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A geoconservação pode ser defi-
nida como o conjunto das estra-
tégias, ações e políticas parauma
eficaz conservação dageodiversi-
dade e proteção do património
geológico.

A aplicação de uma estratégia
degeoconservaçãonumterritório
implica determinar a importân-
ciarelativadasuageodiversidade,
com o objetivo de definir os geos-
sítios que devem ser alvo de me-
didasdegestão,deproteçãoecon-
servação dos seus valores. Assim,
as estratégias de geoconservação
baseiam-senumametodologiade
trabalho que inclui as seguintes
etapasfundamentais: inventaria-
ção, quantificação do valor ou re-
levância, classificação, conserva-
ção, valorização e divulgação, e
monitorização.

A conservação e gestão do pa-
trimónio natural constituem im-
portantes condicionantes nas po-
líticas de planeamento ambiental
eordenamentodoterritórioeain-
tegraçãodopatrimóniogeológico
e suas estratégias de conservação
nestas políticas promovem a sua
valorização. O património geoló-
gico é um recurso não renovável
que, pelo seu valor científico, pe-

dagógico,paisagístico, turísticoou
cultural, e pela sua contribuição
para o reconhecimento e inter-
pretaçãodosprocessosgeológicos
que modelam o nosso planeta,
deve ser preservado para as gera-
ções vindouras. Adicionalmente,
oconhecimento,valorização,pre-
servação e divulgação do patri-
móniogeológicocontribuempara
uma gestão mais racional dos re-

De 15 de julho a 15 de setembro
de 2012, decorreu em todo o
território nacional o programa
“Ciência Viva”, da Agência Na-
cional para a Cultura Científica
e Tecnológica, cujo objetivo re-
side na divulgação do conheci-
mento científico ao público em
geral, de forma acessível, didá-
tica e apelativa. O Geoparque
Açores aderiu a este programa,
na vertente “Geologia no Ve-
rão”, tendo como objetivo prin-
cipal dar a conhecer a vasta e
rica geodiversidade e o impor-
tante património geológico do
arquipélago.

Neste sentido, a Associação
Geoparque Açores, em parceria
com os Parques Naturais de
Ilha, realizou no ano de 2012
um total de 17 atividades nas
ilhas de Flores, Faial, Pico,
Graciosa, Terceira, São Miguel
e Santa Maria, que contaram
com 247 participantes de dife-
rentes faixas etárias. A desco-
berta e promoção dos valores
geológicos dos Açores integra-
da na “Geologia no Verão/2012”

fez-se: i) com visitas interpre-
tativas a diferentes geossítios e
centros de interpretação e de
visitantes; ii) pelo calcorrear de
percursos pedestres temáticos;
iii) com interessantes passeios
de barco, com o intuito de deci-
frar estruturas litorais, e iv)
através de roteiros urbanos, es-
pecialmente concebidos para
promover a descoberta da pedra
de cantaria utilizada em edifí-
cios emblemáticos.

As atividades implementadas
pelo Geoparque Açores conta-
ram com participantes muito
interessados nas temáticas
abordadas e que em geral se
mostraram agradados com as
ações e os conhecimentos que
adquiriram nas mesmas.

É caso para dizer, em jeito de
conclusão, que estas ações de
sensibilização sobre a geodiver-
sidade e o património geológico
açoriano deram bons resultados
e contribuíram, certamente,
para a promoção da Região. A
continuar! �

Nota de Abertura Geoconservação:
a experiência
açoriana

cursos naturais, tarefaparaaqual
importamobilizardecisores,aco-
munidade científica e, principal-
mente, as comunidades locais.

Desde o povoamento do arqui-
pélago,noséculoXV,ariquezana-
tural e paisagística dos Açores
constituiumaimportantefontede
interesse,queatrainumerososes-
tudiosos,visitanteseturistas.Des-
de as últimas décadas do século
XX, há um incremento nas preo-

cupações de salvaguardae valori-
zação do património geológico
açoriano, com reflexo na legisla-
ção, na implementação de medi-
das de geoconservação e, recente-
mente, com a implementação do
Geoparque Açores. �

O vulcão dos Capelinhos é o mais
recente e mais ocidental dos vul-
cões que formam a Península do
Capelo, na ilha do Faial. A sua
erupção teve início no mar, a 27
de setembro de 1957; esta pri-
meira fase de atividade foi carac-
terizada por grandes explosões e
emissão de jatos de cinzas e co-
lunasdevapordeáguaegasesvul-
cânicos, alternando com períodos
mais calmos. Emnovembro o vul-

Geossítios 
dos Açores

Vulcão dos
Capelinhos
e Costado
da Nau

cão ligou-se ao Faial e em maio de
1958 aerupção passou aterrestre,
comaformaçãodeumconedees-
córias e aemissão de escoadas lá-
vicas basálticas. Esta erupção
vulcânica, que terminou a 24 de
outubro de 1958, marcou a di-
nâmica social da ilha, obrigando
à deslocação da população, in-
cluindo importantes fluxos mi-
gratórios para os E.U.A..

Este geossítio prioritário do
GeoparqueAçorestemrelevância
internacional e interesse científi-
co,pedagógicoegeoturístico.Para
além daobservação daarribafós-
sil do Costado da Nau, a visita a
esta paisagem árida e a subida ao
antigo farol, o visitante pode des-
cobrir a história da erupção e do
vulcanismo dos Açores no Centro
de Interpretação do Vulcão dos
Capelinhos, enterrado nas cinzas
da erupção de 1957/58. �

ASSOCIAÇÃO
“OS MONTANHEIROS”

Aassociação“OsMontanheiros-
Sociedade de Exploração Espeleo-
lógica”éumaOrganizaçãoNãoGo-
vernamentaldeAmbiente(ONGA),
constituídanacidade de Angrado
Heroísmoa1deDezembrode1963,
sendoumadasassociaçõesmaisan-
tigas em Portugal na sua área de
atuação. Como principais áreas de
atividade, aassociação promove a
espeleologiae o interesse pelageo-
logia, sendo seu objetivo prioritá-
rio ainventariação, exploração, es-

Parceiros 
do Geoparque 
Açores

tudo e conservação das cavidades
vulcânicasdosAçores,bemcomoa
valorização, promoção e gestão de
recursosnaturaiscominteressetu-
rístico,científicooudeconservação.

No âmbito da parceria com o
Geoparque Açores destacam-se
as ações conjuntas de promoção
do património geológico, em es-
pecial do geossítio do Algar do
Carvão, sendo o museu vulca-
noespeleológico destaassociação
a Delegação do Geoparque Aço-
res na ilha Terceira. �

www.montanheiros.com

Há um incremento nas 
preocupações de salva-
guarda e valorização 
do património 
geológico açoriano

O geoparque Psiloritis Natural
Park localiza-se na ilha grega de
Cretaecarateriza-seporumageo-
logia fascinante e ambiente natu-
ral, cultura e tradições vibrantes.
Os seus geossítios incluem corais
fossilizados,dobrasemmármore,
desfiladeiros e grutas nas monta-
nhas calcárias e resquícios do
Oceano Tétis (constituídos por
ofiolitos). Assume-se como um
destino de geoturismo, com ativi-
dades de lazer e educativas. �

Geoparques do Mundo

Psiloritis
Natural Park

TÓPICOS
País: Grécia
Área: 1 km



População:   habitantes
Geoparque desde o ano: 1
Distância aos Açores:  km
www.psiloritis-natural-park.gr

Apoio:
www.azoresgeopark.com
info@azoresgeopark.com
http://www.facebook.com/Geoacores
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Estas ações 
de sensibilização 
sobre a geodiversidade 
e o património 
geológico açoriano 
deram bons 
resultados

PRÉMIO EDEN
Centro de Interpretação do Vulcão dos
Capelinhos apontado como principal
atração geoturística da ilha


