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SÍNTESE DO PROJETO 
 A população rural é a que melhor pode garantir a conservação da biodiversidade e dos 
recursos naturais. É preciso encontrar fórmulas que superem o custo de oportunidade de 
degradar a natureza para viver, por sistemas nos que conservando todos, ganhem 
especialmente a população pobre que vive dos recursos naturais. O turismo rural sustentável e 
os sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) são alguns exemplos.  
 LandsCare (site e aplicativo) é uma plataforma que tem a intenção de promover uma 
sociedade civil mais ativa e comprometida com a conservação da natureza e do patrimônio, 
convertendo-se em um dinamizador e comunicador da vida rural local a quem viajam por 
estes territórios, com o objetivo sempre de dar visibilidade à região, a seus valores cênicos, de 
biodiversidade e culturais, e àqueles que o fazem possível. 
 O usuário do App tem a informação sobre o que tem valor cultural e natural na região 
na qual LandsCare está em funcionamento. Além do mais, pode comprar, pelo App via 
PayPal, um “selo” do lugar ou propriedade visitado. Este selo certifica a presença do viageiro 
neste lugar ao mesmo tempo em que constitui um micropagamento pelo serviço 
ecossistêmico, ao “LandsCarer” (responsável pela preservação), para que estes sigam 
conservando. Estes “custódios” se comprometem a seguir cuidando do patrimônio, 
explicitando seu compromisso no App, de modo que o viageiro ou usuário saiba a quem se 
destinará seu micropagamento.  
 Foi criado na Espanha e já está em funcionamento em diversos países da América 
Latina. 
 
RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 Impulsionar a valorização e conservação da paisagem cultural e natural, especialmente 
através do ecoturismo sustentável. Promover as entidades existentes e incentivar o 
desenvolvimento de outras associações que conservam e gerenciam sustentavelmente a 
natureza e os bens culturais. Disponibilizar informação em tempo real (geolocalizada) quando 
viaja (ou desde a web se planeja sua viajem em casa) dos lugares bonitos e interessantes que 
pode encontrar, dos estabelecimentos comerciais disponíveis, dos produtos típicos, etc. 
Esperamos que as pessoas conheçam e valorizem cada vez mais quem conserva e protege 
nosso patrimônio, e assim, anime outros a também fazê-lo. Quanto à população rural, 
pretendemos dar visibilidade a seus negócios. 
  
CONCLUSÃO 
 É uma proposta onde todos ganham: o turista tem informação, ofertas e aproveita a 
paisagem; o proprietário recebe compensação por contribuir à conservação ambiental e à 
manutenção do patrimônio (histórico e cultural); e os estabelecimentos e produtores locais 
fazem novos clientes. Cria-se assim uma REDE. 
 Cada real em LandsCare tem um significado mais pessoal. Há alguém que diz ao 
proprietário ou associação que gosta do que ele faz e que siga fazendo. 


