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Projeto 1: 

Trilhos do Paul de Tornada 

Objetivos da tarefa: 

Manutenção e melhoramento do trilho da Reserva  de forma a permitir a visitação e a 
melhorar a galería ripícola.  

Local de Implementação: 

Reserva Natural Local do Paul de Tornada. 

Período de execução do projeto:  

Anualmente, em períodos préviamente definidos, tendo em conta a preservação dos 
valores naturais da Reserva. 

Descrição sumária: 

Manutenção dos trilhos e plantação de espécies ripícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

VOLUNTARIADO NO CENTRO ECOLÓGICO EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

Projeto 2: 

Jardim de Aromáticas e Pomar Pedagógico  

Modo de Produção Biológico 

 

Objetivos da tarefa: 

Criação de um jardim de plantas aromáticas, criação de viveiro  e melhoramento do pomar, 
com espécies autóctones, e em modo de produção biológico, com objetivos pedagógicos. 

Local de Implementação: 

Quinta do Paul. 

Período de execução do projeto:  

Início de desenvolvimento do projeto - 2018. 

Descrição sumária: 

Etapas do projeto: 

Elaboração de um projeto/plano. 

Plantação e sementeira de Plantas aromáticas e mediciais; 

Poda, Identificação  das árvores existentes; 

Plantação de árvores; 

Criação de um percurso interpretativo; 

Criação de um viveiro no  edificio anexo: colocação de porta,  suportes para vasos, 
melhoramento do espaço. 
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Projeto 3: 

Horta comunitária e pedagógica 

Modo de Produção Biológico 

 

Objetivos da tarefa: 

Criação de uma horta comunitária e pedagógica, em modo de produção biológico. 

Local de Implementação: 

Quinta do Paul. 

Período de execução do projeto:  

Início de desenvolvimento do projeto - 2018. 

Descrição sumária:  

Etapas do projeto: 

Elaboração de um projeto - Planificação do terreno; 

A) Área Agrícola; 

B) Zona de compostagem; 

C) Zona de armazenamento; 

D) Zona de pomar; 

E) Espiral de aromáticas. 

 

Estudo, planificação e implementação de um sistema de rega; 

Preparação do terreno; 

Formações/Workshops. 
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Projeto 4: 

Manutenção e melhoramento das infraestruturas do Centro e da Reserva 

Objetivos da tarefa: 

Manutenção e melhoramento do edificio do Centro Ecológico Educativo e restantes 
infraestruturas da Quinta do Paul e da Reserva. 

Local de Implementação: 

Quinta do Paul e Reserva Natural Local do Paul de Tornada. 

Período de execução do projeto:  

Anual. 

Descrição sumária: 

Manutenção do Centro Ecológico Educativo (pintura, reparações). 

Manutenção e pintura do muro de entrada e edificios anexos. 

Melhoramento da área de estacionamento. 

Melhoramento das áreas ajardinadas na entrada e junto dos edificios. 

Limpeza e manutenção da eira. 

Manutenção da área de recreio. 

Melhoramento do piso junto do Centro Ecológico Educativo. 

Criação do espaço Esplanada do Paul. 
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Projeto 5: 

Inventariação da Fauna e Flora  

da Reserva Natural Local do Paul de Tornada 

 

Objetivos da tarefa: 

Estudar os valores naturais da Reserva Natural Local do Paul de Tornada  

Local de Implementação: 

Reserva Natural Local do Paul de Tornada. 

Período de execução do projeto:  

Anual. 

Descrição sumária: 

Trabalho de campo com metodologia adequada a cada tipo de inventariação.  

Perfil do/a voluntário/a: 

Licenciatura/Mestrado em Biologia ou  equivalente,   experiência de trabalho de campo na 
área pretendida. 
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Projeto 6: 

Atividades de Educação Ambiental para a Sustentabilidade 

 

Objetivos da tarefa: 

Dinamizar o Centro Ecológico Educativo  como plataforma de educação ambiental para a  
sustentabilidade. 

Local de Implementação: 

Centro Ecológico Educativo  do Paul de Tornada. 

Período de execução do projeto:  

Anual. 

Descrição sumária: 

Conceção das atividades, preparação, realização e avaliação. 

Perfil do/a voluntário/a: 

Licenciatura/Mestrado  em Ciências da Educação ou equivalente. 


