
Proposta Temática

“Preservação da Natureza”

O conceito de Preservação da Natureza refere-se ao conjunto de práticas 

que visam proteger a Natureza das ações que provocam danos ao meio 

ambiente. 

Preservar o meio ambiente, é um ato importante não só para a humanidade, 

mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nele que estão os 

Recursos Naturais necessários para a nossa sobrevivência, como a água, os

alimentos e as matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de 

Vida do planeta poderão acabar, e é por isso que temos de tomar algumas 

atitudes para que esses mesmos recursos não terminem.

Ao longo da existência humana, muitos dos Recursos Naturais foram sendo 

degradados, e um exemplo dessa degradação no nosso arquipélago, na 

minha ilha, é a Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, sendo que 

esta de ano para ano, tem um grande desgaste da sua beleza e do nosso 

Património Natural.

A Montanha do Pico é cada vez mais procurada para subidas derivado ao 

elevado número de Turismo que se faz sentir, quer na Ilha do Pico, quer no 

nosso Arquipélago. Uma grande preocupação é o facto de se começar a 

notar um desgaste do trilho de acesso à Montanha mais especificamente na 

zona do Piquinho. É necessário começar a pensar no futuro antes que esta 

beleza fique completamente interdita. E para que isso não aconteça e para 

continuarmos a preservar o que é nosso, é que, a subida da montanha fosse 

apenas e somente acompanhada por guia certificado para que os mesmos 

consigam “fiscalizar” a sim por dizer, ter em atenção durante a subida e a 

descida do trilho que essas pessoas não danifiquem a flora e a fauna do 

mesmo. Criar postos de trabalho para vigilantes da natureza para que estes 



possam controlar as entradas na montanha para que ninguém sem guia suba

e denunciar às autoridades competentes caso seja necessário.

Por fim, declarar a Montanha do Pico como “Montanha de Relevante 

Interesse Ambiental”, preservando e conservando os ecossistemas da 

montanha.

Priorizar a proteção da biodiversidade dos ecossistemas e visar o 

desenvolvimento científico e tecnológico para melhoria da qualidade e 

integridade da montanha.

Com a jota, pela Preservação da Natureza pelos Açores.


