Curso de formação
“Gestão de Impactes do Turismo de Natureza em valores
naturais sensíveis”

O curso de formação “Gestão de Impactes do Turismo de Natureza em valores
naturais sensíveis” é uma iniciativa do Turismo de Portugal I.P., do Turismo do Porto
e Norte de Portugal E.R. e da Liga para a Protecção da Natureza, com a colaboração
do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.
É dirigido a gestores e técnicos de empresas turísticas que desenvolvem actividades
de turismo activo, turismo de natureza e desporto na natureza e abordará as
temáticas relacionadas com a sensibilidade dos habitats e ecossistemas, o contributo
da actividade turística para o desenvolvimento sustentável e a prevenção de
impactes negativos, a implementação de códigos de conduta e de boas práticas.
O curso decorrerá no Porto, nos dias 7, 8 e 9 de Maio de 2010. O programa inclui
uma visita técnica no Parque Nacional Peneda-Gerês.
As
inscrições
deverão
ser
realizadas
até
http://projectos.lpn.pt/formacao (número limitado).
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Perfil dos formadores:
Os formadores são biólogos com experiência nas espécies e habitats abordados e
técnicos com formação teórica e prática em turismo sustentável e turismo de
natureza, técnicos em gestão de áreas naturais e protegidas e técnicos com
experiência em desporto de natureza. Os técnicos que abordarão actividades
específicas são praticantes destas actividades e/ou pessoas com experiência no
acompanhamento das mesmas.

PROGRAMA
Dia 7 de Maio – Sexta-feira – Hotel Mercure Porto Centro
17:30h – 18:00h – Recepção dos participantes.
18:00h – 19:00h – Ecoturismo – definições e princípios. Códigos de conduta, boas práticas e
certificação. Exemplos nacionais e internacionais – Carla Rodrigues
19:00h – 22:30h – Modalidades e conceitos (turismo de natureza, turismo activo, turismo de
aventura). Figuras de ordenamento do território aplicáveis (Áreas
Protegidas, Rede Natura 2000, etc.) Legislação sobre turismo de natureza
em áreas protegidas. Cartas de Desporto de Natureza - Carla Rodrigues

Dia 8 de Maio – Sábado – Hotel Mercure Porto Centro
10:00h – 11:30h – Actividades marítimo-turísticas: mergulho em Áreas Marinhas Protegidas –
Mário Leitão
11:30h – 13:00h – Actividades marítimo-turísticas: observação de mamíferos marinhos –
Sónia Matias
14:30h – 16:00h – Espeleísmo – João Joanaz de Melo e Pedro Pinto
16:00h – 17:30h – Fotografia de natureza no contexto da Animação Turística – Joaquim Pedro
Ferreira
17:30h – 18:30h – Actividades em zonas de montanha (escalada, parapente, “canyoning”,
etc). Aves rupícolas – Carlos Pacheco
Dia 9 de Maio – Domingo - Montalegre
09:00h – 18:00h – Visita técnica na zona oriental do Parque Nacional Peneda-Gerês (concelho
de Montalegre). Actividades em zonas de montanha (escalada, parapente,
“canyoning”, etc). Aves rupícolas – Carlos Pacheco

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Preço de inscrição: € 25,00/pax.
A inscrição inclui a emissão de certificado de participação, o transporte, no dia 8, do
Porto para o Parque Nacional da Peneda-Gerês e o regresso no dia seguinte e almoço
no dia 9. Inclui também os “coffee-breaks”. Não inclui o alojamento nem as refeições
principais.

As inscrições e respectivo pagamento são feitos à LPN, a qual assegurará a
confirmação da inscrição.
Informações e ficha de inscrição em: http://projectos.lpn.pt/formacao ou Tel:
217780097 – 217740176.
Inscrições através do endereço electrónico: lpn.formacao@lpn.pt / Fax: 217783208
INFORMAÇÕES ÚTEIS

Preço de alojamento para participantes:

¾ Noite de dia 7 de Maio: Hotel Mercure Porto Centro - Quarto Single Standard:
60.00€ - Meia-Pensão: 74,00€;
¾ Noite de dia 8 de Maio: a indicar.
Organização:

Coordenação
Técnica:

A LPN é entidade
formadora
acreditada por:

Apoio:

