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O Projecto “Pé Verde” foi iniciado pelo Departamento de Ciências da Natureza da Escola Superior 

de Educação de Bragança (ESEB) no ano lectivo 2000/2001 e tendo vindo a ser continuado desde então, 

todos os anos lectivos. Pretende envolver a comunidade educativa em práticas que aumentem a qualidade de 

vida e o bem-estar na Escola e que contribuam, em simultâneo, para a protecção ambiental e a promoção da 

saúde. 

Projectos como o referido podem ser adaptados fora do contexto escola e dentro de uma área 

emergente que apresenta uma importância crescente no nosso país – o Ecoturismo -  também designado de 

turismo de natureza. 

A natureza, os seus recursos naturais e o homem são elementos fundamentais no futuro da 

humanidade. A sua relação associada ao turismo - considerado um dos sectores económicos mais 

importantes na sociedade actual – leva ao desenvolvimento de actividades turísticas em ambientes naturais 

que, actualmente, tendem a crescer cada vez mais. São segmentos que utilizam de forma sustentável o 

património natural e cultural, incentivam a sua preservação e conservação de forma consciente e 
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ambientalista. Uma das vertentes destas actividades turísticas centra-se na promoção da Educação 

Ambiental. 

A temática da Educação Ambiental e o Turismo tem sido inserida no contexto das actividades 

turísticas, que são representadas pelo Turismo de Natureza, Turismo Ecológico ou o Ecoturismo. Este tipo de 

turismo, constituindo uma alternativa ao turismo massificado, proporciona o contacto com a natureza e 

ambiente e promove, como acima se referiu, a educação ambiental.  

Neste contexto, a educação ambiental e o turismo devem ser desenvolvidos através de actividades como as 

do projecto Pé Verde, integrados de modo a que o turista tenha uma participação activa e consciente na 

protecção e preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo desencadeie processos promotores da sua 

saúde e da dos grupos onde se insere. 

A experiência enriquecedora e os resultados bastante positivos que têm surgido da aplicação do 

projecto Pé Verde podem ser assim adaptadas ao ambiente turístico apoiando-se essencialmente na dimensão 

participativa das pessoas, colocando-as num papel activo permanente, valorizando a promoção do Ambiente 

e da Saúde.  

 

 

 


