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Um Geoparque é uma área com
expressão territorial e limites
bem definidos, que possui um
notável Património Geológico,
associado a uma estratégia de
desenvolvimento que promove o
bem-estar da sua população,
mantendo o máximo respeito
pelo ambiente.

Integra um número significa-
tivo de sítios de interesse geoló-
gico que, pelas suas característi-
cas ou raridade, apresentam valor
(ou relevância) científico, educa-
tivo, cultural, turístico, paisagís-
tico, ou seja, que podem ser con-
siderados como geossítios. Estes
locais podem, também, possuir
outros motivos de interesse e va-
lor (ecológicos, históricos e cul-
turais), bem como centros de in-
terpretação, parques temáticos e
infraestruturas afins, que podem

estar ligados em rede, por trilhos
ou rotas.

Um Geoparque deve cumprir
os seguintes objetivos:

1. Conservação de geossítios de
particular importância, explo-
rando e desenvolvendo métodos
de geoconservação, com o intuito
de proteger o património geoló-

gico para as gerações futuras;
2. Educação e sensibilização

ambiental, especialmente nos te-
mas ligados às geociências, orga-
nizando atividades e estimulan-
do o diálogo entreos geocientistas
e as populações locais;

3. Desenvolvimento regional,
estimulando o envolvimento das

É já esta semana, em Arouca, na
zona centro-norte de Portugal
Continental e durante os traba-
lhos da 11ª Conferência Euro-
peia de Geoparques, que será
anunciado o resultado da candi-
datura do Geoparque Açores à
REG- Rede Europeia de Geo-
parques.

Quase um ano depois da en-
trega da nossa candidatura (a 8
de Novembro de 2011), conhe-
cer-se-á o veredicto acerca de
um trabalho de vários anos,
que foi levado a cabo por um
grupo (não muito grande) de
pessoas, com apoio (importan-
tíssimo) de diversas entidades e
um desejo (enorme) de fazer
bem feito!

O dia 20 de Setembro próxi-
mo não é o “THE END” desta
aventura! É, ao invés, o começo
de uma nova etapa, que se de-
seja empreendedora, arrojada,
acarinhada e capaz de gerar si-
nergias. Até porque a integra-
ção na REG representa um
“cartão verde” válido por 4
anos, período após o qual sere-

mos novamente avaliados,
como o fomos no passado mês
de Julho, com a vinda aos Aço-
res de dois avaliadores da Rede
Europeia de Geoparques e da
UNESCO.

Neste contexto, será útil re-
cordar aqui os principais mar-
cos temporais do trabalho reali-
zado:

- 2006 e 2007: inventário, ca-
racterização e quantificação da
geodiversidade e património
geológico dos Açores

- Janeiro.2008: entrega ao
Governo dos Açores do docu-
mento “Geoparque Açores: Pro-
posta”

- Março.2009: decisão “for-
mal” de criação e integração do
Geoparque Açores na REG, na
sequência de workshop realiza-
do na SRAM, Horta

- Maio.2010: escritura da As-
sociação GEOAÇORES e respe-
tivos Estatutos

- Novembro. 2011: entrega da
candidatura

- Julho.2012: missão de ava-
liação da REG…

…e 20 de Setembro 2012! �

Nota de Abertura O que é um
Geoparque?

empresas, aatividade económica
e o desenvolvimento sustentável
das populações dasuaáreade in-
fluência.

A marca “geoparque” e o reco-
nhecimento daUNESCO poten-
ciam o desenvolvimento sócio-
económico local, através de uma
imagem de excelência, associa-
da a um património geológico de
reconhecidarelevânciae atrativa
para um grande número de visi-

tantes. Estas características favo-
recem o desenvolvimento de ati-
vidades económicas ligadas ao
artesanato e ao turismo de natu-
reza ou geoturismo, com produ-
tos de qualidade reconhecida, ge-
nuínos e diferenciadores. �

O Vulcão das Furnas é um gran-
deedifíciovulcânico,formadopor
numerosas erupções, intercala-
das com períodos de acalmia, ao
longo dos últimos 800 mil anos.
Apresentaumagrande depressão
no topo, denominadade caldeira,
com 8 km por 5,6 km e engloba
umaimportante geodiversidade,
destacando-se a Lagoa das Fur-
nas, diversos pequenos vulcões
(como cones de escórias, anéis de

Geossítios 
dos Açores

Caldeira
do vulcão
das Furnas

tufos e domos, como os do Pico do
Ferro),camposfumarólicoseuma
grande variedade de nascentes de
águas minerais e termais: a “hi-
drópole” das Furnas.

É o geossítio açoriano terrestre
demaiorrelevânciainternacional
e apresentaum significativo valor
científico, pedagógico e turístico.
Neste local existem, ainda, diver-
sasmanifestaçõesgeoculturaisse-
culares,fortementeenraizadasna
população e atualmente transmi-
tidasavisitanteseturistas:éocaso
do “Cozido das Furnas” (feito no
solo quente do vulcão), os banhos
termaisempoçasoupiscinas,ouso
delamasvulcânicasemtratamen-
tosdiversoseautilizaçãodeáguas
comdiferentescaracterísticasmi-
nero-medicinais, incluindo as co-
nhecidas “águas azedas”. �

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
TURISMO (ART)

A Associação Regional de Tu-
rismo-TurismodosAçores(ART)
é uma instituição de direito pri-
vado sem fins lucrativos, sendo
seus associados as câmaras de co-
mércio de Angra do Heroísmo e
daHortaeosmunicípiosdas ilhas
Flores, Faial, Pico, São Jorge, Gra-
ciosa e Terceira.

Tem como um dos seus princi-
pais objetivos, a organização da
oferta turística das ilhas dos gru-
pos Central e Ocidental, numa

Parceiros 
do Geoparque 
Açores

perspetiva de complementarida-
de com a Associação de Turismo
dos Açores (ATA).

Esteparceirotemcolaboradoati-
vamentecomoGeoparqueAçores,
nomeadamente na produção de
material promocional e naorgani-
zaçãodasIIIJornadasdeReflexão
de Animação Turísticasubordina-
das ao tema“Geoturismo”, que de-
correramemMaiode2011,nailha
de São Jorge, integradas naSema-
naEuropeiade Geoparques.�
info@artazores.com
www.artazores.com

A marca “geoparque” 
e o reconhecimento 
da UNESCO potenciam 
o desenvolvimento 
sócio-económico local

OgeoparqueVulkaneifeléumdos
quatro membros fundadores da
Rede Europeia de Geoparques.
Assume-se como terrade vulcões
emaars,quemodelaramumapai-
sagem única no mundo devido à
sua evolução geológica.

É umaáreacom 50 km de com-
primento, 30 km largura e 270
geossítios, correspondendo ape-
quenos vulcões e numerosas nas-
centes de água.

Geoparques do Mundo

Vulkaneifel
Geopark

TÓPICOS
País: Alemanha
Área: 1 km

População: 1  habitantes
Geoparque desde o ano: 
Distância aos Açores:  km
www.geopark-vulkaneifel.de

Apoio:
www.azoresgeopark.com
info@azoresgeopark.com
http://www.facebook.com/Geoacores
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O dia 20 de Setembro 
próximo não é o “THE 
END” desta aventura! 
É, ao invés, o começo 
de uma nova etapa

CONFERÊNCIA DE GEOPARQUES
De 1 a 1 de Setembro decorre a 11ª
Conferência Europeia de Geoparques,
no Geoparque Arouca


