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• GR36 - Grande Rota do Douro Internacional e Douro Vinhateiro, onde nos 

leva? | João Martins (Explora Douro Unipessoal Lda.) 
 

A GR36 está no terreno. Existem ingredientes suficientes para fazer desta Grande Rota um 

produto que se transforme no motor de desenvolvimento do turismo de natureza do território. 

Propomos uma reflexão e apresentamos ideias e lançamos o desafio para encontrar soluções 

partilhadas. 

 

 

• A relevância de atividades de educação não formal - proporcionadas pela 

AEPGA - na promoção do território | Miguel Nóvoa (AEPGA) 

 
O Burro de Miranda é uma raça autóctone portuguesa, cuja presença representa um 

património genético, ecológico e cultural único. De forma a promover todas as dimensões 

associadas a este animal e salvaguardar a sua continuidade, baseado em actividades de 

educação não-formal, fomentando a ligação entre conhecimento tradicional e científico e 

contribuindo para revitalizar aldeias da região. 

 

 

• Dez atividades para pequenos cientistas | Fabiana Freitas 

 
Esta apresentação descreve 10 atividades simples que se podem fazer no nosso dia-a-dia 

para as crianças. Tem como objetivo mostrar que se pode ser um cientista em qualquer sítio, 

basta um pouco de engenho e criatividade.  

 

 

• Como é fotografar vida selvagem em Portugal? | Diogo Oliveira Photography 

 
Como fotógrafo e biólogo vou partilhar algumas experiências e algumas dicas sobre fotografia 

de vida selvagem. Desde as horas em campo, os comportamentos de algumas espécies até 

aos pequenos detalhes que tornam uma fotografia diferente das restantes. Mas também como 

podemos utilizar técnicas de outros estilos fotográficos na fotografia de vida selvagem.  

Informação  

 

 

• Como fazer uma ilustração científica | Davina Falcão 

 
A produção de uma ilustração científica é uma aventura. Não é só um processo de desenho, 

também inclui muitas horas na Natureza à procura do modelo ideal para a imagem, a 

selecção do material de desenho, estudo de estética e conhecimento de taxonomia. Nesta 

apresentação irei compilar toda uma experiência à volta da produção de uma Ilustração. 
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