

está representada a verde, está distribuída de modo semelhante por todos os concelhos. Esta 

possibilita perceber quais as áreas com potencial para a introdução de pomares de macieiras, 

no caso de ser necessário construir de raiz a “Quinta Pedagógica da Maçã”. A área urbana 

corresponde ao cor-de-rosa e surge para perceber onde estão as urbes e evitar, assim, a 

implantação da Quinta numa área já ocupada.  

Tendo em consideração esta análise recomenda-se que a “Quinta Pedagógica da Maçã” seja 

implantada nos concelhos de Tarouca ou de Moimenta da Beira, uma vez que detêm a maior 

área com pomares de frutos frescos, fáceis acessos, uma forte rede de abastecimento de 

recursos hídricos, e em caso de necessidade de introdução de pomares de macieiras, possui 

várias áreas onde se poderá fazê-lo.  
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Figura 25: Resultado da sobreposição dos macro critérios para a implantação da “Quinta Pedagógica da Maçã” no Território em análise. 
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6.2.6. Financiamentos para a viabilização da proposta 
 

A proposta de um EqEA desta envergadura requer muito investimento pessoal como 

financeiro e, portanto, a “Quinta Pedagógica da Maçã” poderá candidatar-se a diversos 

financiamentos que auxiliarão a sua concretização, entre os quais estão o Financiamento da 

União Europeia, o Portugal 2020, o Horizonte 2020, o LIFE e o ECOXXI. 

A União Europeia financia uma diversidade de projetos e programas nas seguintes áreas: 

desenvolvimento regional e urbano, emprego e inclusão social, agricultura e desenvolvimento 

rural, políticas marítimas e pescas, investigação e inovação, e ajuda humanitária. O 

financiamento está dividido em cinco fundos, designadamente o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento Rural, e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas. Estes fundos são geridos em parceria com as autoridades regionais e nacionais 

através de um sistema de “gestão partilhada”. Existem, ainda, fundos geridos diretamente 

pela UE, tais como as subvenções para projetos relacionados com políticas europeias e os 

contratos celebrados pela UE para a aquisição de obras, bens e serviços necessários para o 

funcionamento do projeto. As fases de candidatura para estes fundos são variadas (União 

Europeia, 2015). Na Tabela 7 visualizam-se três dos fundos europeus e algumas das suas 

áreas prioritárias, de acordo com os interesses para a proposta da “Quinta Pedagógica da 

Maçã”. 

O Portugal 2020 constitui um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia e 

exerce a ação dos cinco Fundos Europeus, mencionados anteriormente, em que se definem 

os princípios de programação da política de desenvolvimento económico, social e territorial 

para promover entre 2014 e 2020. Os principais objetivos do Portugal 2020 são o estímulo à 

produção de bens e serviços transacionáveis, o incremento das exportações, a transferência 

de resultados do sistema científico para o tecido produtivo, a promoção do desenvolvimento 

sustentável na ótica da eficiência do uso dos recursos, e o reforço da coesão territorial 

principalmente nas zonas de baixa densidade. Existe, ainda, no Portugal 2020 a Estratégia 

de Investigação e Inovação de Portugal para uma Especialização Inteligente nas suas 

componentes Nacional e Regional. O Portugal 2020 é composto por 16 Programas 

Operacionais e acrescem, ainda, os Programas de Cooperação Territorial. Para alguns destes 

programas estão abertas candidaturas (Portugal 2020, 2014a).  

 



6. Estratégia em Educação Ambiental 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

96 

Tabela 7: Financiamento da União Europeia (Comissão Europeia, 2014a; Comissão Europeia, 2014b; 

Comissão Europeia, 2016). 

Financiamento União Europeia 

Para obter este financiamento é necessário respeitar as normas e garantir o controlo e gasto das verbas cedidas. 

Podem candidatar-se ao financiamento as PME, as organizações não governamentais e organizações da 

sociedade civil (atividades sem fins lucrativos), os jovens, os investigadores e os agricultores e as empresas 

rurais. 

Fundos Concentração Temática 

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Rural 

 Inovação e investigação; 

 Apoio às pequenas e médias empresas; 

 Economia assente num baixo nível de emissões de carbono. 

Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural 

 Transferência de conhecimentos e inovação na agricultura nas zonas 

rurais; 

 Incentivo à utilização de tecnologias agrícolas inovadoras; 

 Restauração, preservação e melhoramento dos ecossistemas 

agrícolas;  

 Utilização eficiente dos recursos e apoio à economia de baixo teor de 

carbono e resistente às alterações climáticas na agricultura; 

 Promoção da inclusão social, da redução da pobreza e do 

desenvolvimento económico das zonas rurais. 

Fundo Social Europeu 

 Promoção do emprego; 

 Promoção da inclusão social e do combate à pobreza; 

 Investimento na educação, nas qualificações e na aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

 

Na Tabela 8 salientam-se alguns dos programas operacionais do Portugal 2020, que poderão 

ter interesse para o projeto da “Quinta Pedagógica da Maçã”.  

O PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 intenta ao Crescimento 

Sustentável do setor agroflorestal em todo o território nacional. O PDR apoia ao investimento 

agrícola, aos investimentos agroindustriais, aos jovens agricultores, à gestão do risco e 

restabelecimento do potencial produtivo, às agroambientais, à manutenção da atividade 

agrícola em zonas desfavorecidas, aos apoios à floresta, ao regadio e às ações de 

informação. Existem várias fases de candidaturas a este programa (PDR 2020, 2014). 

 

Tabela 8: Programa Portugal 2020 (PDR 2020, 2014; Portugal 2020, 2014b; COMPETE 2020, 2016; POISE, 

s.d.; POSEUR, s.d.; NORTE 2020, s.d.; INTERREG, s.d.; INTERREG-SUDOE, s.d.). 

Portugal 2020 

Os beneficiários destes programas, de uma forma geral, são as Universidades e Instituições de Ensino Superior, os Centros 

Tecnológicos, os Institutos de Investigação, os Parques Científicos e Tecnológicos, as Administrações Públicas, as empresas, 

as PME, as Agências de Desenvolvimento Regional, as Fundações de Desenvolvimento e Desenvolvimento Económico, as 

Câmaras de Comércio, os agrupamentos de empresas, as associações empresariais, os Serviços de Proteção Civil, as 

Regiões Hidrográficas, os Parques Naturais e Associações de Defesa e Gestão do Património Natural, as Associações e as 

organizações da Sociedade Civil. 
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Tipo de Programas 
Constituição dos 

Programas 
Objetivos 

Programas 
Operacionais 
Temáticos no 

Continente 

COMPETE 2020 – Programa 

Operacional Competitividade 

e Internacionalização 

 Investir na tecnologia e no conhecimento dos vários 
setores e na economia; 

 Apostar nas atividades produtoras de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis e na 
orientação exportadora das empresas portuguesas; 

 Capacitar as PME para estratégias de negócios mais 
avançadas; 

 Melhorar as condições de transporte e a capacitação, 
a eficiência e a integração dos serviços públicos.  

PO ISE – Programa 

Operacional Inclusão Social 

e Emprego 

 Reforçar a integração das pessoas em risco de 
pobreza; 

 Combater a exclusão social; 

 Dinamizar medidas inovadoras de intervenção social; 

 Apoiar os grupos populacionais mais desfavorecidos; 

 Desenvolver políticas ativas de emprego e outros 
instrumentos de salvaguarda à coesão social. 

POSEUR – Programa 

Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos 

 Contribuir para o crescimento sustentável; 

 Responder aos desafios de transição para uma 
economia de baixo carbono; 

 Assentar numa utilização mais eficiente de recursos; 

 Promover uma maior resiliência face aos riscos 
climáticos e às catástrofes. 

Programas 
Operacionais 
Regionais no 
Continente 

NORTE 2020 – Programa 

Operacional Regional do 

Norte 

 Investir nos domínios da educação e da 
aprendizagem ao longo da vida, da qualidade 
ambiental, da economia de baixo teor de carbono, da 
inclusão social e pobreza, do emprego e da 
mobilidade dos trabalhadores, da capacitação 
institucional e das tecnologias de informação e 
comunicação – TIC. 

CENTRO 2020 – Programa 

Operacional Regional do 

Centro 

 Sustentar e reforçar a criação de valor e a 
transferência de conhecimento; 

 Promover um tecido económico responsável; 

 Captar e reter talento qualificado e inovador; 

 Reforçar a coesão territorial; 

 Estruturar uma rede policêntrica de cidades de média 
dimensão; 

 Dar vida e sustentabilidade a infraestruturas 
existentes; 

 Consolidar a capacitação institucional. 

Programas de 
Desenvolvimento 

Rural 

PDR 2020 – Programa de 

Desenvolvimento Regional 

 Reforçar a criação de valor acrescentado do setor 
agroflorestal; 

 Rentabilizar a economia da agricultura;  

 Promover uma gestão eficiente e a proteção dos 
recursos; 

 Criar condições para a dinamização económica e 
social do espaço rural. 

Programas 
Operacionais de 

Cooperação 
Territorial Europeia 

INTERREG Espanha-

Portugal – Programa 

Operacional Transfronteiriço 

Espanha-Portugal 

 Potenciar a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação; 

 Melhorar a competitividade das PME; 

 Promover a adaptação às alterações climáticas em 
todos os setores; 

 Proteger o meio ambiente e promover a eficiência 
dos recursos; 

 Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da 
administração pública. 

INTERREG SUDOE – 

Programa Operacional 

Transnacional Sudoeste 

Europeu 
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O programa LIFE é um instrumento financeiro da UE que apoia projetos de conservação 

ambiental e da natureza, contribui para o desenvolvimento sustentável e para a consecução 

dos objetivos e metas da Estratégia Europeia 2020. As candidaturas a este programa são 

submetidas online, nomeadamente na plataforma “eProposal”, este ano decorrem de 19 de 

maio a inícios/meados de setembro (APA, 2016a; ICNF, s.d.). Na Tabela 9 apresentam-se os 

dois subprogramas e os diferentes tipos de projetos que constituem o programa LIFE 

(Comissão Europeia, 2016). 

Ao programa LIFE podem candidatar-se os centros de investigação, as universidades, as 

entidades públicas, as autoridades regionais e locais, as organizações não governamentais, 

as PME e as associações. 

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, é o maior 

instrumento da Comunidade Europeia, para o período 2014-2020, orientado para o apoio à 

investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e 

demonstração. O apoio financeiro a este programa é concedido na base de concursos e 

mediante avaliação das propostas apresentadas. O programa é composto por três pilares, 

sendo estes: Excelência Científica, Liderança Industrial e Desafios Societais. De momento, 

encontram-se abertas as candidaturas ao programa e podem-se candidatar os institutos de 

investigação, as instituições de ensino, as PME e as empresas (GPPQ, 2016).  

O ECOXXI foi implementado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE 

e constitui um programa de educação para a sustentabilidade dirigido aos técnicos e decisores 

dos municípios. Este programa visa a identificação e o reconhecimento de boas práticas de 

sustentabilidade e valoriza a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental 

(ecoXXI, 2016a). 

O ECOXXI integra 21 indicadores de sustentabilidade e avalia a prestação dos municípios e 

identifica-os como eco municípios, mas para tal acontecer os municípios tem que implementar 

boas práticas, políticas e ações em torno de alguns temas considerados pertinentes (e.g. 

Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, Sociedade Civil, Instituições, 

Conservação da Natureza, Ar, Água, Energia, Resíduos, Mobilidade, Ruído, Agricultura, 

Turismo e Ordenamento do Território). Qualquer município pode candidatar-se ao programa 
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Tabela 9: Programas e projetos do Programa LIFE (APA, 2016a; ICNF, s.d.).  

Programa LIFE 

Para o período 2014-2020 o programa é constituído por dois subprogramas: o Ambiente e a Ação Climática. 

Subprograma Domínios Prioritários 
Data limite para a 
apresentação de 

candidaturas 

Ambiente 

 Ambiente e eficiência dos recursos; 

 Natureza e Biodiversidade;  

 Governação e informação em matéria de 

ambiente. 

12 e 15 de setembro de 
2016 

Ação Climática 

 Mitigação das alterações climáticas; 

 Adaptação às alterações climáticas; 

 Governação e informação em matéria de 

clima. 

7 de setembro de 2016 

Projetos 

Projetos Tipo de Projetos Designação 

Tradicionais 

Projetos-pilotos 

Projetos inovadores na aplicação de técnicas/métodos ainda não 

aplicados, vantajosos a nível ambiental ou climático, podem ser 

aplicados em larga escala, desde que já tenham sido objeto de 

investigação. 

Projetos de 

demonstração 

Projetos que põe em prática ações/metodologias/abordagens novas 

ou desconhecidas no contexto específico do projeto, possam ser 

aplicados em circunstâncias similares, e que sejam testados, 

avaliados e divulgados durante o projeto. 

Projetos de “Boas 

Práticas” 

Projetos que aplicam técnicas/métodos/abordagens apropriadas e 

com custos adequados, tendo em consideração o contexto 

específico do projeto. 

Informação, 

Consciencialização 

e Divulgação 

Projetos que apoiam a comunicação, divulgação da informação e a 

consciencialização no âmbito dos dois subprogramas. 

O Regulamento do LIFE em 2014-2020 apoia três novas tipologias de projetos que integram vários fundos 

tanto comunitários como privados. 

Projetos Designação 

Integrados 

Promoção de uma aplicação integrada de multi-fundos de grande escala. Caraterizam-se 

por: dimensões territoriais regional ou superior, obrigação de mobilização de pelo menos 

uma fonte de financiamento adicional, obrigação da participação dos agentes relevantes, 

e a execução de estratégias ou planos decorrentes de legislação específica na União 

Europeia. 

De Assistência 

Técnica  
Apoiam a preparação e projetos integrados. 

De 

Desenvolvimento 

de Capacidades 

Capacitação das autoridades nacionais envolvidas no acompanhamento e promoção do 

LIFE.  

Instrumentos 

Financeiros 

Apoio de projetos com capacidade para gerar receitas nos domínios do ambiente e do 

clima. Devem ser utilizados para dar resposta a necessidades específicas do mercado de 

forma custo-eficaz e de acordo com os objetivos do programa.  
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ECOXXI, a candidatura é voluntária e realizada na plataforma online do programa. Contudo, 

para poder-se candidatar ao ECOXXI o município deverá cumprir as seguintes condições: 

cumprir os indicadores primários (Indicador 1: Promoção da Educação Ambiental/EDS por 

iniciativa do município, Indicador 2: Educação Ambiental – Programas FEE (Foundation for 

Environmental Education), Indicador 14: Qualidade da Água para Consumo Humano, e 

Indicador 16: Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos), enviar a ficha de inscrição 

até à data limite, preencher na plataforma online a informação solicitada nos formulários e 

liquidar o valor do serviço da candidatura. Até dia 15 de junho esteve aberta a fase de 

candidatura ao programa, e quem se candidatou teve que enviar a ficha de inscrição, para 

depois até 15 de julho preencher os formulários na plataforma ECOXXI (ecoXXI, 2016b). 
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7. Considerações Finais 
 

No presente capítulo apresentam-se as principais conclusões obtidas nesta dissertação, bem 

como considerações para trabalhos futuros, de forma a dar continuidade à estratégia 

desenvolvida. 

Para desenvolver a estratégia em EA no Território em análise foi necessário compreender 

conceitos como, a EA, a ética ambiental e os recursos de EA que causam maior impacto. A 

conjugação destes conceitos com o diagnóstico ambiental e socioeconómico e com o 

levantamento do tipo de EqEA existentes na Península Ibérica, resultou no desenvolvimento 

de uma estratégia em educação ambiental para a seleção e implantação de um equipamento 

de educação ambiental para a sustentabilidade num território multimunicipal. 

Na elaboração da estratégia em EA, as principais preocupações foram: a sensibilização dos 

diversos atores, dotando-os de conhecimentos, atitudes, motivação, compromisso e adoção 

de boas práticas ambientais no meio em que vivem e/ou estão inseridos; a fomentação de 

uma consciência ambiental, individual e coletiva; e a participação ativa dos cidadãos no 

processo de mudança, recorrendo aos princípios de responsabilização, com vista à 

salvaguarda do ambiente. 

A caraterização a nível físico, ambiental e socioeconómico do Território em estudo, constituído 

pelos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, 

Tarouca e Vila Nova de Paiva, foi essencial para compreender a sua dinâmica e de que forma 

a aposta numa estratégia em EA poderá contribuir para o desenvolvimento sustentável desta 

área territorial. 

Da análise ao Território ressalta a baixa densidade populacional, uma população cada vez 

mais envelhecida, resultado da crescente desertificação do interior. A grande maioria da 

população residente encontra-se na faixa etária dos 25-64 anos (50%).  

O Território é uma zona rural, onde a agricultura é a principal fonte de rendimento da maior 

parte da população residente. O setor da agricultura, silvicultura e pesca é o terceiro com 

maior número de empresas na área territorial, em que Moimenta da Beira (15%) corresponde 

ao concelho com maior expressão no setor. Na atividade agricultura, produção animal e caça, 

verifica-se uma evolução positiva do volume de negócios e destaca-se a cultura de pomóideas 

e de prunóideas, em que a distribuição de empresas detém uma maior expressão no concelho 

de Tarouca com 66% e uma menor expressão em Castro Daire 6%. 
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Pratica-se, essencialmente, o minifúndio. Porém, existem algumas exceções como a 

produção intensiva de castanha e de maçã. Os pomares de frutos frescos detêm elevada 

relevância na área territorial (5,87%). Destacam-se Tarouca (541 ha) e Moimenta da Beira 

(833 ha) como os concelhos que detêm uma maior área de pomares de frutos frescos. 

Convêm realçar nesta cultura os produtos tradicionais certificados, como a DOP – Maçã 

Bravo-de-Esmolfe e a IGP – Maçã da Beira Alta. Existem explorações de agricultura biológica 

no Território, designadamente em Castro Daire (3), em Sernancelhe (2) e em Moimenta da 

Beira (1). Estas explorações perfazem uma área total de aproximadamente 45 ha e surgem 

de forma a responder a uma gestão sustentável do ambiente, a práticas agrícolas que 

promovem e melhoram a qualidade do solo e o equilíbrio do ecossistema. A boa qualidade do 

ar ambiente pode contribuir para a produção biológica no Território em estudo e será um 

atrativo para o público-alvo na presente estratégia.  

Os recursos hídricos no Território sob apreço são abundantes e diversificados. A área em 

estudo é percorrida, todos os anos, por um elevado número de incêndios florestais. Durante 

o período de 2009-2014 ardeu no Território um total de 38 637 ha.  

A malha viária no Território é extensa. O acesso pela A24 e pelo IP3 é essencial para o 

desenvolvimento local. Situado em toda a extensão norte-sul do concelho de Castro Daire, 

que possibilita o acesso por pessoas exteriores à área territorial, residentes em Portugal e 

noutros países, e a comunicação com as estradas municipais e nacionais dos restantes 

concelhos.  

Do estudo do tipo de EqEA existentes na Península Ibérica concluiu-se que existe um vasto 

leque de experiências que qualquer cidadão pode usufruir. Em Portugal tem-se 185 

equipamentos registados no SNIAmb e em Espanha estão contemplados mais de 700 

equipamentos. No Território, embora só exista um EqEA registado no SNIAmb – o Centro de 

Interpretação e Informação de Montemuro e Paiva em Castro Daire –, identificaram-se outros 

direcionados principalmente para a conservação da natureza, para o castanheiro ou a 

arqueologia. Convêm salientar que não existe nenhuma Quinta Pedagógica na área territorial 

e que na Península Ibérica não há nenhuma que se centre apenas num produto. 

Desta constatação associada às caraterísticas do Território sob apreço, surge uma estratégia 

em EA que aposta no desenvolvimento local e na inovação, e que resulta na proposta de 

implantação da “Quinta Pedagógica da Maçã”.  

A “Quinta Pedagógica da Maçã” será um recurso complementar para os cidadãos, 

designadamente na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de competências, 

atitudes, mudanças, habilidades, capacidades, consciência, pensamento crítico e inovador. 
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Será, também, um espaço socioeducativo, em que as ações desenvolvidas serão centradas 

no Ciclo da Maçã. Esta Quinta poderá localizar-se em qualquer um dos sete municípios. 

Contudo, o estudo preliminar de macro localização efetuado, sugere que seja implantada nos 

concelhos de Tarouca ou de Moimenta da Beira, uma vez que detêm a maior área com 

pomares de frutos frescos, fáceis acessos, uma forte rede de abastecimento de recursos 

hídricos e, em caso de necessidade de introdução de pomares de macieiras, possuem várias 

áreas onde se poderá fazê-lo.  

Para a concretização de uma estratégia desta envergadura é do interesse dos municípios do 

Território unirem-se e candidatarem-se aos financiamentos disponíveis. Existem ainda outros 

esforços que têm que ser feitos para o desenvolvimento próspero da “Quinta Pedagógica da 

Maçã”, como o investimento em parcerias com entidades locais, regionais, nacionais e 

internacionais com relevância para esta proposta e a forte aposta na divulgação de todo este 

projeto. 

Para dar continuidade a este trabalho deverá realizar-se o projeto educativo e definir-se a 

micro localização do EqEA. Sugere-se a promoção de um concurso de ideias para a 

realização da arquitetura/estrutura da “Quinta Pedagógica da Maçã”, seguindo-se a 

concretização do respetivo projeto de execução. Paralelamente deverá efetuar-se uma 

campanha de divulgação contínua, abrangente e direcionada ao público-alvo. Uma aposta 

adicional será a criação de uma marca registada e um percurso pedestre homologado. A 

presente dissertação poderá originar em linhas de investigação e de trabalho a concretizar no 

médio ou longo prazo. 

No Território deverá desenvolver-se uma rede de transportes que garanta e facilite o acesso 

à “Quinta Pedagógica da Maçã”. Esta poderá integrar, por exemplo, uma rede de bicicletas 

distribuídas pelo concelho onde o EqEA for concretizado associada a uma rede de veículos 

flexível, inclusiva, acessível e de emissões reduzidas. 

A estratégia em educação ambiental desenvolvida na presente dissertação poderá ser 

reproduzida em diferentes territórios. Da metodologia adotada convêm destacar a importância 

da realização de um diagnóstico ambiental e socioeconómico detalhado, para compreender 

os desafios e as oportunidades da área sob análise, as linhas de ação a seguir e qual o EqEA 

a implantar para que contribua decisivamente para o desenvolvimento sustentável e 

sustentado do território.
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ANEXO 
 

Publicações elaboradas durante a realização da dissertação 
 

Relatórios Técnicos  

No âmbito do projeto “Plano de Desenvolvimento Regional Integrado (PRDI): Aguiar da Beira, 

Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva - Estudo 

Diagnóstico” que foi desenvolvido de outubro de 2013 a dezembro de 2014, pela Unidade de 

Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto (UTAD), na sequência de um pedido da 

EGSP - Energia e Sistemas de Potência, Lda., foram realizados dois relatórios de que a autora 

desta dissertação também foi coautora. 

Os Volumes I e II do Relatório da Fase I do PRDI foram entregues, primeiro, como Relatório 

Técnico Preliminar, respetivamente, em agosto de 2014 e dezembro de 2014. Depois, após a 

aprovação pela EGSP, foi entregue a versão definitiva de cada um dos volumes.  

 
Correia Marques, M.; Jorge, J.; Lobo, S.; Sá, C.; Mascarenhas, A.M.; Rodrigues, C.; Seixas, 

V.; Mesquita, S.; Branco, I.; Ferreira, P.; Magalhães, M.; Fontes, T.; Costa, P.; Rosa, F.; 

Hipólito, F.; Leite, S.; Fraga, H.; Silva, A.; Martins, A.; Baptista, J.; Aranha, J.; Barros, N.; 

Gonçalves, J.; Lourenço, J. (2014a): Plano de Desenvolvimento Regional Integrado – Aguiar 

da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de 

Paiva: Estudo Diagnóstico. Volume I: Caraterização Socioeconómica e Ambiental. Vila Real: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

Correia Marques, M.; Lobo, S.; Jorge, J.; Sá, C.; Borba, A.; Rodrigues, C.; Mascarenhas, A.M.; 

Rosa, F.; Hipólito, F.; Seixas, V.; Barros, N.; Aranha, J.; Silva, A.; Baptista, J.; Martins, A.; 

Branco, I. (2014b): Plano de Desenvolvimento Regional Integrado – Aguiar da Beira, Castro 

Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva: Estudo 

Diagnóstico. Volume II: Localização Industrial, Linhas de Negócio e de Ação. Vila Real: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  
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Figura 26: Plano de Desenvolvimento Regional Integrado: Estudo de Diagnóstico. Capas dos Relatórios Técnicos, Volumes I e II. 
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Livro 

 

Em dezembro de 2005 foi publicado pela Princípia Editora, Lda. o livro:  

“Sete concelhos, um território: uma caraterização ambiental e socioeconómica no cerne 

do Entre-Norte-e-Centro” de que a autora também é coautora. 

 

 

 

Figura 27: Capa do livro “Sete concelhos, um território” que tem a coautoria da autora da presente 
dissertação. 

Correia Marques, M.; Afonso, M.; Mascarenhas, A.; Silva, A. P.; Rodrigues, A. C.; 

Rodrigues, C.; Sá, C.; Hipólito, F.; Marques, F.; Branco, I.; Baptista, J.; Jorge, J.; 

Aranha, J.; Barros, N.; Santana, O.; Lobo, S.; Mesquita, S.; Leite, S.; Seixas, V. (2015): 

Sete concelhos, um território: uma caraterização ambiental e socioeconómica no cerne 

do Entre-Norte-e-Centro. 1. ª edição. Cascais, Princípia 


