
 

 
 

 

 

PERCURSOS VERDES: UMA FORMA DIFERENTE DE VIAJAR EM HARMONIA COM O 
AMBIENTE 
 
Animação do património, relacionada com os percursos verdes 
 
Património natural: 

passeios guiados a pé ou de bicicleta, tendo em vista a vegetação autóctone dos percursos 
verdes, por exemplo, a que se encontra ao longo das linhas de comboios e dos cursos de água, 
nas florestas, ...; 

painéis de interpretação; 

publicação de kits informativos acerca do património natural. 
 
Património local: 

 conservação de itens, vulgarmente encontrados nos percursos verdes: marcos, casas de 
guarda-linhas, sinalização de comboios; instalação e inauguração de peças de arte ao longo 
dos percursos verdes 

 descoberta da sua cidade, através dos 'percursos verdes', em excursões organizadas: locais de 
saída para zonas naturais e acessos internos a espaços naturais. 

 
 
AUTORIDADES LOCAIS OU REGIONAIS EM ACÇÃO 
 
Onde já existem percursos verdes: 

tornar seguros os locais onde as estradas e os percursos verdes se cruzam 

garantir passagens seguras para as escolas e outras áreas de serviços 

publicitar iniciativas para promover os percursos verdes 

apresentar ao público em geral, o projeto de recuperação de uma casa de guarda/agulheiro 
ou estação de comboios. 

inaugurar uma placa de sinalização de um percurso verde ou de um novo troço 

inaugurar instalações implementadas ao longo dos percursos verdes: pontos intermédios de 
descanso ('relais vélos'), implementados em estações desativadas 
 
Onde não existem percursos verdes: 

apresentação, ao público em geral, de um projeto de implementação de um percurso verde 

aquisição de terras pelas autoridades locais, abertura de troços de um percurso verde, criação 
de uma rede local de percursos verdes. 

aquisição de uma estação ou de uma casa de guarda, para servir de posto de informação ou 
de serviços, para o percurso verde 
 



Nota: Não esquecer que um modo de se proceder à disseminação de informação, sobre o dia 
dedicado aos Percursos Verdes, será recorrendo aos media ou a patrocinadores (para editar 
brochuras, etc.).  
Para apresentações ao público podem usar-se pequenos vídeos que mostrem as vantagens dos 
percursos verdes urbanos.  


