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Desde o final da década de 1990
têm sido desenvolvidas diversas
atividades de educação e sensi-
bilização ambiental nos Açores,
sobretudo associadas às Ecote-
cas e Ecoescolas e, mais recente-
mente, ao Geoparque Açores.

Os programas educativos do
geoparque pretendem: i) darcon-
tinuidade ao trabalho desenvol-
vido, focando temas como a geo-
diversidade, património
geológico, geoconservação e de-
mais questões relacionadas com
as geociências, sociedade, am-
biente e sustentabilidade; ii) ser
veículos de promoção do estudo
das Ciências da Terra e do Am-
biente e; iii) estimular o espírito

crítico e científico da população
estudantil. Para tal, desenvolve-
ram-se conteúdos e atividades
ajustados aos currículos escola-
res e aos diferentes níveis de en-
sino, desde o básico ao secundá-
rio. Estes conteúdos incluem
sessões temáticas que podem ser

ministradas autonomamente
pelo professor/formador, um jogo
sobre os Vulcões dos Açores e o
acompanhamento de visitas de
estudo, acomplementar com ou-
tras ações.

Estes programas estão inte-
grados no Plano Regional de

É um lugar-comum dizer-se que
os Açores são um Laboratório
Natural paradiversas áreas das
Ciências daTerra, como sejam a
vulcanologia, asismologia, atec-
tónicaou ageotermia. Aque se
acrescentam diversas outras
áreas científicas como aoceano-
grafia, aclimatologia, abiologia, a
ecologia, entre tantas outras. Ao
rol acima, acrescentamos aGeo-
diversidade e o Património Geo-
lógico, como domínios daGeo-
conservação, daGeologiado
Ambiente e do Ordenamento do
Território.

Mas, afinal, quanto vale ageo-
diversidade dos Açores? Vale
muito ou pouco? Quanto, exata-
mente? Pode sermedida, quanti-
ficada?

Respostas adiversas destas
perguntas foram obtidas no âm-
bito dos trabalhos do Geoparque
Açores, cujos trabalhos científicos
coordenamos e que estão resumi-
damente compilados no respeti-
vo dossierde candidaturaàRede
Europeiade Geoparques, que
pode serconsultado no site do

Geoparque Açores.
Alguns dos números obtidos

retratam ageodiversidade dos
Açores:

- 27sistemas vulcânicos princi-
pais, dos quais 16 são vulcões po-
ligenéticos (grandes edifícios vul-
cânicos) e 11 são cordilheiras ou
plataformas vulcânicas basálti-
cas;

- 12 grandes vulcões com cal-
deirano topo;

- 16 vulcões/sistemas vulcâni-
cos são ativos, atualmente em es-
tado de dormência/adormecidos;

- cercade 1750 vulcões mono-
genéticos (pequenos edifícios vul-
cânicos), incluindo cones de escó-
rias, domos e coulées, cones de
tufos, cones de pedrapomes,
anéis de tufos e maars;

- 121 geossítios em todas as
ilhas dos Açores e zonamarinha
envolvente;

- 6 geossítios de relevânciain-
ternacional, únicos no panorama
científico mundial;

- 52 geossítios de relevânciana-
cional;

…e alistacontinua! �

Nota de Abertura Educação
parao
Património
Geológico

Sensibilização e Educação Am-
biental dos Açores e são imple-
mentados nas nove ilhas em es-
treita colaboração com os
Parques Naturais de
Ilha/SRAM, parceiros do geo-
parque para a educação e sen-
sibilização ambiental.

Através dos programas edu-
cativos do Geoparque Açores

pretende-se divulgar e promo-
ver a valorização do património
geológico e natural do arquipé-
lago junto das escolas açorianas,
ou daquelas que visitam a Re-
gião, promovendo a interpreta-
ção dos seus vulcões, geopaisa-
gens e fenómenos geológicos
associados.�

O Algar do Carvão situa-se na
zonacentraldailhaTerceiraecor-
responde a uma chaminé vulcâ-
nica com 80 m de profundidade.

O teto e paredes desabaram
em alguns locais, enquanto nou-
tros estão revestidos de vidro vul-
cânico (obsidiana). A água das
chuvas que se infiltra alimenta
um lago de águas límpidas no seu
interior e origina estalactites e
estalagmites de opala, que che-

Geossítios 
dos Açores

Algar
do
Carvão

gam a atingir cerca de 1 m de
comprimento e 40 a 50 cm de
diâmetro, as mais belas e raras
existentes em cavidades vulcâ-
nicas no Mundo.

O povoamento vegetal que re-
cobre o cone, a cratera e a parte
superior da antiga conduta vul-
cânicainclui espécies endémicas
dos Açores. Também estão pre-
sentes espécies de animais inver-
tebrados, com realce para uma
aranha cavernícola endémica.

Aprimeiradescidaao algarfez-
se em 1893, estando aberto ao pú-
blico desde 1 de dezembro de
1968.

Este é um geossítio prioritá-
rio do Geoparque Açores, com
relevância internacional e inte-
resse científico, educacional e
turístico.�

SOCIEDADE PORTUGUESA
PARA O ESTUDO DAS AVES
ASPEAé umaassociação científi-
ca sem fins lucrativos que promo-
veoestudoeaconservaçãodasaves
em Portugal. Fundadaa25 de no-
vembro de 1993, correspondeu a
um desejo manifestado por um
grande número de profissionais e
amadoresquedesenvolviamativi-
dadenaáreadaOrnitologiaecon-
servação daavifauna. Em julho de
2012foireconhecidacomoentida-
de de utilidade pública.

Atualmente contacom cercade

Parceiros 
do Geoparque 
Açores

3400 sócios e desenvolve projetos
deconservaçãodanaturezaemter-
ritório nacional e também alguns
em parceriano estrangeiro.

A sensibilização ambiental e a
promoção do Birdwatching em
Portugalsãoatualmentedoisgran-
des objetivos daassociação.

No âmbito da parceria com o
GeoparqueAçoresdestacam-seas
ações conjuntas de promoção do
património geológico e do Centro
Ambiental do Priôlo. �
www.spea.pt

Localiza-se numazonamontanho-
sanoNOdaAlemanhaedocumen-
taahistóriadaTerradesde há300
milhões de anos. Os seus geossítios
incluem pegadas de dinossauros,
afloramentossedimentaresemeta-
mórficose“ummarderochas”(blo-
cos erráticos movidos por um gla-
ciar). A oferta ao público abrange
umapaisagemculturalvariada,ahis-
tóriadaarqueologiaemineraçãolo-
cais e programas educativos.�

Geoparques do Mundo

Nature and
Geopark
Terra Vita

TÓPICOS
País: Alemanha
Área: 1 km

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

Apoio:
www.azoresgeopark.com
info@azoresgeopark.com
http://www.facebook.com/Geoacores
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A geodiversidade dos 
Açores inclui cerca de 
1750 vulcões monoge-
néticos (pequenos 
edifícios vulcânicos)

JORNADAS DE REFLEXÃO TURÍSTICA
“TURISMO E ANIMAÇÃO CULTURAL”
De 1 a 1 de novembro, na ilha
Terceira, organizadas por ART e IAC

Programas Educativos 
do Geoparque Açores: 
apresentações e guiões 
disponíveis em 
www.azoresgeopark.com


