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Exercício de Grupo –SINERGIA EM AÇÃO 
 

Sessão 4 – Curso de Formação IMPRINT+ 

 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Título do exercício: SINERGIA EM AÇÃO 

Objetivos de aprendizagem: 

• Consolidar os conceitos abordados durante as apresentações “Serviços dos 

ecossistemas” e “Medidas de compensação”. 

• Ligar medidas de compensação a serviços específicos. 

• Perceber como de medidas de compensação combinadas se complementam entre si 

e aos serviços de providenciam. 

 Contexto:  

A finalidade deste exercício é desafiar os participantes a aplicar os conhecimentos obtidos nesta 

sessão através de pensamento criativo. O exercícios está pensado de forma a permitir uma grande 

grau de liberdade na forma como os participantes explicam as suas ideais, e permite múltiplas 

conclusões certas, desde que sejam devidamente justificadas.  
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Conhecimentos necessários (para o formador):  

O formador deve estar familiarizado com: 

• Serviços dos ecossistemas; 

• Medidas de compensação e os serviços a que estão associadas. 

 

Material de suporte: folhas A3; marcadores coloridos 

 

Duração: 1h20 – 1h30 minutos. 

 

Faixa etária: Adultos. 
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Instruções: 

1. Crie 4-5 grupos aleatórios com igual número de participantes.  

 

2. Abra o ficheiro “Exercício 4_suporte”. 

 

3. Cada grupos selecionará 3 medidas de compensação, e desenhará um esquema 

simples explicando como as diferentes ações podem ser aplicadas em conjunto e 

melhorar serviços de ecossistemas específicos (30 min). 

 

4.  Um porta-voz de cada grupo apresentará as conclusões. Depois de cada 

apresentação os outros participantes e os formadores podem fornecer comentários 

(40-50 min; apresentação 5 min + discussão 5 min, para cada grupo). 
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Hotel de insetos 
Tocas para 
anfíbios e 
répteis 

Caixas-ninho 
de aves 

alimento  

polinização 

dispersão de 
sementes 

controlo de pragas 

biodiversidade 

PLANTAR ÁRVORES 
CHARCO 

HORTA BIOLÓGICA 

Habitats 
para fauna 

Ciclos de 
nutrientes 

Alimentos 

Disponibilidade 
de água 

Fotossíntese 

Estabilidade do solo 

Recreação 

Exemplos de esquemas: 
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