
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Restaurar ecossistemas significa auxiliar à recuperação de ecossistemas que foram degradados ou destruídos, bem como 
conservar os que ainda estão intactos. Fazê-lo, promove o bem-estar e reduz o risco de desastres naturais. Todo o tipo de 
ecossistemas, de dimensão variada, pode ser restaurado.  
 

Vídeos de apoio: 
Em inglês 
https://www.youtube.com/watch?v=LIPMERHaLKM&list=PLZ4sOGXTWw8EFnsSggTj8vFq0x_3-
gMT9&index=1 
Em espanhol 
https://www.youtube.com/watch?v=CM28RENegTE&list=PLZ4sOGXTWw8EFnsSggTj8vFq0x_3-
gMT9&index=2 
Links de consulta para apoio: 
https://www.decadeonrestoration.org/resources 
https://www.decadeonrestoration.org/types-ecosystem-restoration/urban-areas 
 

 

Propomos: 

Elaboração de proposta de recuperação e restauro ambiental de uma área degradada ou destruída na proximidade da 

escola.  

 

Quem pode participar: 

Alunos de todos os níveis de ensino, a título individual ou coletivo, mediante inscrição por um docente coordenador 

responsável, com envio de mensagem para  cf@fapas.pt, com o seu nome e o da escola a que pertence, a indicação do 

número de participantes e ano de escolaridade. 

 

Como participar? 

Após a escolha de uma área ou terreno com reconhecidos problemas ambientais, seja área verde urbana abandonada, 

segmento ou curso de água, jardim privado ou espaço público, deve ser elaborada uma proposta de recuperação ou 

restauro ambiental para o local, enviada através de um documento A4 composto por fotos e texto, enviado em formato 

PDF. 
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Formato a utilizar? 

 

 
 

FOTO(S) DA ÁREA ESCOLHIDA 
(deve ocupar cerca de 1/3 da folha) 

 

 
 

TEXTO COM SUGESTÕES DE RESTAURO E RECUPERAÇÃO 
(deve ocupar cerca de 2/3 da folha) 

 
 
 

• Localização  

• Caraterização 

• Identificação dos problemas ambientais 

• Propostas de restauro e recuperação a médio e longo prazo 
 
 
 
 
NOTA: O texto (em português, inglês ou francês) deve ser original, com tamanho de letra 11 e espaçamento entre 
linhas de 1,5. 

 

 

 
Envio de propostas: 

As propostas devem conter os dados relativos aos autores e identificação da escola a que pertencem. 

 

Plataforma de partilha: 

As escolas poderão disponibilizar no Facebook com a hashtag  #baudeideiasjuniorfapas as suas propostas. 

 

Prazo limite de envio de trabalhos: 
Dia 5 de junho 2021, para cf@fapas.pt 
As propostas enviadas pelas escolas serão no dia 5 de junho 2021 encerradas no Baú de Ideias FAPAS conjuntamente 
com as demais propostas do público em geral. 
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