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São dois os geoparques portu-
gueses que integram a Rede Eu-
ropeiade Geoparques: o Geopar-
que NATURTEJO da Meseta
Meridional e o Geoparque Arou-
ca: o primeiro integraarede des-
de 2006 e o segundo desde 2009.

OGeoparqueNATURTEJOlo-
caliza-se na zona centro de Por-
tugal Continental, com umaárea
de 4617 km2, que inclui os conce-
lhos de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-
a-Nova e Vila Velha de Ródão.
Gozando de uma excelente loca-
lização e acessibilidades, o ter-
ritório do geoparque oferece di-
versas atividades em vários
domínios e tem vindo a afirmar-
se no turismo nacional. Neste
campo, implementou recente-
mente um inovador plano de si-
nalização nos seus 16 geossítios,

com colocação de painéis inter-
pretativos e sinaléticadigital, dis-
ponível paraconsultae download
no site da NATURTEJO.

OGeoparqueAroucalocaliza-se

no centro-norte de Portugal Con-
tinental, e corresponde ao conce-
lho de Arouca, com uma área de
328 km2. É reconhecido pelo seu
excecional Património Geológico

Napresentenotadamoscontadas
principaisconclusõesresultantes
detrabalhopioneirorealizadopor
AnaFilipaLima,alunadoMestra-
doemGeoconservaçãodaUniver-
sidadedoMinhonogeossítioda
PontadaFerraria.Ostrabalhos
emapreçodecorreramduranteo
últimoano,sobcoordenaçãoda
UniversidadedosAçoreseoapoio
doGeoparqueAçores.

A)APontadaFerrariaem(al-
guns)números:

- mais de 50 000 visitantes
por ano

-52%sãoestrangeirose52%
têmestudosuniversitários

-no“pico”doVerão,enumsó
dia,foramcontabilizadoscercade
1000visitantes

-63%visitamolocalpelapri-
meiraveze87%chegamdecarro

-80%nãoficampelomiradou-
roevãoàfajãlávica,e51%perma-
necemnolocal1a2horas

-40%valorizamapaisagemdo
locale21%visitamolocalpelasua
zonabalnearpública

- 52% sabem que o local é
uma área protegida, de interesse
geológico.

B)Propostasaintegraroplano
degestãodogeossítio:

-reformularpainel interpretati-
vodomiradouro

-elaborarpercursospelageodi-
versidadedolocal,comapoiode
panfletopróprio

-colocarmarcasjuntodealguns
elementosgeológicos,deformaa
auxiliarospercursos

-criarpequenocentrodeapoio
aosvisitantes

-aumentarfrequência/tempo
depermanênciadevigilanteda
natureza

-colocarnadador-salvadordu-
ranteépocabalnear

-melhorarvedaçãoemalgumas
zonasdoconelitoral

-vedarparquedeestaciona-
mentoeordenarcirculaçãoauto-
móvelnafajã

-colocarplacanoPicodasCa-
marinhasadvertindoparaproibi-
çãodeextraçãodeescórias

-realizarmanutençãoadequada
aequipamentoseinfraestruturas

- implementarrecolhadelixos
adequadaemaisfrequente

…edefinir, semambiguidades,
“QuemFazoQuê,eOnde”.�

Nota de Abertura Geoparques
portugueses

com particular destaque para os
geossítios de relevância interna-
cional das Trilobites gigantes de
Canelas, das Pedras Parideiras do
granito da Castanheira, dos Icno-
fósseis do vale do rio Paiva. Em
complementaridade,noterritório
associam-se outros importantes
valorescomoosarqueológicos(an-
tigas minas romanas e vestígios
megalíticos), históricos, culturais
e arquitetónicos (Mosteiro de

Arouca),ecológicosedesportivos,
com especial ênfase para os rios
Paivae Caima. Apromoção daet-
nografia,artesanatoegastronomia
daregiãoeosseus13percursospe-
destres, complementam a oferta
aos visitantes.�

A Montanha do Pico é o ponto
mais alto de Portugal (2351 me-
tros), o mais jovem (cercade 200
mil anos) e maior vulcão polige-
nético dos Açores (elevando-se
3500 metros acima dos fundos
marinhos) e o terceiro maiorvul-
cão do Atlântico Norte.

Formado por centenas de erup-
ções basálticas, possui umacrate-
rafóssil aos 2050 metros de altitu-
de, que marcaaseparação entre a
primeirae segundafases de cons-

Geossítios 
dos Açores

Montanha
do Pico

truçãodesteimponenteestratovul-
cão.NacrateraatualdaMontanha,
aos 2250m, localiza-se o cone lávi-
codoPiquinhoeumafissuraerup-
tiva, testemunhos dos últimos epi-
sódiosvulcânicosocorridosnotopo
da Montanha, onde ainda há in-
tensaatividade fumarólica.

Os bordos Norte e Este da cra-
terae o topo destes flancos do vul-
cão estão afetados por desmoro-
namentos, que alimentaram
importantes depósitos de verten-
te, como o Areeiro de SantaLuzia
e as Quebradas do Norte, do Cur-
ral e da Terça.

Esteéumdosprincipaisgeossí-
tiosdosAçores,comrelevânciain-
ternacional e valor científico, pe-
dagógico e turístico. A subida ao
topo do vulcão constitui uma ex-
periência inesquecível. �

AZORINA, S.A.
A Sociedade de Gestão Am-

biental e Conservação da Nature-
za,S.A.-AZORINA,S.A.,temsede
nacidade daHortae como objeto
principal a promoção de ações de
gestãoambientaledeconservação
da natureza e dos recursos natu-
rais no arquipélago.

Estasociedadevisa,ainda,area-
lização de atividades de informa-
ção, divulgação e educação am-
biental, e concretiza os seus
objetivos estratégicos através da
promoção e apoio à gestão inte-

Parceiros 
do Geoparque 
Açores

gradadasáreasprotegidasterres-
tresemarinhasdosAçoresedarea-
lização de projetos e ações desti-
nadosaprotegerabiodiversidade,
a geodiversidade e os recursos hí-
dricos e geológicos.

No âmbito da parceria com o
Geoparque Açores destacam-se
as ações conjuntas de educação
ambiental, do programa de di-
vulgação “Geologiano Verão”e de
promoção dos centros de inter-
pretação e de visitantes. �

azorina@azores.gov.pt

São dois os geoparques 
portugueses que 
integram a Rede 
Europeia de Geoparques: 
NATURTEJO e Arouca

OLesvosGeoparkémembrofun-
dador da Rede Europeia de Geo-
parquesecorrespondeatualmen-
teàilhadeLesvos,nomarEgeu.O
seu património geológico está re-
lacionado com fósseis de árvores
bem preservados (formando uma
floresta petrificada) e a paisagem
vulcânica envolvente. O reconhe-
cimento pela REG permitiu revi-
talizaraeconomiadailha, através
do geoturismo. �

Geoparques do Mundo

Lesvos
Geopark

TÓPICOS
País: Grécia
Área: 1 km

População:   habitantes
Geoparque desde o ano: 
Distância aos Açores:  km
www.petrifiedforest.gr

Apoio:
www.azoresgeopark.com
info@azoresgeopark.com
http://www.facebook.com/Geoacores
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Mais de 50 000 pessoas 
visitam anualmente o 
geossítio da Ponta da 
Ferraria, 52% das quais 
são estrangeiros

TURISMO SUSTENTÁVEL
As “Terras do Priolo”, na ilha de São
Miguel, receberam o galardão Carta
Europeia de Turismo Sustentável


