
Projeto ECOtrilhos
A Bonus iTINERIS é uma entidade especializada na valorização ambiental, patrimonial e identitá-
ria dos territórios, nomeadamente através da conceção e implementação de Percursos Pedestres.
Cada vez mais é essencial que o território esteja dotado de infraestruturas que sejam fatores aglu-
tinadores dum conjunto de elementos que reúnam um elevado interesse ambiental, paisagístico e 
natural, com elementos de ordem histórica, cultural, identitária, vivencial, de entretenimento e de 
bem-estar, bem como um elevado nível de informação. Neste sentido a iTINERIS desenvolveu no 
projeto ECOTrilhos um conjunto de soluções que visam dar resposta a estas necessidades.

Esta solução tem como objetivo a elaboração de um projeto de implementação de um Percurso 
Pedestre. Inclui a identificação e georreferenciação do trajeto, descrição técnica, identificação 
de pontos de interesse, conceção de conteúdos de design e texto para informação interpretativa, 
bem como a identificação das necessidades de sinalética complementar e custos de implementa-
ção associados. Este projeto serve como base para a homologação junto da Federação de Cam-
pismo e Montanhismo de Portugal.

Projeto de Percurso Pedestre  

Esta é uma solução “chave na mão” para a implementação 
de um percurso pedestre sinalizado e homologado de acordo 
com as normas da legais da Federação de Campismo e Mon-
tanhismo de Portugal. Inclui o Projeto de Percurso Pedestre, 
Painéis Informativos, Sinalética de Encaminhamento, Setas 
Direcionais, Sinalética Interpretativa, Implementação e pro-
dução de folhetos informativos. 

Implementação de Percursos Pedestres 

Implementação Percurso Pedestre
- Projeto de Percurso Pedestre
- 1 Painel Informativo (estrutura em plástico reciclado)
- Balizas de encaminhamento (estrutura em plástico recicla-
do) 3un./km
- Setas Direcionais e Postes de Suporte (estrutura em plás-
tico reciclado e compacto fenólico) 4 setas+2 postes p/5km
- Placas interpretativas (estrutura em plástico reciclado e 
compacto fenólico) 0,5un./km
- Pintura de marcas em suportes naturais
- Implementação Sinalética
- Gestão Processo de Homologação
- 2500 Folhetos Informativos



Os ECOcircuitos são pequenos circuitos de interpretação ambiental (no máximo com 
2,5 km) que, com uma significativa intensidade informativa, pretendem realçar os valores 
ambientais de um dado território. Estão equipados com sinalética direcional, painéis infor-
mativos e placas informativas acerca da fauna e flora.

- 3 Painéis Informativos (área impressa 960 x 960mm) (estrutura em plástico reciclado)
- 20 Marcas de Encaminhamento para fixar a suportes naturais (compacto fenólico)
- 10 Balizas para suporte de Marcas de Encaminhamento (estrutura em plástico reciclado)
- 12 Placas Informativas de espécies arbóreas
- 4 Placas Informativas com texto
- Conceção de design e conteúdos
(Opcional: Caixas Ninho, Hotéis de Insetos) 

ECOcircuito
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