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Resumo 

Baseado na procura crescente das sociedades modernas para o lazer e ocupação dos 

tempos livres, o turismo é hoje um fenómeno socioeconómico e cultural, a nível mundial. A 

integrar os planos estratégicos de desenvolvimento dos países é cada vez mais necessário um 

planeamento do turismo que consiga cumprir com o crescimento económico esperado, mas 

que ao mesmo tempo proteja e promova a herança cultural e natural dos países e regiões. 

Neste sentido procurou-se compreender a metodologia de gestão da capacidade de 

carga turística, numa primeira parte do trabalho, e quais as suas características. 

Caracterizando o sistema de um sítio turístico como a integração dos factores físico-ecológicos, 

socioculturais e político-económicos, esta metodologia permite desenvolver uma análise 

completa das dinâmicas existentes a estes níveis. 

O objectivo deste trabalho prende-se com a avaliação qualitativa da capacidade de 

carga turística do geossítio de Penha Garcia, procurando fundamentar acções para o 

desenvolvimento sustentável do turismo neste sítio.   
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Abstract 

Based on the growing search of modern societies for leisure and travelling, nowadays 

tourism is a socioeconomical and cultural phenomena, worldwide. Incorporating strategical 

plans for development in countries it is necessary to plan tourism in order to carry out with the 

economical growth expected but also to protect and promote cultural and natural heritage of 

countries and their regions. 

In order to find a way on doing this, the first part of this paper aims to understand the 

methodology of tourism carrying capacity assessment. Characterizing the system of a touristic 

place as the integration of the physical-ecological, sociocultural and political-economical factors, 

this methodology enables a development of a complete analysis of the existing dynamics at 

these levels. 

This work aims to evaluate tourism carrying capacity of the geosite of Penha Garcia in a 

qualitative way, in order to justify actions for a sustainable development of local tourism. 
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Abstract 

Being tourism an important socioeconomical and cultural phenomena, it is considered as 

crucial instrument to develop countries as well as for the protection and enhancement of their cultural 

heritage. Tourists search at a growing pace, places in which they can contact with different cultures 

and different landscapes. So landscape is one of the main reasons why tourists choose a place 

instead of another, because it reveals de history of natural and mankind transformations and their 

values, translating each and every landscape in an unique place. 

Tourism offers are often connected with local and regional development opportunities however 

it’s also connected with environmental and cultural pressures. It is necessary that one pays attention 

to chances in the social and economical structure of touristic places. A bad development of tourism 

not only can affect negatively the pre-existent resources, but also tourism itself. That’s why it is 

needed a developing plan so that short term measures, used to fix urgent situations, won’t be needed 

but instead a managing programme, capable of dealing with problems since they appear and attend 

their growth patterns. 

For a good development of tourism activities these must respect the ability of local systems to 

sustain their growth. So this work is developed in two parts, the first referring to the understanding of 

Tourism Carrying Capacity and the second to the evaluation of tourism offer at the geomonument of 

Penha Garcia. 

Carrying capacity most commonly indicates us a value or something measurable but tourism 

carrying capacity evolves towards the search of a sustainable tourism, according to the characteristics 

of a touristic place. That’s why it is so important to tourism carrying capacity methodology that 

sociocultural and economical features are incorporated with the physical and ecological so that all 

factors acting in a touristic place integrate the analysis. But this concept wasn’t always associated with 

management and along  the way appeared other methodologies trying to manage negative impacts of 

tourism and this work develops the methodology developed by Coccossis and Mexa. They propose 

nine steps until one can determine the systems carrying capacity, supporting their methodology on the 

separation of the three factors of a system, physical-ecological, socio-cultural and political-economical. 

For the second part of this work, UNESCO Global Geoparks Network is developed in the 

sense that Penha Garcia is a geosite of the first Portuguese geopark  of this network and the 

dynamics within have the same bases of promoting a conservation and recognition of the geological 

heritage and its importance by developing tourism. The application of the methodology adopted is 

made for the two first steps in order to do a qualitative evaluation of tourism development in Penha 

Garcia, also enabling some conclusion about the system and some proposals of improvement.   
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1. Introdução 
Baseado na procura crescente das sociedades modernas para o lazer e ocupação 

dos tempos livres, o turismo é hoje um fenómeno socioeconómico e cultural, a nível mundial. 

É cada vez mais um vector importante de desenvolvimento dos países, bem como da 

protecção e promoção da sua herança cultural e natural, pois não só permite o aumento dos 

rendimentos do país ou regiões, mas também o revivalismo de costumes e tradições que 

estão em vias de desaparecer. Cada vez mais o turista procura o contacto entre culturas e 

ambientes diferentes, levando a uma maior abertura e formação de mentalidades. 

Resultante dos padrões naturais e culturais de um sítio, a paisagem é um dos 

principais factores de escolha de um local pelo turista. A paisagem representa o fruto de 

uma história de evolução entre a natureza e as actividades humanas, revelando 

características singulares que tornam cada uma única. A avaliação estética de uma 

paisagem tem uma grande importância no ordenamento do território e desenho ambiental, 

entre outros motivos, porque dela depende em muitos casos a recuperação, conservação ou 

eliminação de uma determinada paisagem (Font, 1992).  

Consciente que a paisagem incorpora factores naturais e culturais, o arquitecto 

paisagista vai buscar à sua formação multidisciplinar, a informação que necessita para 

poder intervir nos espaços. Na sua acção, o arquitecto paisagista é chamado a contribuir 

para a salvaguarda e dinâmica do ambiente natural e desenvolvimento e manutenção de um 

ambiente construído pelo homem nas cidades, vilas e aldeias (Sieghart, 2000) 

Aliada às ofertas turísticas, surgem oportunidades de desenvolvimento local e 

regional, não deixando de exercer pressões nos recursos ambientais e culturais. Torna-se 

mesmo necessário estar atento a alterações na estrutura social e económica dos locais com 

actividade turística, pois um mau desenvolvimento desta actividade pode afectar não só os 

recursos previamente existentes, mas também a própria actividade e atracção turística de 

um modo negativo. É por isso necessário um plano global de desenvolvimento, pois muitas 

vezes são tomadas medidas para implementação a curto prazo, para remediar situações 

urgentes, com investimento em infra-estruturas muitas vezes pouco adequadas, em vez de 

lidar com a gestão dos problemas de raiz. 

Para que haja um bom desenvolvimento da actividade turística num local, esta deve 

respeitar a capacidade dos sistemas locais para sustentar o seu crescimento. O 

desenvolvimento sustentável das várias actividades económicas, está cada vez mais 

enraizado na cultura das populações que procuram crescer no balanço entre economias 

eficientes, equidade social e conservação ambiental e cultural, premissas presentes para o 

desenvolvimento de um turismo sustentável e aceitável. 
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A capacidade de carga apareceu na literatura científica nos anos 60, do séc. XX, 

com ênfase nos limites ecológicos. No entanto, evoluiu englobando os aspectos 

socioculturais e económicos. Acompanhado de críticas, originou abordagens alternativas, 

referindo sempre a necessidade de impor algum tipo de limites no número de turistas ou 

suas actividades. No entanto, com a evolução dos estudos e surgimento de outros modelos 

de aplicação, principalmente em parques naturais, tornou-se evidente que a capacidade de 

carga precisa de ser vista como um instrumento de gestão, em vez de uma técnica rígida 

que leve à definição de um único valor numérico ou fórmula matemática. A capacidade de 

carga passou a ter em conta as características da procura turística e as particularidades do 

destino turístico. 

Este trabalho, tem como objectivo a realização de um estudo capaz de apoiar 

propostas de intervenção que melhorem a capacidade de oferta turística da aldeia de Penha 

Garcia, mas que ao mesmo tempo permitam a preservação dos seus recursos. É nesta 

localidade que se situa o Parque Icnológico de Penha Garcia, geomonumento do Geopark 

Naturtejo da Meseta Meridional, que é percorrido pela “Rota dos Fósseis” e que começa no 

Mirante Geomorfológico do Castelo de Penha Garcia (Catana, 2008). Neste parque 

encontra-se uma grande diversidade de icnofósseis de elevado valor científico e em 

excelentes condições de preservação (Seilacher, 2005). Estes icnofósseis, que são 

vestígios fósseis da actividade animal de há 480 milhões de anos (Catana, 2008), estão 

predominantemente localizados nas cristas quartzíticas do parque, o que tornam este vale 

num local sensível ao desenvolvimento do turismo. 

Por ser um sítio de interesse geomorfológico e paleontológico, por se pretender dar a 

conhecer e sensibilizar as pessoas para a importância da preservação do património da 

história da Terra através do contacto directo com este museu da natureza e acima de tudo, 

por se querer envolver a população de Penha Garcia na preservação e desenvolvimento 

económico da localidade, através da exploração do turismo, é necessário haver um plano de 

desenvolvimento equilibrado e sustentável. Neste sentido, entendeu-se que o estudo da 

Capacidade de Carga Turística seria a metodologia de trabalho apropriada, por considerar e 

ajudar a compreender as dinâmicas e sistemas existentes do turismo, analisando o local e 

suportando decisões futuras. Este trabalho desenvolve-se ao longo de duas partes. Na 

primeira, correspondente aos capítulos do turismo e capacidade de carga turística, procura-

se compreender as mais valias do turismo e de como a paisagem influencia esta indústria, 

mas também tenta-se compreender os fundamentos da capacidade de carga turística e de 

como surgiu na literatura, de modo a que posa ser aplicada a um sítio turístico, através da 

apresentação e adopção de uma metodologia que permita a compreensão dos sistemas 

turísticos e fundamente opções para um desenvolvimento sustentável do turismo. Na 

segunda parte do trabalho desenvolve-se o caso de estudo, Geossítio de Penha Garcia, que 
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se encontra integrado no geoparque das redes global e europeia de geoparques da 

UNESCO, que têm como vectores de desenvolvimento a conservação do património 

geológico, mas também o desenvolvimento económico das regiões constituintes dos 

geoparques através do geoturismo. Neste sentido e para se compreender as dinâmicas 

existentes procede-se à análise do sistema e avaliação qualitativa da capacidade de carga 

turística do Geossítio de Penha Garcia e assim se poder que mais valias poderão ser 

sugeridas para o sítio. 

2. Turismo 

2.1.Turismo e a sua importância global  

A importância do turismo para a economia mundial tem vindo a afirmar-se desde o 

séc. XX, revelando-se como a indústria de maior crescimento económico anual a nível 

global (UNWTO, 2009). A acompanhar e proporcionar este crescimento, encontram-se o 

desenvolvimento dos transportes e a criação de novas tecnologias (Hjalager, 2009), aliados 

à diminuição de horas de trabalho, aumento dos tempos livres e férias pagas (Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e DL nº 874/76,28 Dezembro). Há mesmo casos, em que 

o turismo se tornou no veículo de desenvolvimento de populações, através da criação de 

postos de trabalho e de novos mercados para os produtos regionais, aumentando assim o 

rendimento local (Butler, 1991). Além dos benefícios económicos que traz às populações, 

cria também um incentivo à melhoria e/ou criação de infra-estruturas e serviços para as 

comunidades, para além de facilitar o acesso a novos conhecimentos e tecnologias, que 

propiciam uma maior consciência e protecção do ambiente e cultura locais, integrando a 

educação da população (Ansarah, 2000).  

No entanto, é comum ignorar-se a dimensão, natureza e poder do turismo, sendo 

recorrente um crescimento sem planeamento, o que leva à ocorrência de impactos, que 

muitas vezes excedem a capacidade dos recursos de muitas áreas (Butler, 1991). Estes 

impactos acontecem não só em áreas específicas protegidas, mas também em recursos 

menos tangíveis como as paisagens, heranças culturais e ocupações tradicionais (Butler, 

1991).  

Contudo, a história da humanidade tem sido marcada por alertas ao perigo da 

exploração sem limites, dos recursos do planeta. As acções que têm desencadeado e 

proporcionado as linhas de pensamento e desenvolvimento actual a nível mundial, 

despoletaram com a publicação do texto, A Tragédia dos bens comuns (Tragedy of the 

Commons), escrita pelo ecologista Garrett Hardin (1968). Neste documento, o autor defende 

que a sociedade, tal como estava, impelia os homens a procurarem o seu interesse próprio, 
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alheados da amplitude que os seus actos singulares e aparentemente inócuos tinham, em 

conjunto com o de milhões de seres humanos do mundo, contribuindo para o esgotamento 

dos recursos do planeta. Cientes deste risco, em 1987, os participantes da Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED), colaboraram para a formulação 

do Relatório de Brundtland, também conhecido por O Nosso Futuro Comum, alertando 

assim, os principais actores do desenvolvimento global, a procurarem um desenvolvimento 

económico sustentado. Neste relatório afirma-se mesmo que o desenvolvimento é possível, 

sem esgotar os recursos naturais ou danificar o ambiente. Focando-se em três componentes 

fundamentais – protecção ambiental, crescimento económico e equidade social – a 

comissão definiu desenvolvimento sustentável como aquele que responde às necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

necessidades (WCED, 1987).  

A diversidade do património natural e cultural, à escala do planeta, determina a 

existência do turismo em todo o mundo, por isso, é do interesse e responsabilidade desta 

actividade económica a preservação destes bens. Neste sentido, as organizações mundiais 

reguladoras do turismo, Conselho Mundial para Viagens e Turismo (WTTC) e a Organização 

Mundial do Turismo (UNWTO), têm estado activamente envolvidas em discussões para o 

desenvolvimento sustentável e protecção do ambiente. Um dos principais encontros em que 

se fizeram representar foi na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Cimeira da Terra), em 1992, no Rio de Janeiro, onde reconheceram a 

importância de encontrar modos de conciliar o desenvolvimento socioeconómico com a 

conservação e protecção dos ecossistemas (WCED). Como consequência, 

comprometeram-se a formular em conjunto com o Conselho da Terra (Earth Council 

Alliance), a Agenda21 para Viagens e Turismo, que foi publicada em 1993 (Agenda21 V&T, 

1993). 

Considerando a influência que o turismo pode ter no desenvolvimento dos países, a 

Agenda21 para Viagens e Turismo analisa a importância estratégica de parcerias entre 

turismo, governos e outras organizações para a formulação de planos de acção que visam a 

realização de um turismo sustentável. Visto pela UNWTO como aquele turismo que vai de 

encontro às necessidades dos turistas e regiões de turismo, enquanto protege e evidencia 

oportunidades para o futuro, o turismo sustentável procura a “gestão de todos os recursos, 

de modo a que todas as necessidades económicas, sociais e estéticas, possam ser 

realizadas mantendo a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a 

diversidade biológica e os sistemas de suporte de vida” (Agenda21 V&T, 1993: p.30). Foi na 

1ª Conferência Mundial para o Turismo Sustentável, em 1995, que ficou patente que para 

além do dever de preservar os recursos, o turismo, como potência económica mundial, tem 
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poder para influenciar o crescimento de outras indústrias, por isso, deve estar integrado nos 

planos estratégicos de desenvolvimento sustentável dos países.  

Assumindo que o turismo pode ter um papel fundamental na preservação dos locais, 

nomeadamente sobre o património e paisagens culturais, o planeamento para um turismo 

sustentável deve ter sempre em consideração a possível saturação e deterioração de alguns 

destinos, o arrebatamento de algumas culturas, os incómodos nos equipamentos e 

transportes e o ressentimento dos residentes (UNWTO). Mesmo havendo o cuidado de 

educar o turista para ter o comportamento adequado aos sítios que visita, o planeamento 

não pode ser estanque e encontra-se dependente da capacidade que os recursos têm para 

absorver os impactos por eles sofridos. Entende-se assim, que é essencial o estudo da 

capacidade de carga dos sítios turísticos para suportarem esta actividade. O que se iniciou 

como a procura de limites de uso, evoluiu para uma metodologia de base do planeamento 

do turismo, procurando a sustentabilidade deste e assumindo que este planeamento deve 

ser contínuo ao longo do tempo, respondendo às variáveis que vão ocorrendo.  

 

2.2.Turismo e o valor da Paisagem 

A compreensão do que é a Paisagem tem originado, ao longo dos tempos, várias 

definições e acepções do termo, não obstante, todos eles com o seu carácter legítimo. 

Apresentado na obra de Magalhães (2001), pode-se entender a paisagem como uma 

imagem estática, patente em obras de literatura e pintura, que caracterizam a paisagem 

como “o espaço geográfico, susceptível de ser abrangido pela vista” (p.51), mas numa 

acepção conhecedora das dinâmicas transformadoras e formadoras da paisagem, esta 

entende-se pelo pedaço de terra resultante dos processos geológicos e biológicos, ocorridos 

ao longo do tempo, moldados, ou não, pela actividade e ocupação humana (Benson e Roe, 

2007). Poder-se-ia discorrer sobre os vários significados e percepções da Paisagem 

consoante a disciplina científica interessada neste termo, como a filosofia, a ecologia e a 

biologia, entre outras. Porém, o entendimento da paisagem depende do sujeito e do modo 

como se relaciona com esta, de acordo com os seus conhecimentos e valores estéticos 

(Font, 1992). É contudo, do interesse deste trabalho, explorar a percepção da paisagem do 

ponto de vista do arquitecto paisagista, e qual a importância do seu papel para a valorização 

da paisagem. 

De acordo com Caldeira Cabral (2003), a arquitectura paisagista é na sua essência, 

“a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem” (p.25), ou seja, o objecto de 

intervenção do arquitecto paisagista é “todo o espaço que rodeia o homem, dele se 

excluindo o espaço interior dos edifícios” (Magalhães, 2001, p.50). Por outras palavras, o 

arquitecto paisagista ocupa-se de forma consciente e ordenada, da construção da 
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paisagem. Neste sentido, Ribeiro Telles (2003) afirma que a “compreensão da paisagem é 

fundamental para nela se poder actuar, e nessa compreensão há que entender o 

relacionamento entre os diferentes elementos que a compõem, e o seu comportamento” (p. 

18). 

Assim, entra-se no domínio da ecologia da paisagem que estuda as variações 

espaciais nas paisagens, a várias escalas, incluindo as causas e consequências, biofísicas 

e sociais, da heterogeneidade paisagística (www.landscape-ecology.org). O arquitecto 

paisagista entende então a paisagem como uma “realidade ecológica” (Magalhães, 2001, 

p.31), compreendendo que a sua singularidade advém da interacção de um determinado 

substrato físico, com os seres vivos, condições climáticas e actividade do Homem (Lecoq, 

2006). De um modo geral, a ecologia da paisagem estuda as relações ocorridas entre todos 

os intervenientes da paisagem e a arquitectura paisagista é “a acção criativa, consequência 

da ecologia da paisagem” (Ribeiro Telles, 2003, p. 18). 

É também importante referir, que ainda existem algumas paisagens naturais, livres 

de qualquer intervenção humana. Mas são poucos os lugares em que o Homem não 

chegou, sendo ele um dos principais construtores da paisagem, imprime nela a sua cultura e 

vivências, transformando a paisagem à imagem das suas necessidades e estética, a 

denominada paisagem cultural. Não admira que as paisagens espelhem uma identidade 

cultural, onde está impressa uma memória colectiva (Andresen, 2002). Em concordância, na 

Convenção Europeia da Paisagem realizada em Florença, a 20 de Outubro de 2000 e 

aprovada pelo Decreto n.º4/2005 de 14 de Fevereiro definiu-se, que a Paisagem “designa 

uma parte do território, tal como apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da 

acção e da interacção de factores naturais e/ou humanos” (p.1025). Também é reconhecido 

nesta convenção que a Paisagem constitui “um recurso favorável à actividade económica 

cuja protecção, gestão e ordenamento adequados podem contribuir para a criação de 

emprego” (p. 1025). 
Num mercado mundial, com a dimensão como a que tem o turismo, as ofertas têm 

de se distinguir pela sua diversidade e capacidade de aliciar os turistas, por isso os meios 

mais comuns utilizados para a sua divulgação, são na sua maioria visuais. Estas imagens 

chegam até nós, pela televisão, cinema e publicidade, que precisam de transmitir o máximo 

de informação possível num curto período de tempo, para esse efeito, a imagem escolhida é 

a mais forte de um sítio, a sua paisagem (Font, 1992). Por outras palavras, o valor cénico da 

paisagem tem um papel preponderante na escolha feita pelos turistas (Font, 1992). No 

entanto o seu equilíbrio é facilmente alterado por pressões descontroladas do turismo 

(Oldham, 1990), degradando a beleza inicial dos sítios. Francisco Caldeira Cabral definia a 

beleza de uma paisagem como “a resultante da ordem que se manifesta no equilíbrio 

ecológico dos diversos factores que nela actuam e na sua adequação aos interesses do 
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homem” (cit in Magalhães, 2001, p.31). Neste sentido, é do interesse de quem desenvolve 

turisticamente os sítios, preservar o equilíbrio ecológico destes.  

Em consonância com as preocupações de preservação dos sítios, por parte de quem 

procura o seu desenvolvimento turístico, também o número de turistas sensíveis à qualidade 

de oferta, com a preservação da natureza e culturas locais, tem aumentado. Assim, as 

escolhas recaem nos lugares que transmitem preocupações e medidas que revelem a 

procura de um equilíbrio dos ecossistemas e onde a identidade cultural de um sítio é 

característica deste. No entanto é preciso estar-se sempre atento, porque por melhores que 

sejam as intenções dos turistas, estes são sempre um elemento externo. Por este motivo, 

são inevitavelmente geradores de impactos, a nível ambiental, social e económico. O poder 

do planeamento para um turismo sustentável está na procura de um equilíbrio entre o 

desenvolvimento e a preservação do ambiente e cultura. Neste sentido, a metodologia 

proposta pela União Europeia para o estudo da capacidade de carga turística, mostra que 

este é um meio de compreender as dinâmicas existentes entre os turistas e os sítios 

visitados. Apresenta-se também, como uma base de trabalho útil para a realização de um 

plano de desenvolvimento socioeconómico e protecção dos recursos naturais e culturais 

destes. Para este efeito, é ponto assente que são necessárias equipas multidisciplinares, 

onde o arquitecto paisagista pode ter um papel preponderante na realização de um 

planeamento do território para a minimização dos impactos físicos sobre o ambiente, sem 

descurar a parte estética. 

3. Capacidade de Carga Turística 

3.1.Fundamentos da Capacidade de Carga Turística  

A partir dos finais do século XVIII, começaram a ocorrer preocupações crescentes 

com o impacto das acções do Homem no planeta, dando início a uma sucessão de estudos 

para a determinação de capacidade de carga, procurando-se chegar a uma fórmula ou meio 

concreto de determinação (Manning, 2007). No entanto nunca se chegou a um valor ou 

fórmula científica, principalmente por existirem demasiadas variáveis a considerar, as quais 

na sua maioria, têm características subjectivas (Coccossis e Mexa, 2004a).  

Apesar das dificuldades de definição e medição da capacidade de carga, esta 

revelou ser uma importante base de trabalho para a gestão de parques naturais e 

planeamento turístico. Como elemento de estudo, mostrou-se fundamental na análise de 

importantes interacções como a oferta e procura dos espaços, condições dos recursos e a 

percepção da qualidade de recreio, bem como a quantidade de oferta de actividades de 

lazer e a qualidade de experiências que delas derivam (Manning, 2007). 
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Foi a obra de Malthus, Um ensaio sobre a origem da população (An essay on the 

principle of population) que veio marcar, em 1798, os estudos da capacidade de carga, 

incentivando o aumento das preocupações sobre o impacto que o crescimento da população 

humana tem no planeta, fundamentalmente nos seus recursos. Contudo, a primeira 

aplicação prática do conceito de capacidade de carga surgiu nos Estados Unidos, com a 

necessidade de gerir a vida selvagem e pastagens para o gado doméstico, referindo-se ao 

“número de animais de uma espécie, que pode ser suportado num dado habitat” (Dasmann, 

1945) A reconversão para o estudo da capacidade de carga como gestão do impacto 

humano em espaços de lazer, foi um movimento natural.  

Quando o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos da América, em 

meados dos anos 30 põe a questão, “qual o número máximo de pessoas que pode percorrer 

uma área natural, sem destruir as suas qualidades essenciais” (Sumner, 1936 in Manning, 

2007:p17), dá-se o ponto de viragem na importância explícita que o estudo da capacidade 

de carga pode ter, como meio de gestão de actividades de recreio, em espaço público. No 

entanto, foi nos anos 60 e 70, do séc. XX, que o seu estudo se tornou mais significativo, pois 

houve um aumento da popularidade das actividades ao ar livre (Ansarah, 2000), o que levou 

a preocupações de gestão e impacto ambiental em áreas sensíveis (Manning, 2007). 

Começaram assim as aplicações dos estudos científicos sobre a capacidade de carga e 

consequentemente, a percepção da sua limitação como base científica de gestão de áreas 

sensíveis com uso de recreio, e a impossibilidade de chegar a um valor limite de visitantes. 

Neste contexto, J. Wagar (1964), dá a sua maior contribuição para o estudo da capacidade 

de carga, alargando o conceito da sua ênfase dominante, as preocupações ambientais, para 

incorporar as características sociais e as experiências do visitante (Manning, 2007). A 

capacidade de carga passa então a abranger as considerações ecológicas dos recursos 

naturais, reduzidas a valores absolutos, e também as características do ambiente social que 

apenas podem ser definidas em relação a objectivos de gestão. Esta visão veio mudar toda 

a concentração das preocupações na limitação do número de visitantes para a gestão e 

planeamento de determinada área de recreio. Wagar (1964) refere ainda que a capacidade 

de carga pode variar consoante o tipo de gestão, através de uma maior distribuição dos 

visitantes, regras e regulamentos apropriados, infra-estruturas para visitantes e programas 

educacionais concebidos para encorajar o comportamento desejado.  

A divisão clara da capacidade de carga turística em três categorias foi sugerida por 

Pearce, em 1988, referindo-se a capacidade de carga ambiental/ecológica, capacidade de 

carga física e capacidade de carga perceptiva ou psicológica (cit in Coccossis e Mexa, 

2004a, p.37). Esta divisão é resultante da compreensão dos diferentes tipos e graus de 

impacto nas diferentes estruturas organizativas de um sítio turístico ou elemento de 
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exploração turística e que não têm necessariamente de coincidir (Coccossis e Mexa, 

2004a). 

Um marco importantíssimo na sensibilização para um uso e desenvolvimento 

sustentável do território, foi a conferência do Rio de Janeiro, em 1992, onde o conceito de 

capacidade de carga ganha uma maior relevância a nível global. Como já foi referido 

anteriormente, também foi nesta cimeira que se decidiu pela realização das Agenda21, para 

cada país desenvolver as suas estratégias de desenvolvimento sustentável, mas também a 

decisão da elaboração de uma Agenda21 para Viagens e Turismo, que se desenrola em 

torno de medidas para a realização de um turismo sustentável. 

 

3.2. Diversidade e Consenso 

Apesar da preocupação global na redução e gestão dos impactos causados pela 

actividade turística e com todo o desenvolvimento do estudo da capacidade de carga, ao fim 

de várias décadas, continua a haver uma grande variedade de definições, focando diversas 

frentes consoante a área e sensibilidade do autor. Neste sentido, serão referidas de 

seguida, várias definições da capacidade de carga turística, já compiladas por Alexandra 

Mexa e Harry Coccossis (2004a, pp. 38-39), que revelam toda a complexidade e 

sensibilidade do tema.  

A Organização Mundial de Turismo (UNWTO) define capacidade de carga turística 

como o ”número máximo de pessoas que podem visitar um destino turístico ao mesmo 

tempo, sem causar destruição do ambiente físico, económico e sóciocultural e um 

decréscimo inaceitável na qualidade de satisfação do visitante”. Já Canestrelli e Costa 

definem, em 1991, capacidade de carga em termos ecológicos como o “número máximo de 

visitantes que se pode acomodar num determinado destino, sob condições de stress 

máximo” e económicos como o “ número máximo de visitantes que se pode acomodar com 

uma qualidade constante da sua experiência”. No entanto, G. McIntyre, em 1993, define 

capacidade de carga turística como o “uso máximo de qualquer sítio, sem causar efeitos 

negativos nos recursos, reduzindo a satisfação do visitante ao exercer impactos adversos na 

sociedade, economia e cultura dos sítios”. Numa definição específica de capacidade de 

carga turística para resorts, Coccossis e Mexa (2004a, p. 38) descrevem-na como o 

“número de unidades de uso nos períodos de utilização, que uma área turística pode 

oferecer cada ano sem deterioração natural permanente da capacidade de suporte da área, 

para recreio e turismo e sem debilitação apreciável das experiências de recreio do visitante”. 

Em relação aos parques naturais e de protecção de vida selvagem, a capacidade de carga 

foi definida pela “quantidade de tipos de uso que se podem proporcionar aos visitantes, sem 

impactos inaceitáveis nos recursos ou na sociedade” (Manning e Lawson, 2002).  
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Pode-se observar que todas as definições acima descritas referem-se sempre a 

limites e procura de valores de uso. No entanto, uma definição mais englobante foi dita por 

P. Lindsay (1992), referindo-se a capacidade de carga turística como “função de vários 

factores como a quantidade de recursos disponíveis e sua tolerância, número de visitantes, 

tipos de uso, design e gestão vigentes, atitude e comportamento dos turistas”. 

Apesar de todas as tentativas de aprofundamento e aplicação da capacidade de 

carga na gestão de áreas de recreio, continuam a haver críticas e algumas limitações à sua 

implementação. Há demasiados factores inter-relacionados que precisam de ser 

considerados, dificultando a vontade de chegar a um único valor de uso desejado e de fácil 

implementação, ou uma generalidade de capacidades de carga utilizáveis no planeamento e 

gestão turística. 

Para os autores do modelo, Limites de alterações aceitáveis (Limits of Acceptable 

Change) (Cole et al., 1985), há três defeitos principais na avaliação da capacidade de carga 

turística. A pouca orientação para uma implementação prática da capacidade de carga, a 

ainda comum percepção de capacidade de carga como conceito científico objectivo e a falta 

de coordenação entre os objectivos de gestão relacionados com as condições do espaço e 

a limitação dos níveis de uso causadores de impactos.  

Por vezes a vertente objectiva e subjectiva do conceito não são coincidentes, no 

entanto devem ser incorporadas e inter-relacionadas, não sendo apenas um assunto 

subjectivo e de gestão, mas também científico e objectivo, que engloba matérias e valores 

científicos para formular decisões informadas (Manning, 2007). De um modo geral, 

compreende-se que a identificação das condições desejadas está no cerne da gestão dos 

destinos turísticos e para tal é necessário definir o nível desejado pelos utilizadores sobre as 

características do destino e o seu nível de satisfação (Coccossis, 2004), podendo-se usar 

inquéritos para a obtenção destas informações.  

Apesar de se irem orientando os passos para a determinação da capacidade de 

carga, continua difícil ligar números de visitantes a nível de impactos. No entanto a definição 

do número desejável de turistas ou níveis de uso é uma ferramenta prática e útil para a 

gestão. Juntar acções de gestão e monitorização será o ideal, pois podem-se ir ajustando as 

medidas tomadas para o espaço, consoante o aparecimento de externalidades da actividade 

turística, ou mesmo por outros factores alheios a esta actividade (Coccossis, 2004).   

Como foi referido, diferentes perspectivas podem levar a diferentes medidas, mas 

ainda há campos onde o estudo não está muito desenvolvido. As causas das alterações 

ecológicas são um destes, pois há alterações e adaptações constantes no ecossistema 

desfasadas no tempo pela complexidade das conexões existentes no meio, o que acresce 

na dificuldade em compreender e medir as dinâmicas do turismo e em identificar os 

impactos por ele causados e qual a sua extensão (Coccossis e Mexa, 2004b). Outras 
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questões erguem-se na busca pelos limites, na determinação de quanto impacto é 

demasiado ou qual a quantidade máxima aceitável de grupo de pessoas em que cépticos, 

como Graaf et al. (1996), respondem que é difícil ou impossível provar que os limites 

ambientais existem, e se existem quais são. “É talvez mais difícil convencer as pessoas a 

respeitarem esses limites a fornecer estratégias para tal” (in Coccossis e Kallis, 2004, p. 16).  

Além das dificuldades de gestão dos impactos ecológicos, também a percepção de 

capacidade de carga entra na equação e esta pode variar dependendo do observador/gestor 

e da sua sensibilidade. Os diferentes visitantes procuram diferentes atractivos nos espaços, 

podendo um mesmo espaço gerar diferentes níveis de satisfação, que vão influenciar por 

sua vez a capacidade de carga do sítio, mediante o seu grau de utilização. Pode-se então 

fazer uma escolha de condições desejadas, dando prioridade a certas condições de oferta 

turística. Assume-se assim, o risco que comporta a adopção de certas medidas que levarão 

à escolha de um tipo de turista em detrimento de outro. É necessária, por estes motivos, 

uma decisão clara do público-alvo, partindo de uma base de trabalho definida tanto quanto 

possível. 

Mesmo com todos os factores que limitam a aplicação da capacidade de carga como 

instrumento de gestão de áreas turísticas, autores como Mexa e Coccossis, responsáveis 

pelo desenvolvimento metodológico da Capacidade de Carga Turística para destinos 

turísticos europeus, continuam a achar que é o melhor meio de gestão e apoio ao 

planeamento das condições necessárias à recepção da actividade turística.  

 Revendo a evolução do conceito de capacidade de carga turística e sua 

aplicabilidade, pode-se assistir a um aumento gradual da sua abrangência e conteúdos, 

caracterizada pelos factores ecológicos, físicos, sociais e económicos. Passou a focar-se no 

alcance das condições desejadas ou identificação dos limites de alterações aceitáveis, em 

vez da determinação de números máximos de utilizadores. Neste âmbito houve também 

uma alteração de fundo, evidenciando a percepção de impactos, deixando de se resumir 

aos impactos em si. Esta alteração ocorreu principalmente com a incorporação dos aspectos 

sociais, o que não significa que os valores científicos deixem de ser importantes e 

relevantes, aliás, são necessários. 

Com a consolidação do conceito, a abordagem apenas científica tornou-se numa 

abordagem de gestão, não se indicando valores numéricos, mas sim desenvolvendo 

sistemas indicativos. A capacidade de carga deixa de ser um fim em si mesmo. Tal como 

Saveriades (2000) explica, “a expectativa de encontrar um valor finito não é realista, mas 

sim a descoberta de diversos tipos de capacidade de carga dependentes dos objectivos de 

gestão, resiliência dos sistemas e tipos de actividades realizadas” (Coccossis e Mexa, 

2004b, p. 48). 
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O conceito de sustentabilidade veio trazer um novo ímpeto a toda esta discussão, 

reorientando políticas de avaliação, sensíveis aos problemas sociais e ambientais no âmbito 

do turismo sustentável. A capacidade de carga passa a depender das necessidades e 

valores das pessoas, definindo-se em relação a algum objectivo de gestão. 

Por fim, não se pode apenas ignorar que à medida que cada vez mais pessoas 

visitam parques e áreas sensíveis, tanto os recursos naturais, como os culturais da área são 

afectados, tal como a experiência dos visitantes (Belnap et al., 1997). 
 

3.3. Metodologias  

Ao longo dos anos o estudo da Capacidade de Carga, como meio de gestão de 

parques naturais e áreas de recreio adensou-se, desenvolveu-se e melhorou-se. Toda esta 

pesquisa revelou as fragilidades do conceito, o que levou ao surgimento de modelos 

paralelos, que propunham metodologias de gestão provavelmente mais eficazes e realistas, 

pois o conceito de capacidade de carga, apesar das metodologias mais recentes, por 

definição é um termo quantitativo, limitando-o à procura de valores. 

Neste capítulo descrevem-se três modelos relevantes e significativos de toda uma 

gama de modelos desenvolvidos para a gestão sustentável de uma área de afluência 

turística.  

3.3.1. Limites de Alterações Aceitáveis (LAC)  
Em 1985, Cole e outros, desenvolveram o modelo Limits of Acceptable Change 

(LAC), para gerir os problemas causados pelos visitantes no Sistema Nacional Norte 

Americano de Vida Selvagem.  

Este foi um modelo desenvolvido com o intuito de uma reformulação do conceito 

original de capacidade de carga, dando ênfase às condições desejadas, em vez da 

quantidade de uso que uma área é capaz de tolerar (McCool, 1996). O objectivo deste 

sistema visa a manutenção e recuperação das qualidades naturais dos sítios, definindo 

estratégias de gestão dos visitantes, onde se procuram fornecer as experiências que estes 

ambicionam, mas que ao mesmo tempo lida com os impactos sociais e biofísicos possíveis 

de acontecer.  

Neste modelo, o grande desafio não é a prevenção das alterações causadas pelo 

uso humano, mas sim identificar que alterações podem ocorrer, em que sítio e que acções 

são necessárias tomar para o seu controle (Cole et al.,1985). 

Cole et al. definem LAC, como a “qualidade de mudança permitida, que é 

explicitamente definida por meio de parâmetros quantitativos e pela identificação de acções 
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de gestão apropriadas e necessárias à prevenção de futuras alterações e estabelece 

procedimentos para monitorizar e avaliar a performance de gestão” (1985, pp12). 

A metodologia LAC não representa um modo dramaticamente diferente de 

conceptualização de problemas, comparado com a da capacidade de carga turística. Tal 

como a esta, tem a mesma dificuldade para chegar a um valor que defina um limite de uso. 

No entanto, a grande mais valia está na procura de objectivos explícitos.  

 

3.3.2. Experiência do Visitante e Protecção de Recursos (VERP)  
Desde o início do desenvolvimento do sistema LAC, os gestores e planeadores do 

território continuaram a testar, adaptar e aperfeiçoar este sistema de planeamento. A base 

de trabalho do VERP (Experiência do Visitante e Protecção dos Recursos) é uma das 

adaptações do LAC (Belnap et al., 1997).  

A sua estrutura começou a ser desenvolvida em 1992, pelo Serviço Nacional de 

Parques dos Estados Unidos da América (EUA), que pretendia lidar com a gestão dos usos 

dos visitantes e os problemas de capacidade de carga nas áreas do sistema de parques 

nacionais.  

No manual desenvolvido pelo Serviço de Parques Nacionais dos EUA, este processo 

define uma “base de trabalho de planeamento e gestão, que se foca nos impactos do uso 

dos visitantes, nas experiências destes e nos recursos do parque. Estes impactos são 

principalmente atribuídos ao comportamento do visitante, aos níveis de uso, aos tipos e 

tempos de uso e localização do uso.” (p.9)  

A base de trabalho do VERP, pretende fornecer um modo lógico para a tomada de 

decisões sobre problemas de capacidade de carga. Para isso, propõe documentar todas as 

decisões feitas durante o desenvolvimento e implementação do VERP. A documentação é 

particularmente importante quando são necessárias tomadas de decisão tão controversas 

como a limitação do número de visitantes ou o aumento do desenvolvimento. 

Apesar de haver um manual de utilização, com uma sequência de etapas, os autores 

apontam que este não é um processo linear e estanque. Pretendem que seja uma base de 

trabalho interactiva, com pareceres, previsões e medidas experimentais, de acordo com as 

características da área em questão.  

Está dividido em quatro pontos fundamentais, começando pela elaboração de uma 

estrutura de trabalho, uma fase de análise, outra de prescrições e por fim os elementos de 

monitorização e acções de gestão. 
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3.3.3. Modelo de Gestão de Optimização do Turismo (TOMM)  
Em contraste com as estruturas de gestão já descritas, o Tourism Optimization 

Management Model (http://www.tomm.info/home.aspx), foca-se nos melhores resultados e 

nos mais sustentáveis para o turista e comunidade e estabelece escalas aceitáveis onde 

eles podem ocorrer.   

O TOMM foca-se numa abordagem integrada da gestão do turismo e diminui a 

preocupação focada na limitação do crescimento do turismo. Neste modelo o uso dos 

termos impacto e limites é desencorajado, pela carga negativa que estes dão ao 

crescimento do turismo.  

1. O enfoque é dado a todo o sistema turístico, onde é incentivado o envolvimento 

de todas as partes interessadas, através de parcerias e sistemas dentro das 

comunidades;  

2. Interessa-se por abranger toda a região, servindo um grande número dê 

organismos interessados, em vez de apenas das áreas protegidas. 

Pretende-se com este sistema a inclusão dos factores económicos, oportunidades de 

mercado, ambientais, experimentais e socioculturais, reflectindo todo o sistema turístico. 

Uma característica interessante e central deste modelo, é a introdução de um 

sistema de gestão de reacções, que alerta organismos chave sobre os indicadores que não 

estão de acordo com os parâmetros estabelecidos ou outros problemas potenciais que 

poderão precisar de monitorização adicional. Desenvolve-se assim uma reacção em cadeia. 

Se bem realizado e sempre contando com a importância que a população tem na 

identificação de alteração nos indicadores, a resposta dada será bastante mais eficaz, mas 

também permitirá uma evolução do modelo de turismo sustentável, que acompanha as 

alterações ocorridas ao longo do tempo. 

3.3.4. Relevância destas metodologias  
Os modelos apresentados encontram-se intrinsecamente ligados com o conceito 

básico de capacidade de carga turística, apresentando normas paralelas de implementação 

ou reformulação da visão de capacidade de carga. 

Quase se pode estabelecer uma evolução cronológica das três metodologias, em 

paralelo com a evolução do estudo da capacidade de carga turística. A metodologia LAC, 

numa fase mais inicial, introduz a procura das condições desejadas numa área, em vez dos 

seus limites de uso; a VERP, enfatiza a necessidade de uma base documental de todos os 

processos de planeamento, revelando que este não é uma sequência metodológica 

estanque, mas que permite alterações nas tomadas de decisão e se necessário, 

reformulação de etapas; a TOMM, por sua vez foca-se na sustentabilidade do turismo na 
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área, evidenciando igualmente todos os parâmetros a ter-se em consideração num sítio 

turístico e propondo um processo de gestão das reacções, para que estas sejam mais 

rápidas. 

Todos têm em comum o estabelecimento das condições desejadas para os recursos 

dos parques e experiências dos visitantes, a procura de indicadores que revelem as 

qualidades de experiencias e condições dos recursos, o estabelecimento de parâmetros que 

definam as condições mínimas aceitáveis, a formulação de técnicas de monitorização para 

determinar se e quando as acções de gestão devem tomar lugar para manter as condições 

dos parâmetros, o desenvolvimento de medidas de acção para assegurar que todos os 

indicadores se mantém nos parâmetros descritos. 

Outro elemento importante, que é repetidamente referido em todas as metodologias 

e fundamentos da capacidade de carga turística, é o papel da intervenção da população em 

todo o processo, principalmente no encontro das condições desejadas e depois na 

monitorização. 

É fundamental compreender-se que a intenção do planeamento da capacidade de 

carga é o desenvolvimento de um compromisso entre a protecção total dos recursos e o 

acesso não restritivo aos recursos, para uso de recreio (Cole et al, 1985). É uma verdadeira 

base de trabalho para a realização de um turismo sustentável. 

3.4. Caracterização e metodologia de gestão de capacidade de carga 
turística 

3.4.1. Caracterização da capacidade de carga turística 
Era esperado conseguir-se determinar a capacidade de carga de um modo bastante 

linear, facilitando a sua implementação em planos de gestão de áreas de oferta turística. 

Mas na realidade, esta revelou ser fundamental na formulação de uma base de trabalho 

apropriada, que considera as particularidades de cada caso e que relaciona as 

características do destino, com a procura dos turistas que visitam determinada área. Neste 

sentido é fundamental ter-se em atenção os aspectos ambientais, sociais, políticos e 

económicos que apresentam diferentes pesos em diferentes situações, principalmente as 

particularidades dos sítios, mas também pelos tipos de turismo existentes e a interface 

turismo/ambiente (Coccossis e Mexa, 2004a). 

São as características do sítio que dão a estrutura básica para o desenvolvimento do 

turismo. Representam os recursos locais, a vulnerabilidade nos ecossistemas naturais 

locais, o tamanho da população, a estrutura económica, a herança cultural e local, entre 

outras. Por outro lado, são os tipos de turismo, como por exemplo, turismo balnear ou 

turismo de natureza que vão distinguir determinado tipo de comportamento padrão por parte 
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dos turistas. O que o turista procura está de certa forma inerente ao seu tipo de 

comportamento no uso do espaço, como age perante os recursos turísticos existentes e as 

condições das relações turista/comunidade local, turista/economia local e desenvolvimento 

turístico/qualidade de relações ambientais. O tipo de turismo pode ser expresso pelos 

motivos que levam as pessoas a visitar um determinado sítio, pelo modo de mobilidade e 

transporte, pela frequência e duração da estadia e pela abrangência de actividades 

turísticas, gastos diários, etc. Neste contexto é importante considerar diferenças entre os 

tipos de turistas em termos de expectativas, atitudes, comportamento e padrões de 

actividade espacial, na medida em que estes condicionam as pressões e impactos do 

turismo num sítio (Ansarah, 2000). 

A interface turismo/ambiente é essencialmente importante pela correlação dos dois 

componentes anteriores, no modo de desenvolvimento do tipo e forma do turismo (padrões 

espaciais), na fase do ciclo de vida no contexto do destino, no nível dos sistemas 

organizacionais e tecnológicos empregues, no regime de gestão, etc. Esta interface é 

expressa pelas restrições derivadas dos impactos do turismo no ambiente ou da degradação 

do ambiente sobre o turismo e produto turístico (Coccossis e Mexa, 2004b). 

Para uma melhor compreensão da capacidade de carga turística, esta pode ser sub-

dividida em três componentes. A física-ecológica, a sóciocultural e a político-económica 

(Coccossis e Mexa, 2004b). Embora se divida em três categorias, as decisões político-

económicas, os parâmetros socioculturais e os aspectos físico-ecológicos, estes encontram-

se todos inter-relacionados. 

 

a) Físico-ecológica  

Constituem esta componente os elementos, naturais e culturais e as infra-estruturas 

e amenidades sociais necessárias ao desenvolvimento turístico. Incorporam esta 

componente a capacidade de carga ecológica e a capacidade de carga física. 

A capacidade de carga ecológica refere-se aos impactos nos ecossistemas e 

recursos, de acordo com a capacidade de absorção que os sistemas naturais têm, que lhes 

permite absorver certas quantidades de poluentes, emissões, etc., sem causar perda nas 

suas características essenciais, ou funções ecológicas. Tem a particularidade de ser 

dificilmente manipulada pela acção humana e é apenas conhecida pelos cálculos de alguns 

dos limites, que devem ser bem observados e respeitados como tal. 

A capacidade de carga física refere-se aos elementos construídos/culturais, incluindo 

infra-estruturas e as suas características, como o fornecimento de água, esgotos, 

electricidade, transportes e amenidades sociais como correios e serviços de 

telecomunicações, serviços de saúde, bancos, etc. Os limites deste tipo de capacidade 
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podem aumentar através de investimentos nas infra-estruturas, imposição de impostos, 

adopção de medidas de regulação, etc. Por isto, não deve ser usada como componente de 

medição de capacidade de carga, mas como base de trabalho para guiar as decisões de 

gestão. 

 

Os níveis de capacidade podem ser estabelecidos por exemplo por: 

•Os níveis de congestionamento ou densidade em áreas chave, como parques, 

museus, ruas de cidades, etc. 

•A perda máxima aceitável de recursos naturais (ex: água ou terreno), sem 

degradação significativa das funções do ecossistema ou biodiversidade ou perda de 

espécies 

•Os níveis aceitáveis de poluição de ar, água e sonora na base de tolerância ou níveis 

de capacidade de assimilação dos ecossistemas locais. A existência de parâmetros podem 

ajudar a determinar os níveis aceitáveis (ex: concentração de vários elementos em água 

potável, ou água de banhos) 

•A intensidade de uso de infra-estruturas, estabelecimentos e serviços de transporte. 

•O uso e congestionamento de infra-estruturas e serviços de fornecimento de água, 

electricidade, gestão de lixos de esgotos e desperdícios sólidos, tratamento de detritos e 

telecomunicações 

•A oferta adequada de outros estabelecimentos comunitários e serviços como os 

relacionados com saúde pública e segurança, habitação e serviços comunitários, etc. 

b) Sóciocultural  

É o termo genérico para a tolerância da população local em relação aos visitantes, 

bem como de satisfação da qualidade da experiência dos visitantes. 

É importante considerar os aspectos sociais, na medida em que as populações locais 

são afectadas pela presença e crescimento do turismo. Desde assuntos sociais e 

demográficos, como oferta de emprego e aumento de mão-de-obra ou mudanças nos 

padrões familiares e relações sociais. Os limites socioculturais são bem mais difíceis de 

avaliar, pois dependem em grande parte das percepções e valores. 

Os factores sócio-psicológicos podem ter uma maior influência na noção de espaço 

sobrelotado, podendo este ser contornado de acordo com o modo de gestão, as 

características e valores, actividades e comportamentos da comunidade local e visitantes. 
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Os níveis de capacidade para a componente sóciocultural podem ser: 

• O número de turistas e tipos de actividades de recreio, que podem existir sem afectar 

o sentido de identidade, estilo de vida, padrões sociais e actividades das 

comunidades anfitriãs 

• O nível de turismo que não altera significativamente a cultura local de modo directo 

ou indirecto em termos de artes, artesanato, crenças, cerimónias, costumes e 

tradições 

• O nível de turismo que não vai ser ressentido pela população local ou substituir o seu 

uso dos serviços e amenidades 

• O número de visitantes numa área, compatíveis com os tipos de actividades e sem o 

declínio inaceitável de experiência por parte destes.  

c) Político-económica  

Esta componente representa os impactos do turismo na estrutura económica, 

incluindo competição com outros sectores. A capacidade de carga económica é a 

capacidade de absorção das várias funções do turismo, sem excluir actividades locais 

desejáveis. Aplica-se quando um recurso é utilizado simultaneamente para uma actividade 

recreativa e económica. Neste caso a actividade recreativa não pode interferir com a 

actividade não recreativa, reduzindo a viabilidade económica do recurso. 

Há uma preocupação especial na igualdade social ou ponto até ao qual os lucros do 

turismo são distribuídos de tal forma, que cria oportunidades de melhoria das condições 

sociais e económicas na sociedade local, não só aos directamente envolvidos nas 

actividades turísticas. É, por isso, necessário perceber se o turismo é fonte de rendimento 

fiável e de emprego. 

Os assuntos institucionais, políticas e tomadas de decisão são também incluídos na 

componente político-económica, pois envolvem capacidades locais para gerir a presença do 

turismo. 

Os níveis de capacidade político-económica são: 

•O nível de especialização no turismo 

•A perda de trabalho humano noutros sectores, devido à atracção turística 

•Os problemas de distribuição dos rendimentos do turismo, a nível local 

•O nível do emprego no turismo em relação com os recursos locais humanos.  
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3.4.2. Metodologia de definição e implementação da Capacidade de Carga 
Turística  

Do exposto, conclui-se que a Capacidade de Carga Turística (CCT) procura definir 

níveis aceitáveis de turismo, que derivam de análises de parâmetros chave como recursos 

naturais, espécies protegidas, padrões culturais e sociais e tradições, entre outros. Estes 

parâmetros podem intervir no desenvolvimento turístico de um sítio, sentidos ou entendidos 

como limites que podem basear as decisões de gestão a ser tomadas. 

O processo de definição de CCT pode ser dividido em elementos descritivos e de 

avaliação. Os descritivos vão ser aqueles que vão dar informação sobre os aspectos físicos, 

ecológicos, sociais, políticos e económicos do desenvolvimento turístico e os de avaliação 

vão descrever como uma área deve ser gerida e o nível aceitável dos possíveis impactos.  

É através dos elementos descritivos que se vai compreender que factores são 

passíveis de se gerir ou que são limitantes do sistema. No caso dos factores limitantes, 

estes não são sensíveis às medidas de mitigação dos impactos do turismo, a não ser a 

redução do turismo ou formas de turismo que estejam a afectar esse recurso. 

A avaliação do sistema inicia-se com a identificação das condições desejadas ou tipo 

de desenvolvimento turístico pretendido. Para tal, é necessário definir objectivos, avaliar 

propostas alternativas e formular estratégias de desenvolvimento turístico. A percepção de 

quanta alteração é aceitável é facilitada se os objectivos definidos forem coerentes e claros, 

sendo este um passo fundamental no decurso do planeamento turístico. Este processo 

envolve decisões políticas e por isso é muito importante assegurar a participação de todas 

as entidades decisoras, bem como da população local, não só para assegurar legitimidade 

no processo de planeamento, mas também para aumentar a possibilidade de sucesso. 

Coccossis e Mexa (2004b) propõem oito etapas para o processo de definição e 

implementação da capacidade de carga turística e um nono ponto referente à monitorização, 

que não tem necessariamente de ocorrer no final do processo, mas sim no decorrer deste. 

1. Análise do sistema 

2. Análise do desenvolvimento turístico 

3. Análise das implicações do desenvolvimento turístico para cada componente 

4. Avaliação de impactos 

5. Definição de capacidade de carga turística para cada componente 

6. Elaboração de opções alternativas de desenvolvimento turístico e modos de 

acção alternativos  

7. Definição de capacidade de carga total do sistema 

8. Implementação de capacidade de carga total 

9. Monitorização 
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1.ANÁLISE DO SISTEMA 

a)Análise das características físicas-ecológicas do sistema 

i) análise das características gerais ecológicas e físicas da área, através da 

definição de limites significativos da área e recolha e análise de dados dentro 

desta. Consideram-se especialmente os aspectos e processos chave, 

dependendo das características geográficas, como hidrologia, dinâmicas 

costeiras (se existentes), padrões de vegetação e cobertura, distribuição das 

espécies selvagens, paisagem natural e cultural, padrões de desenvolvimento 

urbano (e turístico), expansão urbana, dinâmicas e padrões de usos do solo, 

rede de transportes, fornecimento de água e redes de esgotos, tratamentos 

de águas residuais, produção de energia, presença de variedade de serviços 

necessários ao suporte do turismo (como estabelecimentos de saúde), etc 

ii) estudo de ligações relevantes com as áreas adjacentes, que possam estar 

ligados ao sistema em questão. As condições de oferta turística em áreas 

adjacentes pode contribuir para pressões manifestadas na área em estudo ou 

até pode proporcionar oportunidades de futuro crescimento. 

b)Análise das características socioculturais do sistema 

i) análise das características demográficas e sociais gerais. Recolha e análise 

de dados. Análise dentro do contexto, de crescimento populacional e 

densidade, estrutura de idades, níveis de educação, etc.  

ii) Análise de padrões culturais e relações sociais. Ênfase dado aos que podem 

afectar o uso dos recursos e as relações entre a comunidade local e os 

turistas, expressos em conflitos, ameaças perceptíveis ou semelhantes 

iii) Estudo do relacionamento com o sistema alargado (condições culturais e 

sociais numa área mais abrangente) que podem influenciar o sistema em 

estudo. As relações entre comunidades vizinhas são muitas vezes 

conflituosas, caracterizadas por aumento de competitividade. Isto inibe 

cooperação. 

c)Análise das características político-económicas do sistema 

i) análise geral das características políticas e económicas da área. Recolha e 

análise de dados. Alguns dos assuntos a considerar são: 

ii) estado e estrutura da economia: emprego, actividades tradicionais, 

sazonalidade de actividades, média de rendimentos, investimentos públicos e 

privados na área 
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iii) questões politicas, processos de decisões, principais actores e participação 

da comunidade 

iv) aspectos administrativos e organizacionais, mecanismos, capacidades 

cientificas, técnicas e de gestão para resolver os problemas, distribuição de 

responsabilidades 

v) contextos de regulamentação e institucionais, objectivos e politicas para o 

turismo, desenvolvimento e ambiente, planos de usos do território, 

regulamentos e critérios existentes no destino turístico, padrão de 

desenvolvimento turístico relacionado com a sensibilidade geral da área 

(altamente restrito, controlado, intensivo)  

vi) Estudo da relação com o sistema alargado (condições político-económicas 

que afectam o sistema em estudo). Pode ser a região administrativa alargada 

à qual o sistema pertence. 

2.ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
 

i) Análise da oferta e procura turística 

ii) Exploração das tendências futuras, perspectivas para o desenvolvimento 

turístico, potencial oferta turística (internacional e domestica), actividades 

emergentes.  

iii) Definição do tipo de desenvolvimento turístico (massas vs selectivo, como 

agro-turismo, cultural, religioso, etc.). A inventariação de actividades pode ser 

útil para evidenciar as dimensões temporais. 

iv) Definição de nível de actividade turística (chegadas, pernoitamento) 

v) Identificação de padrões de comportamento (nível de uso de 

estabelecimentos, densidades de visitantes, tempo de estadia, actividades no 

destino e níveis de satisfação do turista) 

vi) Identificação das características dos visitantes (idade, sexo, rendimento, 

motivações, expectativas) Identificação de grupos principais (turistas, 

excursionistas, desportistas, etc.) 

vii) Identificação de padrões espaciais o desenvolvimento turístico (concentrado, 

disperso) 

viii) Identificação das atracções turísticas (recursos e áreas específicas que são 

ou serão pólos de atracção significativos, como praias, áreas naturais, vida 

selvagem, casino, monumentos, gastronomia, tradições, festivais, etc.). 

Classificação da sazonalidade ou ausência desta nos pólos de atracção. 

Inventariação dos eventos chave pode ser útil  
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ix) Análise dos fluxos espaciais e temporais (duração de estadia, atracções e 

rotas favoritas, etc.) 

x) Definição do perfil da área, tendo em conta as suas características chave 

xi) Análise dos rendimentos turísticos 

xii) Análise das politicas correntes em relação do desenvolvimento turístico 

xiii) Análise das estratégias nacional e locais para o desenvolvimento turístico 

xiv) Análise de estratégias dos agentes chave no sector do turismo (o destino 

turístico não deve ser apenas atraente ao turista, mas também à indústria 

turística, principalmente às entidades transnacionais que a dominam)  
 

3.ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PARA CADA 

COMPONENTE 

 

a)Implicação para a componente física-ecologica. 

i) A sazonalidade pode ser um motivo de vários problemas ambientais 

ii) Grande parte dos impactos não se relaciona com o número de turistas, mas 

com as suas actividades e comportamentos. Por vezes, as actividades 

denominadas amigas do ambiente, são frequentemente as causadoras dos 

impactos em ecossistemas frágeis, como por exemplo, caminhada e 

parapente. 

 

b)Implicações para a componente sóciocultural. 

i) Turismo pode ter fortes implicações nas oportunidades de emprego, estrutura 

familiar e relações sociais. 
 

c)Implicações para a componente politico-económica.  
i) Turismo pode encorajar o abandono das actividades tradicionais 

 

4.AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

 

a)Avaliação da componente física-ecológica do sistema 

i) Avaliação de impactos no ambiente local e infraestruturas 

ii) Identificação de problemas, conflitos, ameaças e riscos. Certos impactos 

podem provocar a deterioração das características físicas-ecológicas, que 



- 23 - 
 

podem levar à insatisfação dos turistas e aumentar assim o custo para 

fornecer certos serviços. Habitantes, planeadores, decisores e interpretadores 

têm por norma um conhecimento relativo bastante elevado sobre quais são 

os maiores problemas existentes. 

iii) A identificação dos problemas chave, ameaças e riscos deve ser feita tanto 

para o ambiente (problemas causados pelo turismo), como para o turismo 

(problemas causada pela degradação do ambiente) 

iv) Identificação de questões e oportunidades para gerir (ex: fluxos de turismo) 
 

b)Avaliação da componente sóciocultural do sistema 

i) Avaliação de impactos na comunidade local. Identificação das preferências da 

população local. Os residentes são importantes para a hospitalidade, ligando 

intrinsecamente a reacção dos visitantes ao lugar, bem como o 

comportamento do visitante vai afectar a hospitalidade do habitante 

ii) Avaliação do nível de satisfação do turista 

iii) Identificação de problemas, ameaças e conflitos socioculturais 

iv) Identificação de questões e oportunidades para gerir 
 

c)Avaliação da componente político-económica do sistema 

i) Avaliação de impactos na economia local e comunidade 

ii) Identificação de problemas, ameaças, conflitos e riscos 

iii) Identificação de questões e oportunidades para gerir 
 

5.DEFINIÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA PARA CADA COMPONENTE 
 

i) Identificação de obstruções (parâmetros flexíveis) para as componentes 

físico-ecológicas, socioculturais e político-económicas (a avaliação pode 

indicar vários problemas e ameaças) 

ii) Identificação de restrições para as três componentes. Critérios de limitação 

devem ser identificados 

iii) Definição de limiares para as obstruções e as restrições. Valores máximos e 

mínimos devem ser identificados 

iv) Selecção de indicadores 

v) Definição do nível desejado para cada indicador/limiar (ex: proporção de 

visitantes para a população local). Quando há padrões a monitorização dos 

indicadores é feita em relação com os padrões estabelecidos.  
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6.ELABORAÇÃO DE OPÇÕES ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E 

MODOS DE ACÇÃO ALTERNATIVOS  
 

i) Opções alternativas contêm: 

 Restrições (permanecem inalteráveis nas várias opções) 

 Obstruções (alteráveis de acordo com os vários modos de acção) 

ii) Formulação de objectivos e metas, tendo em conta as tendências futuras e 

perspectivas de desenvolvimento turístico. Objectivos são importantes porque 

fornecem direcções alargadas e clarificação de que certas metas são mais 

importantes que outras. O estabelecimento de prioridades é importante no 

conceito de capacidade e vai determinar se alguns obstáculos podem ser 

ultrapassados para alcançar os objectivos. 

iii) Elaboração de modos de acção alternativos 

iv) Análise e avaliação de impactos para as várias opções para cada um dos três 

componentes 

v) Definição de capacidade de carga de cada um dos componentes em cada 

opção 

vi) Selecção da opção preferencial 

vii) Elaboração de uma estratégia para o desenvolvimento turístico 
 

7.DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL DO SISTEMA 

 

i) Definição das obstruções para a opção preferida 

CCT total, não tem necessariamente de tomar a forma de um valor numérico, 

resultante do cálculo de cada capacidade de carga. Tendo seleccionado a opção desejada, 

será possível identificar os factores chave finais e por isso os limiares e indicadores a serem 

considerados. Pode ser que um venha a ser o factor chave essencial e por isso a CCT 

possa coincidir com ele (ex: o factor físico-económico) 
 

8.IMPLEMENTAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA TOTAL 
 

i) Elaboração das medidas políticas de CCT 

ii) Selecção de uma lista final d indicadores para as restrições e obstruções 

identificadas 

iii) Definição de limiares e parâmetros 
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9.MONITORIZAÇÃO 

 

Monitorização do sistema e dos visitantes. Esta não tem de ser necessariamente no 

fim do processo, mas sim, um acto contínuo. 

 

A monitorização dos visitantes tem 3 componentes: 

 Contagem (uso total, variações do uso, distribuição dos visitantes) 

 Perfil do visitante (dados demográficos e socioeconómicos, procura 

recreativa, informação de participação) 

 Questionários sobre as opiniões do visitante (informações, atitudes, 

percepções, motivações) 
 

O estudo da capacidade de carga deve ser flexível e reflectir as singularidades da 

área de estudo, pois os sistemas são dinâmicos e por isso, sujeitos a mudanças contínuas. 

A informação recolhida pode ajudar no planeamento e desenvolvimento do sítio, formulação 

de medidas políticas e revisão do desempenho do processo de gestão.  

Para que seja uma base de trabalho de sucesso, a monitorização regular dos fluxos 

turísticos e impactos, em conjunto com a capacidade de produzir dados comparáveis, pode 

ajudar nas decisões a tomar. A monitorização, pode também ajudar no desenvolvimento a 

longo prazo de tendências, criação de indicadores de performance, formulação de políticas 

e informação de estratégias de gestão, entre outros.  

 

3.4.3. Indicadores _ meio de medição e aplicação da capacidade de carga 
turística 

Os indicadores do turismo sustentável estão directamente relacionados com a 

definição de capacidade de carga de um sítio (Coccossis e Mexa, 2004b) e por isso, é 

importante compreender quais são, pois representam oportunidades significativas de 

fornecimento de informação não só na definição, mas também na implementação da 

metodologia da capacidade de carga turística.  

Estes descrevem as relações entre o turismo e o ambiente, os efeitos dos factores 

ambientais no turismo, os impactos da indústria turística no ambiente e darão as respostas 

necessárias à promoção do turismo. A escolha dos indicadores está directamente 

relacionada com as componentes da capacidade de carga turística; indicadores físico-

ecológicos, socioculturais e político-económicos. De acordo com Coccossis e Mexa (2004b), 

basta haver um número chave de indicadores, como por exemplo, espécies em perigo, para 

monitorizar o estado do sistema e identificar as violações dos limites de capacidade de 
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carga turística. Estes indicadores chave, também ajudarão à definição de prioridades nas 

medidas de acção.  

3.5. Síntese 

A abordagem para a definição de capacidade de carga turística e a ênfase na sua 

medição foram alteradas ao longo do tempo, reflectindo as alterações na estrutura de um 

sistema dinâmico, bem como alterações de objectivos de gestão e prioridades, expectativas 

e valores dos visitantes. A capacidade de carga turística deixou de estar associada à busca 

de um valor fixo, em vez disso ela actua como guia para a sustentabilidade do turismo. À 

medida que o sistema se altera, a linha condutora precisa de reflectir os novos problemas e 

ameaças, bem como novos desafios e aspirações. Por exemplo, os visitantes e 

comunidades locais tendem a alterar os seus comportamentos ao longo do tempo, 

resultando numa resposta social diferente (Coccossis, 2004). 

Hall e Lew (1998) corroboram a ideia de que a capacidade de carga tem vindo a ser 

cada vez mais identificada como um sistema de gestão. A sua aplicação está direccionada 

para a manutenção e restauro das condições ecológicas e sociais, definidas como 

aceitáveis e apropriadas para a gestão de objectivos e não apenas um sistema direccionado 

para a manipulação de níveis de uso (Coccossis e Mexa, 2004b, p. 74). 

A capacidade de carga parece ser mais facilmente aplicável em áreas limitadas e 

bem definidas, muitas vezes sob um único regime de gestão em detrimento de vastas áreas, 

como exemplo as orlas costeiras. Deve-se também ter em conta que a capacidade de carga 

turística difere entre os vários sítios de uma mesma área. 

A implementação da capacidade de carga turística pode ser facilitada, guiada e 

monitorizada por um conjunto de indicadores coerentes. É assim necessário um 

compromisso entre os objectivos do turismo e o desenvolvimento sustentável da área em 

questão.  

O processo descrito para a medição e implementação da capacidade de carga 

turística deve ser considerado como uma base de trabalho indicativa, na procura de limites 

do desenvolvimento do turismo. Consequentemente, a monitorização revela ser uma 

componente importante no fornecimento de informações sobre o estado em que se 

encontram os recursos. Este processo é adaptativo e pode ajudar a sintonizar as várias 

medidas adoptadas para a mitigação dos impactos negativos do crescimento do turismo 

numa área. 

Como notado o processo inclui elementos descritivos bem como avaliativos. 

Indubitavelmente a consulta de todos os observadores e responsáveis das áreas, será 

essencial para assegurar uma implementação e compreensão efectiva da capacidade do 

sistema em causa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“A vida é feita de nadas 

De grandes serras paradas 
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4. Introdução 
Revendo a metodologia proposta por Coccossis e Mexa (2004b), compreende-se 

que esta necessita de uma equipa multidisciplinar para a sua correcta elaboração e também 

um acompanhamento de todo o processo ao longo do tempo. Por isso, neste trabalho, serão 

apenas desenvolvidos os dois primeiros pontos da metodologia, referentes à Análise do 

Sistema e à Análise do Desenvolvimento do Turismo. Assim sendo, não se chegará ao 

estabelecimento de uma capacidade de carga do sistema, mas apenas será possível a 

compreensão da estrutura de apoio à oferta turística do lugar e também o tipo de turismo 

predominante, mediante a avaliação da capacidade de carga do geossítio. Em conjunto com 

a pesquisa bibliográfica e recolha de campo, Figurada em dados fotográficos, pretende-se 

propor directrizes que possibilitem a melhoria das condições de oferta, para que o turismo 

em Penha Garcia se torne cada vez mais sustentável. 

Por estar integrado no Geopark Naturtejo, tem sentido que antes da aplicação da 

análise metodológica se desenvolva um capítulo que esclareça o que é um geoparque e que 

sentidos dá a uma região que se encontra sob a sua alçada.  

5. Geoparques 

5.1.Uma estratégia de (geo)conservação e desenvolvimento  

A consciência da importância da preservação dos ecossistemas para um equilíbrio 

da vida na terra, já é comum na sociedade actual. Existe assim, uma preocupação 

generalizada sobre a protecção e conservação do mundo natural, que incide de modo 

recorrente sobre problemas como as alteraç,ões climáticas, poluição, desertificação, abate 

de florestas, incêndios florestais e espécies em extinção, entre outros. Mas ainda não é 

consciente que a distribuição dos habitats, plantas e animais dependa não só do clima, 

relacionado com o sítio geográfico, mas também da geologia dos sítios 

(www.globalgeopark.org). Esta, que é o substrato da paisagem, influenciou grandemente na 

diversidade dos ecossistemas existentes, bem como no modo como as civilizações se 

apropriaram dos territórios onde habitam, por outras palavras, considera-se a geologia como 

a primeira linha de construção da Paisagem (Brilha, 2005). Compreende-se assim que a 

herança e a diversidade geológica represente uma importante parte do património natural 

sendo uma componente essencial do sistema que contribui para o ambiente vivo. Assim, é 

imprescindível e importante o estudo da sua diversidade.  

A nível internacional existem várias organizações activas na conservação do 

património, através da criação de instrumentos normativos. Destacam-se a UNESCO, 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, especializada na 
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defesa da cultura como espaço de memória e de diversidade humana; o ICOMOS, Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios, dedicada à conservação do património; o Conselho 

da Europa, que promove a investigação e reflexão para o património europeu; e a ProGeo, 

Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, com o intuito de 

inventariação e protecção do património geológico, bem como a promoção da educação do 

público em geral para as ciências da Terra e sua importância. 

Definido pelo conjunto dos geossítios, o património geológico pode ser 

“geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico, estratigráfico, tectónico, 

hidrogeológico e pedológico, entre outros” (DLnº142/2008, de 24 de Julho). Estes geossítios, 

geograficamente bem delimitados, são considerados como elementos de geodiversidade 

singulares e de elevado valor do ponto de vista científico, pedagógico, cultural ou turístico 

(Brilha, 2005). Assim, ao estudarmos este património, conseguimos compreender a 

estrutura da Terra, a evolução da vida e o modo como a geologia tem sido um factor 

determinante para a biodiversidade e condições em que vivemos (Geological Survey of 

Sweden, 2002). Entende-se então que a diversidade geológica deve ser preservada para 

(Geological Survey of Sweden, 2002, pp3): 

 Preservar elementos intocados, representativos e únicos, da paisagem; 

 Ser capaz de interpretar e no futuro, reinterpretar a evolução da terra e da 

sua paisagem 

 Conter o acesso a formações geológicas únicas e representativas, para 

pesquisa, educação e lazer 

 Compreender e acompanhar processos geológicos 

 Preservar as condições para a biodiversidade 

Em 2004, o 883º Comité do Conselho de Ministros da Europa, reuniu-se com o 

objectivo de analisar a importância do património geológico para a identidade das paisagens 

europeias, o seu valor económico, científico, cultural, estético e intrínseco. Nesta reunião 

foram também relembradas as Declarações do Milénio das Nações Unidas, principalmente 

sobre o respeito pela Natureza, para a gestão de todas as espécies e recursos naturais e 

reconhecendo que o património geológico é um recurso não renovável e deteriorável se não 

houver cuidado e medidas implementadas pelas autoridades. Neste sentido, faz uma série 

de recomendações, presentes na Recomendação Rec(2004)3 para a Conservação do 

Património Geológico e Áreas de Especial Interesse Geológico (ANEXO I), para o 

reconhecimento da importância deste património e sua valorização e conservação, 

apontando também a existência de alguns programas europeus que já actuam neste sentido 

e muitas vezes em colaboração entre si. De entre estes programas os geoparques 

destacam-se pela sua política de geoconservação relacionada com a promoção do 

património geológico ao público em geral, para a educação e desenvolvimento 
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socioeconómico das regiões a eles associadas, através do turismo geológico 

(www.europeangeoparks.org).  

Os geoparques têm como marco importante para a sua história, a elaboração da 

Carta de Digne (ANEXO II), em 1991. Esta, foi um passo muito importante no percurso da 

protecção e valorização do património geológico, tendo por finalidade solicitar às 

autoridades nacionais e internacionais, a consideração da protecção do património 

geológico a partir de medidas legais, financeiras e organizacionais. Assim, na génese da 

Rede Europeia de Geoparques (REG), a 5 de Junho de 2000, estiveram quatro regiões que 

já tinham criado em separado os seus geoparques, pelo alto valor de património geológico 

que continham, e que assinaram nesta data o Manifesto da Rede Europeia de Geoparques 

(ANEXO III). Foram estas, a Reserva Geológica de Haute Provence, em França; o Parque 

Cultural de Maestrazgo, em Espanha; a Floresta Petrificada de Lesvos, na Grécia; e o 

Geoparque Gerolstein/Vulkaneifel, na Alemanha (www.europeangeoparks.org). 

Posteriormente a REG foi estabelecida como referência para futuras criações de redes de 

geoparques a nível continental, através da Declaração de Madonie (ANEXO IV), em 2001, 

passando a ter o apoio da UNESCO1. Em Fevereiro de 2004, foi criada a Rede Global de 

Geoparques Nacionais (RGG) da UNESCO e estabelecidas as Directrizes de trabalho para 

a candidatura à Rede Global (www.globalgeopark.org). Automaticamente, os geoparques da 

Rede Europeia de Geoparques passam a pertencer à Rede Global de Geoparques 

Nacionais. Actualmente existem 37 geoparques europeus, dois dos quais são portugueses, 

o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional e o Geoparque Arouca, e 66 a nível mundial 

(ANEXO V). 

Tal como já foi compreendido, na base dos geoparques está a preservação de sítios 

de elevado valor geológico que permitem estudar os processos da terra que já aconteceram 

no passado, como a formação do solo e erosão, desertificação, tremores de terra, evolução 

e extinção de plantas e animais, que contribuem para a compreensão dos problemas do 

presente (www.europeangeoparks.org). Depreende-se assim, que os locais com património 

geológico são essenciais à educação e sensibilização das pessoas para o seu valor 

ecológico, através da demonstração prática dos princípios da geologia e ilustração dos 

processos da evolução da paisagem. Por isso, os geoparques elaboram acções estratégicas 

como a criação de rotas geológicas, painéis de interpretação, centros de visita, museus 

temáticos, abertura de grutas e minas ao público, que ajudam ao aprofundamento e 

apreciação do património da terra (www.europeangeoparks.org).  

                                           
1 Acordo entre a Rede Europeia de Geoparques e a Divisão das Ciências da Terra da UNESCO – 

Madonie Declaration, em Abril de 2001. 

http://www.europeangeoparks.org/
http://www.globalgeopark.org/
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Com o incentivo para o turismo geológico, os geoparques contribuem não só para a 

percepção do valor das características geológicas na qualidade estética e ecológica das 

paisagens como parte do património cultural das regiões, mas também têm um papel activo 

no desenvolvimento económico destas. Neste sentido, os habitantes ficam capacitados para 

uma (re)apropriação do seu património, participando activamente na revitalização cultural do 

território. Paralelamente estes são territórios experimentais que existem numa rede 

temática, por isso, um geoparque europeu desenvolve, experimenta e valoriza métodos de 

preservação do património geológico (www.europeangeoparks.org). Crê-se que o seu 

funcionamento em rede cria mais-valias para a investigação científica do património 

geológico (www.europeangeoparks.org). 

No Manifesto da Rede Europeia de Geoparques da UNESCO, presente no ANEXO 

III, estão descritas as principais carcaterísticas de um geoparque. De salientar que este 

deve ter fronteiras bem definidas, património geológico de elevado valor e específico e área 

suficientemente grande para conseguir apresentar uma estratégia capaz de verdadeiro 

desenvolvimento económico sustentável do seu território, com políticas de valorização 

cultural e cooperação com a população local. 

5.2.Geoturismo  

O turismo que se pretende desenvolver nos geoparques é aquele que realça as suas 

principais características, isto é, o património geológico, mas também a história e cultura dos 

locais, procurando a popularização da geociência ao mesmo tempo que melhora a 

economia das regiões. Por isso, usa-se o termo geoturismo, que é aquele que mantém ou 

valoriza o carácter geológico de um sítio, mas também o meio ambiente, cultura, estética, 

património e bem-estar dos seus residentes (travel.nationalgeographic.com). Adopta assim 

as principais características de um turismo sustentável, procurando estratégias de gestão 

entre a preservação dos sítios patrimoniais, habitats, paisagens cénicas, culturas locais e 

tradições e o desenvolvimento económico de uma região pouco competitiva e rural 

(travel.nationalgeographic.com).  

Na página da internet da Rede Global de Geoparques da UNESCO, 

http://www.globalgeopark.org/publish/portal1/tab132/, são focadas três vertentes relativamente às 

possibilidades da oferta geoturística: 

 O turista pode usar o património geológico de um geoparque com valor 

científico para adquirir conhecimentos sobre a formação e desenvolvimento 

da terra, e despoletar a sua consciência e capacidade para proteger 

conscientemente este património;  

 O turista pode apreciar algumas paisagens do geoparque, como picos 

soberbos, cavernas fantásticas, grandes cadeias montanhosas, vales 

http://www.europeangeoparks.org/
http://www.globalgeopark.org/publish/portal1/tab132/
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escavados, cascatas e rios sinuosos, nascentes, glaciares, vulcões, desertos 

e lagos, bem como relevos com estratos coloridos e modelados pelos 

agentes de erosão e rochas para contemplar a beleza da criação da natureza;  

 O turista pode experimentar as paisagens únicas habitadas pelo homem, com 

a história e cultura das populações que habitam os territórios dos 

geoparques.  

Torna-se claro que com uma oferta geoturística, os visitantes conseguem integrar na 

sua visita o conhecimento científico, a apreciação estética e cénica das paisagens, bem 

como a história e cultura dos locais, tornando esta numa experiência rica e cheia de 

conteúdo. Também por se procurar que seja um turismo sustentável, são necessárias 

medidas que antecipem o desenvolvimento de pressões negativas ambientais, 

socioculturais e económicas e em contraposição se valorize a cultura e produtos locais, num 

sistema tal que as receitas do turismo melhorem a economia local. Segundo a National 

Geographic o geoturismo 

(http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/about_geotourism.html): 

 Adiciona aos princípios de sustentabilidade o sentido de lugar, ao atribuir um 

carácter geográfico ao destino e ao enfatizar as características distintivas do 

local, beneficiando visitante e residente; 

 Informa visitantes e residentes. Os moradores descobrem o seu próprio 

património, ao perceberem que coisas que tomam por garantidas podem ser 

interessantes para quem vem de fora. À medida que vão desenvolvendo o 

orgulho e habilidade em mostrar o seu sítio, os turistas recebem muito mais 

da sua visita local; 

 Beneficia economicamente os residentes, que podem comercializar os seus 

produtos típicos e desenvolver bens e serviços que enfatizem o carácter local; 

 No fim os turistas levam para casa uma boa experiência, que partilhando-a 

encorajam a família e amigos a irem aos mesmos locais, contribuindo para a 

contínua divulgação dos destinos. 

É importante não esquecer que o geoturismo está intrinsecamente ligado à 

geodiversidade e geoconservação, por isso, as entidades promotoras deste tipo de turismo 

devem garantir a conservação dos geossítios, através de estratégias propostas para este 

fim, pois estes são os bens essenciais deste tipo de turismo (Brilha, 2005). 
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5.3.Geopark Naturtejo da Meseta Meridional  

Numa região predominantemente agrícola e economicamente pouco competitiva 

(Matos e Reigado, 2007), os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 

Oleiros, Vila Velha de Ródão e Nisa (Figura1), juntaram esforços para se focarem na 

valorização do seu património geológico como meio de desenvolver economicamente a 

região, através do turismo. Para isso criaram em 2004, a empresa intermunicipal Naturtejo, 

maioritariamente gerida por capitais públicos e constituída pelos seis municípios já referidos 

e por treze empresas privadas (Catana, 2008). Com reconhecidos elementos de valor 

geológico nestes concelhos, a geodiversidade tornou-se no elemento uniformizador e 

unificador deste espaço, apoiando e estruturando a candidatura para o reconhecimento de 

um geoparque nesta área.  

Com a aprovação do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, em 2006, este 

território, concordante com a área dos concelhos já referidos, tornou-se no primeiro em 

Portugal a ser reconhecido pela Rede Europeia de Geoparques da UNESCO. Sob a alçada 

desta rede de geoparques, este é um projecto de desenvolvimento sustentável, que visa 

salvaguardar o seu património natural e cultural, ao mesmo tempo que envolve as 

populações, as empresas e as instituições existentes no seu território. Com base na 

geodiversidade presente e com o objectivo claro de protecção deste património da terra, o 

Geopark Naturtejo da Meseta Meridional é uma estrutura dinamizadora de actividades 

económicas, através do turismo, para a criação de riqueza, capaz de influenciar o produto 

interno bruto (PIB), ao gerar emprego líquido e garantindo a preservação do património 

geológico para as gerações futuras (Jacinto, 2008). 

 
Figura 1 – Território do Geopark Naturtejo (adaptado de Catana, 2008) 

Penha Garcia 
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De acordo com as estratégias já referidas dos geoparques e analisando a Estratégia 

Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB), descrita no ANEXO 

VI, e que tem como objectivos gerais a “conservação da natureza e a diversidade biológica, 

incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia; a promoção da 

utilização sustentável dos recursos biológicos; e a conservação para a prossecução dos 

objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da 

Natureza em que Portugal está envolvido”, verifica-se que as medidas de conservação e 

desenvolvimento, do Geopark Naturtejo e da ENCNB, convergem no mesmo sentido.  

O turismo é assim um grande vector de crescimento económico da região, onde o 

geoturismo detém um papel principal na estratégia de desenvolvimento sustentável e de 

(geo)conservação. Deste modo, enquanto protege e promove o património natural, centrado 

na geodiversidade, e o património cultural, a Naturtejo desenvolve novos produtos, cria 

nichos de mercado e promove a certificação e investigação num âmbito de turismo 

sustentável (André, 2009). 

Localizado numa região de transição entre o interior Norte acidentado e montanhoso 

de Portugal e a peneplanície alentejana, o Geopark manifesta uma morfologia 

essencialmente plana, com altitudes compreendidas entre os 200 e 400m e é pontuado por 

relevos residuais, como é o caso do Sinclinal de Penha Garcia (Catana, 2008). Nos 4627  

km2 de área do Geoparque, estão identificados 16 geomonumentos ANEXO VII, 

classificados como geossítios, mas que por opção do Geopark Naturtejo são divulgados 

como geomonumentos para efeito de promoção turística (Catana, 2008), embora não se 

encontrem na lista de Geomonumentos classificados em Portugal, à excepção das Portas 

de Ródão (http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm). Os geomonumentos incluídos no parque 

são: o Monumento Natural das Portas do Ródão (Geomonumento ao nível da Paisagem), o 

Parque Icnológico de Penha Garcia, as Portas de Almourão, os Inselbergen graníticos 

(Monsanto - Moreirinha - Alegrios - Idanha-a-Nova), os Meandros do Rio Zêzere, os 

Canhões Fluviais do Erges, as Morfologias da Serra da Gardunha, os Blocos pedunculados 

de Arez, a Mina de ouro romana do Conhal de Arneiro, a Escarpa de falha do Pônsul, a 

Cascata das Fragas da Água d’Alta, a Rota das minas de Segura, o Antigo complexo 

mineiro de Monforte da Beira, o Tronco fóssil de Perais, o Miradouro geomorfológico das 

Corgas e a Garganta epigénica de Malhada Velha 

(http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/geo_sitios.php).  

Para além destes geomonumentos, dentro da área do geoparque situa-se o Parque 

Natural do Tejo Internacional ANEXO VIII. Classificado pelo Decreto-Regulamentar 

nº9/2000, de 18 de Agosto, é uma importante área da conservação da natureza com 

presença de fauna protegida por convenções internacionais, valores faunísticos e florísticos 

ameaçados, paisagens de montado de sobro e azinho, entre outros valores naturais de 

http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/geo_sitios.php
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interesse nacional. A ocupar 70,43% desta área está a Zona de Protecção Especial (ZPE) 

do Tejo Internacional, Erges e Ponsul, criada pelo Decreto-Lei 384-B/99, de 23 de Setembro 

e que integra a Rede Natura2000. Pela sua riqueza e importância internacional da avifauna, 

está associada a esta ZPE uma das Áreas Importantes para Aves em Portugal, mais 

conhecidas por IBAs (do Inglês, Important Bird Areas). Em todo o território do Geopark 

Naturtejo estão localizadas três IBAs, referenciadas no ANEXO VIII.  

De acordo com o previsto para o bom desenvolvimento de um geoparque da REG, o 

Geopark Naturtejo apresenta vários programas de geoturismo e de educação, presentes na 

sua página da internet, www.naturtejo.com. Aqui pode-se explorar toda a oferta do parque, 

com um enfoque especial nas Rotas pelo Geopark, que permitem percorrer e explorar os 

geossítios, nos Programas Educativos do Geopark, realizados para a escolas, no Programa 

de Observação de Aves e outras ofertas, muitas vezes pontuais e sazonais, relacionadas 

com o património natural e cultural da região.  

Pelas suas iniciativas o Geopark Naturtejo recebeu em 2008 o Prémio de Ecoturismo 

(Ecotourism Award), da SKAL International, na área dos Programas Educativos e também 

nesse mesmo ano, a Menção Honrosa na categoria Natureza, do Prémio Turismo de 

Portugal – Valorizar o Espaço Público, promovido pelo Turismo de Portugal 

(www.naturtejo.com).  

6. Aplicação metodológica 

6.1.Análise do Sistema 

O sistema em análise remete-se ao Geossítio de Penha Garcia, que inclui o Parque 

Icnológico de Penha Garcia, geomonumento do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional. 

Enquadrado neste geoparque, relaciona-se de um modo particular com todas as dinâmicas 

existentes dentro desta área, tornando relevante que a análise do sistema integre de certa 

forma as relações que influenciam o Parque Icnológico.  

Esta análise baseia-se em pesquisa bibliográfica, mas também é resultante das 

visitas de campo, com dados visuais e informações cedidas oralmente por moradores de 

Penha Garcia, pelo Sr. Domingos (técnico do parque) e pela professora de Biologia e 

Geologia, responsável pelos programas educativos, Maria Manuela Catana.  

Não serão desenvolvidos os pontos sugeridos na metodologia adoptada (capítulo 

3.4.2.), que não sejam relevantes na área em estudo ou então sobre os quais não existam 

quaisquer informações ou estas não tenham sido cedidas. 

 
  

http://www.naturtejo.com/
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6.1.1. Análise das Características físico-ecológicas do sistema 
Localização  

A aldeia de Penha Garcia, na Beira Baixa, situa-se no quarto maior concelho em 

área, de Portugal, o de Idanha-a-Nova (Figura1), com 1416,4 km2. Localizado na raia com 

Espanha, este concelho separa-se da província espanhola de Cáceres através do percurso 

dos rios Erges, a Este e Tejo, a Sul e faz fronteira a Oeste com os concelhos de Castelo 

Branco e Fundão e a Norte com o de Penamacor.  

Outrora visto pela sua limitação de concelho limítrofe de Portugal, entende-se agora 

que tem uma localização que pode ser tida como uma mais valia para o desenvolvimento do 

turismo no geoparque (www.naturtejo.com), por estar situado num eixo de comunicação 

entre as duas capitais da Península Ibérica, Lisboa e Madrid (ANEXO VIII).  

Com a recente construção da A23 (já neste milénio), que comunica com a A1, em 

Torres Novas e termina na Guarda, os acessos entre o litoral e o Interior Centro e Norte de 

Portugal, ficaram facilitados, permitindo uma maior afluência de pessoas a estas regiões. No 

entanto a ligação entre o concelho de Idanha-a-Nova e Espanha continua a ser feito por 

estradas nacionais, via Termas de Monfortinho (N239) e Segura (N240). 

Outrora sede de concelho, Penha Garcia é agora uma das 17 freguesias do 

município de Idanha-a-Nova (Figura1), distando entre si por 34 km. A sua paisagem é 

dominada pelo relevo residual das cristas quartzíticas do Sinclinal de Penha Garcia (Figura 

2), que se ergue das planícies em volta entre os 300 a 350m e segue até Espanha 

(Sequeira e Proença, 2004). Aproveitando a exposição a sudoeste e a proximidade com o 

rio Pônsul que ali rompe a Serra do Ramiro (Figura 2), a povoação acompanha a encosta 

desde o cimo da crista, até às faldas da serra. 

 

Figura 2 – Sinclinal, falha do Pônsul e Penha Garcia (adaptado do Google Earth) 
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Os limites do Parque Icnológico estão marcados na Figura seguinte a azul (Figura 3).

 

Paisagem 

Para uma melhor identificação e caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental, Abreu et. al, realizou um estudo que delimita o país em Grupos de Unidades de 

Paisagem (Abreu, et. al., 2004). Penha Garcia situa-se no grupo G – Beira Interior (Figura 

4), repartido em nove unidades de paisagem. As principais características comuns a este 

grupo são a sua acentuada ruralidade, relacionada com um fraco dinamismo económico e 

difíceis acessos. A parte Norte (Beira Alta) do grupo tem relevos distintivamente mais 

acentuados, influenciando um uso extensivo do solo e povoados concentrados, mas 

dispersos pelo território, enquanto que no Sul existe já agricultura intensiva, fazendo a 

transição entre Norte montanhoso e Sul aplanado, reflexos de litologias mais duras ou mais 

brandas, respectivamente.  
 

 

 

 

 

Figura 3 – Limites do Parque Icnológico de Penha Garcia (retirado de Catana, 2008) 
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Figura 4 - Unidade de Paisagem 50 – Penha Garcia e Serra da Malcata (retirado de Abreu et al., 

2004) 

 

Na unidade de paisagem de Penha Garcia e Serra da Malcata (nº 50), o relevo é 

acidentado, onde se destacam manchas florestais circundadas por áreas mais planas de 

agricultura intensiva. A Serra da Malcata destaca-se pela sua altura de 1075 m, com 

grandes florestas de pinheiro, eucalipto e mato. No entanto, o Sul que é menos acidentado, 

apresenta matos mediterrânicos densos e relativamente diversificados, integrando giestas, 

urzes, medronheiros, estevas, rosmaninhos e sargacinhas. Nas vertentes declivosas 

predominam florestas de pinheiro e eucalipto principalmente em Penha Garcia. O relevo 

prolonga-se para Espanha pela serra da Gata, com igual uso dominante de floresta  
 

Clima 

Com um clima predominantemente temperado mediterrânico, a região da Beira Baixa 

é influenciada pela proximidade com a Serra da Estrela, que funciona como uma barreira de 

condensação a Norte e confere características continentais.  

Os registos da Estação Meteorológica de Castelo Branco (www.meteo.pt) mostram 

que ocorrem grandes amplitudes térmicas anuais e fraca pluviosidade. Os meses de Verão 

são quentes e secos, com vários dias a registarem temperaturas máximas superiores a 30 
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ºC e por vezes superiores a 40 ºC e os Invernos são frios, raramente atingindo valores 

abaixo dos 2 ºC e com precipitação na ordem dos 820 mm ao ano. 

 

Geologia   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeita a eventos sedimentares, magmáticos e tectónicos, a história da geologia do 

concelho de Idanha-a-Nova, data desde o Neoproterozóico (cerca de 650 a 600milhões de 

anos) (Sequeira e Proença, 2004). Em termos morfoestruturais, insere-se no Maciço 

Hipérico, que representa o maior afloramento de rochas pré-Pérmicas na Península Ibérica 

e pertence a um segmento da Cordilheira Hercínica da Europa (Catana, 2008). Na Figura 5, 

referente à geologia desta região, pode-se observar que o Grupo das Beiras é 

predominante, sendo este uma das unidades do complexo xisto-grauváquico 

anteordoviciano, correspondente a sedimentos depositados em meio marinho. Este conjunto 

é composto por xistos, metagrauvaques, metaconclomerados e metaquartzovaques 

(Sequeira e Proença, 2004). Sujeito a duas fases de deformação este conjunto apresenta 

dobramentos, principalmente resultantes da segunda fase, como por exemplo o sinclinal 

ordovícico de Penha Garcia (Sequeira e Proença, 2004). O Norte do concelho apresenta 

afloramentos granitóides (Idanha-a-Nova e Monsanto), separados dos sedimentos 

continentais cenozóicos (conglomerados, arenitos e lutitos) pela falha do Pônsul. Nesta 

região ocorrem duas falhas, que estiveram activas durante a orogenia alpina, a já referida 

falha do Pônsul e a falha de Segura. Os terraços fluviais, aluviões e coluviões são as 

formações mais recentes, resultantes dos cursos de água (Sequeira e Proença, 2004). 

O Sinclinal de Penha Garcia situa-se entre a Termas de Monfortinho e Salvador, com 

uma orientação geral de Noroeste – Sudeste e que se prolonga até Espanha. Este relevo é 

constituído por bancadas de quartzitos, pertencentes à Formação do Quartzito Armoricano, 

do Ordovícico Inferior e são rochas muito duras, consequentemente de difícil erosão. Os 

dois flancos do sinclinal são formados por esta rocha, com sobreposições de xistos e 

Figura 5 – esboço geológico da região de Idanha-a-Nova (adaptado de Sequeira e Proença, 2004) 
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metarenitos, que são litologias mais sensíveis à erosão diferencial preenchendo uma área 

inferior, compreendida entre os dois flancos (Sequeira e  Proença, 2004).  

 

Geomorfologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A geomorfologia da região apresenta-nos os últimos eventos tectónicos que aqui 

ocorreram. Representados na Figura 6, pode-se separar a região em três unidades 

geomorfológicas, que formam degraus geralmente aplanados e orientados a Nordeste - 

Sudoeste, separados pelas falhas do Pônsul e Segura. Na superfície de Castelo Branco, 

que se estende a Norte da falha do Pônsul e que corresponde ao seu bloco levantado, 

irrompem os inselberge graníticos de Monsanto-Moreirinha-Alegrios, os relevos residuais da 

Morracha, Morrachinha e Pedras Ninhas e o Sinclinal de Penha Garcia (Sequeira e  

Proença, 2004). Os terrenos são talhados por cursos de água, geralmente controlados por 

estruturas tectónicas (Sequeira e  Proença, 2004), dos quais os principais são o rio Tejo e 

os seus afluentes, rio Pônsul e rio Erges. 

O sinclinal de Penha Garcia é o extremo ocidental do grande afloramento Ordovícico-

Silúrico de Cañaveral, que percorre as províncias espanholas de Cáceres e Badajoz 

(Catana, 2008) e atinge os 21,5 

km em território português, com 

uma largura média de 2 km 

(Sequeira e Proença, 2004). 

Genericamente denominadas por 

Serra de Penha Garcia (Figura 

7), em Portugal as cristas 

quartzíticas, formadas por dois 

Figura 6 – Esboço geomorfológico da região de Idanha-a-Nova (adaptado de Sequeira e Proença, 
2004) 

Figura 7 – Esboço simplificado das formações do sinclinal (retirado de Catana, 2008) 
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flancos paralelos, constituem-se pela Serra do Ramiro, que continua pela Serra 

da Gorda (flanco Sudoeste) e Serra do Carvalhal, que se prolonga pela Serra da Cacheira 

(flanco Nordeste).   

Do vértice geodésico Vaca, localizado na Serra da Gorda a 828m de altura (ponto 

mais elevado), é possível observar o fecho do sinclinal, em Salvador, como se pode ver na 

Figura 2, atrás representada. 

O Parque Icnológico de Penha Garcia situa-se no flanco Sudoeste do sinclinal de 

Penha Garcia, na Serra do Ramiro. Encimado pelo Mirante Geomorfológico do Castelo de 

Penha Garcia, daqui podem-se observar os inselberge graníticos e relevos residuais da 

superfície de Castelo Branco, acima mencionados, mas também todo o conjunto quartzítico 

do vale de Penha Garcia, talhado pelo rio Pônsul que nasce na Serra do Carvalhal e que 

aqui aproveita a falha localizada a Sudeste de Penha Garcia, com orientação Norte-Sul, que 

provocou um deslocamento dos quartzitos 200m para Este (Thadeu, 1951). As bancadas 

quartzíticas do Parque estão orientadas a N60º - 70ºW, com forte pendor para Nordeste e 

são frequentemente métricas, à excepção de algumas dobras na estrutura. Nesta área, as 

bancadas apresentam uma grande quantidade e diversidade de icnofósseis 

excepcionalmente bem preservados, sobretudo Cruziana, Skolithos, Diplichnites e 

Merostomichnites (Carvalho, 2003).  

 

Flora  

A região envolvente ao concelho de Idanha-a-Nova pertence, em termos 

biogeográficos, ao Superdistrito Cacerense que por sua vez se insere na Região 

Mediterrânica. A vegetação desta região caracteriza-se por apresentar folhas pequenas e 

coriáceas, dominando consequentemente plantas de folha persistente (Costa et al, 1998). A 

paisagem é maioritariamente dominada por espécies como o sobreiro (Quercus suber), a 

azinheira (Quercus rotundifolia), a oliveira (Olea europaea var. europaea) ou o pinheiro 

bravo (Pinus pinaster), entre outras. Particularidade desta região é o modo de cultivo das 

oliveiras que é feito em socalcos nas zonas declivosas. Entre as espécies arbustivas, o 

predomínio recai sobre a esteva (Cistus ladanifer), a giesta (Cytisus scoparius), ou o 

rosmaninho (Lavandula luisieri), por exemplo. 

Na área do Parque Icnológico de Penha Garcia, verifica-se a presença dominante de 

pinheiro bravo e sobreiro nas vertentes, tendo como substrato estevas e fetos. Existem 

ainda algumas pontuações de eucaliptos e espécies de galeria ripícola como o freixo 

(Fraxinus angustifolia) e o salgueiro (Salix alba). Percorrendo os caminhos junto às levadas, 

surgem hortas com uma grande variedade de espécies cultivadas.  

Penha Garcia apresenta ainda, nas margens do Rio Pônsul, alguns nichos 

ecológicos originais, particularizados em solos imaturos essencialmente siliciosos e pobres 
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Figura 8 – (a) Sobreiros e Pinheiros na vertente; (b) Associação de Drosera Rotundifolia com Spahgnum spp. 

em outros minerais, onde se encontra uma espécie carnívora, a Drosera rotundifolia, em 

associação com o Sphagnum spp. (Carvalho, 2005), Figura 8.  

 

Fauna 

Na região de Penha Garcia localiza-se uma Importante Área de Aves, designada IBA 

da Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões, com uma área de 157 km2 e altitudes 

compreendidas entre os 200 e 407m (ibas-terrestres.spea.pt). Com duas zonas distintas, 

uma a Sul mais aplanada e outra a Norte correspondente ao sinclinal, estas apresentam 

condições particulares ao surgimento de espécies sensíveis. Estes dois habitats são 

importantes a nível regional para a nidificação de várias espécies ameaçadas, em particular 

as aves de rapina, com elevada diversidade na região – das 24 espécies que ocorrem 

regularmente em Portugal, encontram-se 18 nesta IBA – Britango, Grifo, Águia-real, Águia-

perdigueira e Falcão-peregrino (ibas-terrestres.spea.pt). Na zona estepária as espécies mais 

importantes são a Cegonha-preta, a Abetarda, o Sisão, o Cortiçol-de-barriga-preta e o 

Alcaravão (ibas-terrestres.spea.pt). Esta IBA não possui qualquer protecção legal, o que 

torna difícil a preservação destas espécies, muitas vezes ameaçadas pela caça, como a 

Abetarda, ou mesmo pelo avanço das florestas de eucalipto, intensificação da agricultura de 

regadio (reduz habitats estepários), turismo perturbador de áreas de nidificação e actividade 

cinegética (ibas-terrestres.spea.pt). 

Na região de Penha Garcia também existem espécies de mamíferos como o Muflão 

da Córsega, o Veado, o Gamo, o Javali, a Gineta, entre outros (Santiago, 2009). 

 

 

 

 

 

(a)

 

(b)
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Património paleontológico 

Os icnofósseis são vestígios fósseis da actividade de seres vivos que habitaram esta 

região há aproximadamente 480 Ma. Podem ser encontrados nas vertentes quartzíticas do 

Parque Icnológico, que outrora foram bancadas sedimentares, de quartzo e argilas, de um 

mar pouco profundo do continente Gondwana (Catana, 2008). Habitado por trilobites e 

outros artrópodes morfologicamente semelhantes, estes sedimentos preservaram as suas 

marcas de locomoção, enquanto revolviam o substrato em busca de matéria orgânica 

contida nos sedimentos, formando pistas de alimentação designadas por Cruziana (Catana, 

2008). Outros vestígios possíveis de encontrar sobre a vida deste mar são marcas de 

repouso, galerias de habitação verticais e galerias de habitação em forma de U, mas 

também se podem observar vestígios da ondulação que o mar causou nestes sedimentos 

(Catana, 2008).  

O Parque Icnológico de Penha Garcia apresenta icnofósseis de características raras 

a nível internacional, pelo estado de conservação, quantidade e dimensão ímpar atingida 

por fósseis de Cruziana (Carvalho, 2003). Aliadas à sua localização nas lajes quartzíticas 

quase verticalizadas, que permitem a observação destas estruturas fósseis em ângulos 

privilegiados, este vale do Pônsul é um geossítio com características excepcionais para a 

promoção do turismo e de programas educativos. 

 

Rota dos Fósseis 

Observando o Mapa de sinalização da Rota dos Fósseis (Figura 9) e o ortofotomapa 

no ANEXO IX, percebe-se que a aldeia se desenvolveu na margem direita do rio Pônsul, 

desde a cumeada em redor do castelo, virada para a campina, onde se situam as casas 

mais antigas que formam uma malha de ruas estreitas e sinuosas a acompanhar as curvas 

de nível, até ao sopé da serra do Ramiro, onde se encontram as casas mais recentes, 

intercaladas com pequenas parcelas agricultadas. Também é possível observar que as 

parcelas agrícolas predominam perto do rio, onde os declives já são menos acentuados e 

que há agricultura em socalcos, nos terrenos mais declivosos. 
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Figura 9 – Mapa de sinalização da Rota dos Fósseis (adaptado da Santiago, 2008) 

 Para se visitar o Parque Icnológico, a Naturtejo propõe o trilho pedestre PR3 – Rota 
dos Fósseis (Figura 9) que é uma pequena rota, com 3 km de percurso circular e que foi 

elaborada em 2003 pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo (Catana, 

2008). A análise deste percurso torna-se assim de interesse especial para o estudo da 

oferta turística do local, passando pelos caminhos que os visitantes mais percorrem e que 

lhes permitem adquirir uma visão de conjunto, que incorpora o património histórico e 

cultural, bem como o natural.  

A começar no largo do chão da Igreja, assinalado na rota da Figura 9, este ponto 

funciona como um primeiro miradouro sobre a campina, mas é também o parque de 

estacionamento para quem quiser visitar a aldeia ou o parque icnológico, sendo interdita a 

passagem de carros que não sejam de residentes. É também neste largo que se encontram 

as casas-de-banho públicas e a primeira informação sobre Penha Garcia, com um Painel 

Informativo sobre a Rota dos Fósseis. 

Entrando nas ruas da aldeia passa-se pelo posto de turismo, que fornece a 

informação necessária ao visitante e onde se encontram publicações sobre o geoparque e 

Penha Garcia. Este situa-se quase em frente à capela do Espírito Santo, que não se sabe a 

sua data de edificação, mas apresenta características do gótico (Santiago, 2009). Esta 

capela sofreu alterações na sua fachada, no final do sécXX, para que pudesse haver 

circulação de carros nesta rua. Continuando o percurso assinalado, o visitante passa pelo 

largo onde está a fonte da aldeia, cuja água potável é procurada pelas pessoas da aldeia 

durante todo o ano. Esta situa-se ao lado da entrada para o forno comunitário, que 
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recentemente recuperado teve pouco tempo aberto ao público e agora é local de encontro 

entre os populares que lá quiserem entrar para conviver.  

O caminho segue até ao largo da igreja matriz, passando pelo pelourinho do séc. XVI 

e pelo museu do Paleozóico, que expõe a história da formação dos icnofósseis e informação 

relativa a estes. Nestas ruas do núcleo histórico da aldeia, o turista pode observar que as 

casas de quartzito constituem a arquitectura popular, aproveitando a matéria-prima da zona, 

bem como para a calçada das ruas. Procurando com alguma atenção, também é possível 

encontrar antigas peças de canhão, deixadas durante a guerra e que agora foram 

aproveitadas para decoração dos caminhos. A igreja é um edifício do séc. XX, edificada 

para substituir a igreja de Sta Maria, mais antiga e mais pequena, restando agora apenas a 

sua pia baptismal, que se encontra em frente ao pórtico da nova igreja. É na parte detrás da 

igreja que se encontra o primeiro ponto privilegiado de observação sobre o vale. Aqui é 

possível encontrar painéis informativos com uma breve explicação sobre a origem dos 

fósseis e também sobre a escola de escalada de Penha Garcia. Daqui consegue-se abarcar 

o complexo moageiro, a barragem de Penha Garcia e outras particularidades existentes nas 

vertentes do vale. como a existência de socalcos usados como pequenas parcelas agrícolas 

(uns aproveitados, outros votados ao abandono) e também uma mancha de sobreiros, típica 

da floresta original. Subindo para o castelo, que se encontra do lado esquerdo de quem olha 

para o vale, é possível constatar que a abundância de fósseis é tão grande nesta localidade 

que nas próprias lajes, usadas na construção das escadas para o castelo, se encontram 

exemplares destes fósseis.  

O castelo é outro ponto mirante, com vistas panorâmicas sobre a campina, onde 

sobressai o inselberge granítico de Monsanto, mas também se podem observar os relevos 

residuais da Murracha, Murrachinha e Pedras Ninhas. Crê-se que este castelo, também 

construído em quartzito, data de 1256 funcionando como fortaleza de vigia, contra possíveis 

invasões (Santiago, 2009). Até aos finais do séc. XX, encontrava-se em ruínas, sendo 

reconstruído pela iniciativa da Associação e Defesa do Património Cultural e Natural de 

Penha Garcia, de acordo com o desenho de Duarte d’Armas, feito em 1515. Posteriormente, 

foram construídos os actuais acessos ao castelo, em 1995, financiado pelo programa 

LEADER, que é um programa comunitário para o desenvolvimento económico das zonas 

rurais europeias. 

Do castelo desce-se para a rua que leva à entrada para o percurso pelo vale. Pode-

se observar que neste primeiro troço o caminho é bastante inclinado, podendo ser perigoso 

e difícil de descer para algumas pessoas, principalmente quando chove. No fim desta 

descida encontra-se à direita a gruta da Lapa do Castelo, frequentemente usada pelos guias 

turísticos como ponto de observação das camadas estratigráficas das vertentes quartzíticas, 



- 45 - 
 

introdução à IBA da Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões e da existência de 

espécies que nidificam na escarpa quartzítica (Catana, 2009).   

O percurso até ao talvegue do vale, foi feito em 1997, melhorando os acessos ao 

complexo moageiro de Penha Garcia. O caminho encontra-se maioritariamente calcetado 

com lajes de quartzito, onde se voltam a encontrar muitos exemplares de icnofósseis e se 

observa que houve o cuidado com a drenagem dos caminhos. No entanto há já troços 

cimentados e outros com gravilha. Ao longo do percurso também se encontram troços com 

barreiras de segurança e outros onde estas estão ausentes. Embora existam vários 

exemplares fósseis nas vertentes que rodeiam os caminhos, é necessário ir com muita 

atenção para serem encontrados, pois estes não se encontram assinalados.

  

 

O complexo moageiro, na Figura 10, reflecte a importância que a produção 

cerealífera teve em tempos para a economia local, sendo este o maior e mais importante do 

concelho de Idanha-a-Nova, no séc. XX (Catana, 2008). Aproveitando a proximidade do rio 

Pônsul, os moinhos localizam-se ao longo do seu curso a cotas superiores, para evitarem ser 

afectados pelo regime torrencial do Inverno. Deste modo existem levadas que transportam a 

águas para os moinhos, que são de rodízio. Actualmente os moinhos encontram-se 

recuperados e funcionam como casas-museu, com a particularidade de um destes, neste 

momento, ser a Casa dos Fósseis, onde está exposta uma colecção de fósseis encontrados 

no canhão do Pônsul. Em torno destes moinhos centrais o substrato é predominantemente 

rochoso, havendo poucos caminhos definidos, dos quais se pode observar que acompanham 

as camadas estratigráficas do quartzito. Esta particularidade, consequência das 

características físicas do local, faz com que as pessoas percorram indeterminadamente uma 

parte da rota, coincidente com o complexo moageiro e algumas lajes com fósseis. A 

manutenção dos moinhos e da rota em geral está a cargo do Técnico da Câmara Municipal 

de Idanha-a-Nova, o Sr. Domingos Rodrigues, que também está encarregue da vigilância do 

parque, entre outras funções. Apesar da natureza dos caminhos indefinidos, o Sr. Domingos 

tem criado pequenas escadas que facilitam o percurso dos visitantes e chega mesmo a 

Figura 10 – Complexo moageiro de Penha Garcia 
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encaminhá-los pelas melhores escolhas de caminho. Outras empreitadas do senhor têm sido 

a criação e manutenção de algumas barreiras de segurança, aqui existentes, a criação do 

parque de merendas (Figura11), a colocação de recipientes para o lixo e alguns 

melhoramentos estéticos de acordo com a sua sensibilidade. 

 

Figura 11 – Parque de merendas próximo do complexo moageiro 

Pode-se observar no ANEXO XI que os sectores de escalada propostos pela Escola 

da Escalada de Penha Garcia, se encontram nesta zona central da rota. Aqui também se 

encontram infra-estruturas para se praticar tirolesa.  

Não incluído na rota, mas de importância significativa para se mencionar nesta 

análise, está o parque de estacionamento da barragem. Neste momento é apenas uma zona 

alargada com uma casa-de-banho portátil, onde param os carros de pessoas que sabem 

que ali chegam mais perto do vale, sem terem de passar pela aldeia, mas também é a 

entrada indicada pela empresa trilobite-aventura que aqui efectua actividades de desporto 

no vale (escalada e tirolesa, mas também canoagem).  

Aproveitando o Açude do Pego, integrado no sistema de levadas, encontra-se hoje 

uma piscina (Figura 12), que é muito utilizada pelas pessoas que visitam a rota e pelos 

habitantes locais, quando o tempo está quente. Para efeito cénico aproveitou-se o percurso 

de uma antiga levada, onde se fez um corte na parte do trajecto junto à piscina e que assim 

provoca uma queda de água artificial.   
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 12 – piscina do Pego, em Penha Garcia 
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Próximo desta zona central, onde as pessoas mais tempo permanecem (moinhos e 

piscina), não existe qualquer tipo de instalação sanitária ou apoio de comidas ou bebidas, 

necessárias a quem pretende passar um dia inteiro no vale, principalmente na piscina. Estas 

infra-estruturas localizam-se apenas à entrada da aldeia, sendo preciso percorrer vários 

metros com desníveis acentuados. 

A rota dos fósseis continua paralela ao rio Pônsul, pela sua margem direita, 

permitindo acompanhar as levadas e os caminhos sinuosos entre os moinhos que aqui 

continuam a existir, muitos deles recuperados para habitação própria. Embora grande parte 

dos turistas permaneça na zona central da rota, este troço permite descobrir uma paisagem 

de hortas e caminhos entre árvores, fontes de água potável e ruas estreitas entre os vários 

moinhos. Alguns caminhos deste troço encontram-se em estado precário ou em mau estado 

de conservação.  

6.1.2. Análise das Características socioculturais do sistema 
Características sociais 

Durante vários séculos Penha Garcia foi uma aldeia bastante isolada, mesmo das 

povoações mais próximas de Monsanto e Monfortinho, por não existirem estradas de 

acesso, que vieram a ser construídas após o 25 de Abril de 1974, tal como as redes de 

electricidade e saneamento. Deste modo, os usos, costumes, cantares e superstições 

típicos de Penha Garcia tornaram-se muito característicos da vida dos seus habitantes 

(Santiago, 2009).    

A agricultura de subsistência baseada na produção de trigo e centeio e 

complementada pela pastorícia eram as principais fontes de rendimento. No entanto as 

pessoas mais pobres encontravam ou complementavam o seu sustento através do 

contrabando de produtos entre a fronteira portuguesa e espanhola ou pelo garimpo de ouro 

ao longo do rio Pônsul (Catana, 2008). 

Com uma população envelhecida e pouco qualificada, Penha Garcia apresenta todos 

os sintomas da sua interioridade, correspondendo ao padrão de distribuição da população 

em Portugal, concentrada no litoral. Tipicamente rural, Penha Garcia não oferece condições 

que sejam aliciantes à fixação de jovens, podendo-se observar pelos últimos censos, que 

houve um decréscimo populacional de 15,2% em Penha Garcia, entre o recenseamento de 

1991 (1094 habitantes) e o de 1001 (928 habitantes) (www.adraces.pt). Com uma área de 

127,7 km2, esta freguesia apresenta uma densidade populacional de 7,3hab/ km2. Dados 

inferiores ao de todo o concelho de Idanha-a-Nova, que com 1416,4 km2 de área e 11659 

habitantes em 2001, tem uma densidade populacional de 8,1 hab/ km2 (Diagnóstico Social, 

2005). De acordo com os dados compilados pela ADRACES (Associação para o 

Desenvolvimento da Raia Centro-Sul), os censos de 2001 revelam um índice de 
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envelhecimento na ordem dos 65,3%, com uma proporção de idosos de 44,4%, para 6,9% 

para jovens (www.adraces.pt).  

O Rancho Folclórico de Penha Garcia, a Liga de Amigos de Penha Garcia, a 

Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Penha Garcia (Grupo Etnográfico 

os “Garcias”), o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Penha Garcia, o Clube Equestre 

Rancho das Casinhas e o RibaClub e Canada, são associações presentes em Penha Garcia 

e que realizam actividades interessantes, que estão indicadas no quadro seguinte. 

Colectividades/Associações População 
abrangida Vocação Iniciativas 

Associação de Defesa do 
Património Cultural e 
Natural de Penha Garcia 

200 sócios   
(população e 
naturais de Penha 
Garcia) 

Recreativa/Cultural 

Recolha etnográfica, 
preservação e divulgação 
do património, 
sensibilização da 
comunidade local e cultura 
popular 

Grupo Etnográfico e 
Folclórico de Penha Garcia 28 elementos Música 

Espectáculos de 
instrumentos, cantares e 
danças 

Liga dos Amigos de Penha 
Garcia 

Naturais de Penha 
Garcia Recreativa Magusto 

Clube Desportivo e 
Recreativo de Penha Garcia Todas as pessoas 

Recreativa / 
Cultural / 
Desportiva 

Passeio de cicloturismo. 
 

Organizar a federação dos 
sócios na Fed. Portuguesa 
de Cicloturismo 

Clube Equestre Rancho das 
casinhas 50 sócios Recreativa Passeios equestres 

RibaClub e Canada 25 a 30 sócios 
Recreativa / 
Cultural / 
Desportiva 

Torneios de ténis, 
actividades recreativas e 
desportivas na Natureza 

Associação de Caça e 
Pesca de Penha Garcia 93 sócios Cinegética Montarias, caça e pesca 

Quadro 1 – Colectividades e Associações de Penha Garcia (adaptado do Diagnóstico Social do 
Município de Idanha-a-Nova) 

Artesanato, usos, costumes e tradições 

O artesanato de Penha Garcia é bastante comum a todo o município, com especial 

realce para o adufe (instrumento de precursão de origem árabe), tipicamente feito com uma 

estrutura em “pau de laranjeira” (ouve-se no canto tradicional “Armas do meu adufe”), 

revestida a pele de ovelha e para os tropeços, que são bancos feitos apenas em cortiça 

presa por cravos de estevas (Cistus sp.). As Maias são bonecas feitas de trapos, que 

adquiriram este nome por se colocarem no mês de Maio, às janelas ou varandas das casas, 

podendo alcançar proporções de uma pessoa verdadeira, que viradas para a campina, se 

acreditava, que tinham o poder de influenciar a fertilidade dos campos. Estão por isso 

também muito associadas à fertilidade da mulher, com crenças semelhantes à Marafona de 

Monsanto. As cobertas de trapos, trabalhos em madeira, cadeiras de palha e cestaria são 

outras peças artesanais aqui feitas, mas mais vulgares no território português. 
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As cerimónias e festividades santas, ainda têm uma presença forte na vida das 

pessoas de Penha Garcia, destacando-se as cerimónias da Semana Santa, onde é costume 

as senhoras, na 6ª feira Santa, rezarem os Santos Passos (Via Sacra), percorrendo 

descalças as ruas da aldeia, mas também as festas em honra de Nossa Senhora da 

Conceição (padroeira da aldeia), no 2º fim-de-semana de Agosto e a romaria à Nossa 

Senhora da Azenha, no 2º Domingo de Setembro. 

Na época do Natal, é ainda tradição colocarem-se os madeiros, que são grandes 

troncos de árvores, nos adros das igrejas (tradição comum no concelho), que acesos no dia 

24 de Dezembro, devem ficar a arder até ao dia de Reis, a 6 de Janeiro. 

Os jogos tradicionais podem ser divididos entre os que eram jogados pelos homens e 

os jogados pelas mulheres. O jogo do Malhão e a Raiola, eram jogos tipicamente 

masculinos com o intuito de disputarem forças ou habilidades. O primeiro, o mais popular de 

todos os jogos tradicionais, tinha como objectivo lançar-se um marco de propriedade, 

retirado para o efeito, o mais longe possível só com a força de braço, mas a raiola era um 

jogo disputado entre duas equipas que lançavam moedas contra o tampo de um banco, 

situado a alguns metros de distância e que tinha pontuações diferentes conforme o sítio 

onde a moeda acertava.  

A lapucra, era um jogo de convívio entre as mulheres, que aproveitavam os asados 

(cântaros de uma ou duas asas) já partidos ou sem função para jogarem. Era um 

divertimento simples, onde as mulheres formavam uma fila indiana e tinham de atirar o 

asado para quem estivesse atrás. Quem o deixava cair, perdia. 

Antes de existirem estudos sobre os icnofósseis, os populares acreditavam que estes 

eram cobras, particularmente os fósseis Cruziana, referindo-se a estas estruturas por 

“cobras pintadas” (Carvalho, 2004), chegando mesmo a ter medo destas porque havia quem 

acreditasse que eram cobras escondidas debaixo das pedras e que poderiam fazer mal se 

não se prestasse atenção. 

 

Gastronomia 

De destacar pratos à base de borrego, javali e veado (Catana, 2008), os borrachões, 

as bicas de azeite, os “ovos da malha” ou côdeas, as papas de carolo, os esquecidos, os 

bolos de azeite e o bolo doce da Páscoa. Enquanto o forno comunitário funcionava era 

usado principalmente para fazer bicas e bolos de azeite, que eram comercializados.   
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6.1.3. Análise das Características político-económicas do sistema 
O principal sector de actividade da região é actualmente a indústria relacionada com 

o sector primário, havendo uma zona industrial em Penha Garcia, onde predominam a 

indústria transformadora e a agro-pecuária, com um total de população activa de 32,2%, 

onde a maioria é do sexo masculino (Diagnóstico Social, 2005). Quase metade da 

população encontra-se reformada, constituindo 44,4% dos habitantes (www.adraces.pt). A 

taxa de analfabetismo é bastante elevada, com 32,1% (9% na média nacional) reflectindo-se 

na taxa de população activa. No entanto, em comparação com as outras freguesias do 

concelho de Idanha, o desemprego em Penha Garcia é bastante inferior à média 

(Diagnóstico Social, 2005). A baixa competitividade económica da região encontra-se 

intimamente ligada com a ocupação da população activa, com 56% pessoas a trabalhar no 

sector primário, 19% no secundário e 25% no terciário (Diagnóstico, Social, 2005). 

A nível de comércio e serviços existentes em Penha Garcia, encontram-se algumas 

mercearias, cafés, restaurantes, talhos, algumas lojas e cabeleireiros, distribuídos pela 

povoação (www.adraces.pt). Existe uma extensão de saúde com atendimento médico 2 

vezes por semana e enfermeiro 3 vezes por semana, um centro de dia e apoio domiciliário 

(Centro Social e Paroquial de Penha Garcia) e uma escola de ensino pré-primário e outra do 

1ºciclo(www.adraces.pt). São também equipamentos existentes em Penha Garcia o 

polidesportivo, a sala de multiusos, o campo de futebol, a piscina do canhão fluvial do 

Pônsul, o posto de turismo e o recinto de festas. 

A autarquia de Idanha-a-Nova, tem projectos sociais a funcionar em prol dos mais 

idosos e das pessoas com deficiências ou invalidez, que através do Cartão Raiano +65 

beneficiam de acesso gratuito à rede de transportes, acesso a actividades de animação e 

descontos em bens e serviços aderentes; dos indivíduos com rendimentos até 60% do 

salário mínimo nacional, através e apoios financeiros ou materiais e iniciativas de inserção; 

e dos jovens (em 2005 ainda em fase de projecto) para que estes através do Cartão Jovem 

Raiano tenham uma série de benefícios que os incentive à sua fixação no concelho 

(Diagnóstico Social, 2005).  

No concelho existem 40 pessoas a beneficiarem do Rendimento Mínimo Garantido, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº84/2000, de 11 de Maio, posteriormente revogado pela Lei nº 

13/2003, de 21 de Maio e Rectificação nº 7/2003, de 29 de Maio, que cria o Rendimento 

Social de Inserção. De acordo com o artigo 39º desta Lei, os beneficiários do Rendimento 

Mínimo Garantido mantém os seus direitos até ao fim do período já estabelecido, passando 

nessa data a reger-se pelas regras do Rendimento Social de Inserção. No ano de 2005 além 

das 40 pessoas beneficiárias do Rendimento Mínimo Garantido, existiam 61 pessoas a 

beneficiar do Rendimento Social de Inserção. 
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O turismo tem vindo a ganhar uma posição central para a economia do concelho, 

que tem na sua área duas aldeias históricas, Idanha-a-Velha e Monsanto, considerando-se 

Monsanto a aldeia mais portuguesa de Portugal. A criação do Geopark Naturtejo da Meseta 

Meridional, veio aumentar significativamente o turismo na região, principalmente o turismo 

de natureza, focado no geoturismo. Penha Garcia, encontra-se deste modo numa posição 

privilegiada, como geomonumento do geoparque, com um crescente número de visitantes 

por ano. 

De acordo com a Carta Europeia de Turismo Sustentável, uma Área Protegida é 

reconhecida a nível europeu pela sua contribuição para um turismo sustentável, 

impulsionando através deste o desenvolvimento sócio-económico da região, respeitando o 

ambiente e criando competitividade económica pela promoção dos produtos locais. 

Funciona em rede, com outras áreas protegidas europeias, implicando os profissionais do 

turismo nas políticas das áreas protegidas e reforçando as relações entre diferentes 

sectores e promovendo as medidas de protecção e conhecimentos do património natural. 

Deste modo, apesar do Parque Icnológico não ser reconhecido como área protegida pelo 

ICNB (Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade), nem ter o certificado de 

Turismo de Natureza creditado pelo ICNB, é uma área em que todo o turismo aqui realizado 

é considerado Turismo de Natureza, por ser um geomonumento do Geopark Naturtejo da 

Meseta Meridional, geoparque da Rede Europeia e Global de Geoparques da UNESCO, 

vista assim pela Carta em consideração como uma Área Protegida. Consequentemente, o 

desenvolvimento do turismo na região está integrado no Plano Nacional de Turismo de 

Natureza (PNTN), criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº112/98, de 25 de 

Agosto e sujeito a todas as particularidades deste tipo de turismo. Assim, dentro da região 

do Geopark as ofertas turísticas encontram-se sob a alçada de diferentes leis particulares ao 

desenvolvimento do turismo numa Área Protegida. No Geopark, as entidades responsáveis 

e decisoras do desenvolvimento do turismo integram a empresa intermunicipal Naturtejo, 

com os seus constituintes já acima referidos e no caso particular do Parque Nacional do 

Tejo Internacional é o ICNB.  

O objectivo de crescimento económico da região, através do turismo, vai ao encontro 

das Bases das Políticas Públicas de Turismo (DL nº 191/2009, de 17 de Agosto), que 

considera o turismo um sector estratégico para a competitividade económica de Portugal. 

Baseadas nos princípios da sustentabilidade, transversalidade e competitividade, pretende-

se com estas políticas, não só melhorar a economia, mas também enaltecer o património 

cultural e natural de grande diversidade no nosso território, mas também promover a sua 

protecção. Neste sentido o turismo é regulado por agentes públicos, que no caso do 

Geopark são o ICNB, e a empresa intermunicipal Naturtejo, que integra os municípios da 

área do Geopark e outras empresas privadas do turismo da região. O suporte financeiro 



- 52 - 
 

assenta no Orçamento de Estado para a autoridade turística nacional e entidade regionais 

de turismo, mas também é apoiado pelos recursos financeiros das entidades públicas e 

privadas regionais e locais e instituições comunitárias, ou mesmo por fontes internacionais e 

nacionais. No caso do Parque Icnológico é a Naturtejo EIM., que por sua vez teve o apoio 

financeiro do Ministério da Economia e Inovação, Turismo de Portugal aquando da formação 

do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, na quantia de 274 000€.    

De entre os elementos que trabalham na equipa do Geopark Naturtejo da Meseta 

Meridional, destacam-se três elementos que compõem a administração, três geólogos, uma 

antropólogo e uma professora de Biologia e Geologia na equipa de Investigação, três 

pessoas a trabalhar no sector do Turismo, dois no Marketing e um advogado, uma pessoa 

para o planeamento financeiro, um comercial em Espanha e um encarregado pelas feiras de 

turismo e planeamento (Catana, 2008). 

Ao abrigo do Decreto-Lei 107/2001, de 8 de Setembro (Lei de bases do Património 

Cultural), o Conjunto Cultural de Penha Garcia encontra-se classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal. A este conjunto pertencem o Castelo de Penha Garcia, o Complexo 

moageiro do rio Pônsul, o “Castelo da Bufa”, o Património geológico das vertentes do 

canhão fluvial de Penha Garcia, o Património paleontológico (fósseis) e as hortas 

tradicionais em socalcos (Catana, 2008). Deste modo, qualquer vandalismo ou acto que 

ponha em risco estes bens materiais, até 50m dos seus limites externos, é punido por lei de 

acordo com os termos do 15º Artigo.  

As florestas em redor de Penha Garcia estão classificadas pelo Decreto-Lei 

nº127/2005, de 5 de Agosto, como Zona de Intervenção florestal (ZIF), conferindo a esta 

mata órgãos de gestão entre os proprietários destas áreas. Este decreto-lei, tem por 

objectivo a promoção da gestão sustentável dos espaços florestais classificados, a 

coordenação da protecção destes espaços, a redução e propagação de incêndios, com 

recuperação orientada se estes ocorrerem e para dar coerência territorial  

A zona de caça associativa de Penha Garcia, regida pela Lei de Bases Gerais da 

Caça (Decreto-Lei nº338/2001, de 26 de Dezembro), encontra-se concessionada à 

Associação de Caça e Pesca de Penha Garcia, pela Portaria nº 819/2004, de 16 de Julho, 

que tem por função a gestão desta área, que se situa em redor da ribeira de Arades. 

 
6.2.Análise do Desenvolvimento Turístico 

Oferta Turística 

Tal como tem vindo a ser mencionado neste trabalho, a principal oferta que o 

Geopark Naturtejo promove são as Rotas. No site do Geopark (www.naturtejo.com) 

encontram-se Rotas Especiais, referentes a rotas culturais, sem inclusão do património 
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geológico e que na sua maioria são rotas rotativas, ligadas aos produtos da região e sua 

sazonalidade; também se encontram as Rotas pelo Geopark, que propõem pacotes 

programáticos que de acordo com as rotas pretendidas, incluem várias actividades, desde 

desportos a passeios e tratamentos de Spa e cada rota tem uma lista dos alojamentos 

possíveis, que funcionam em associação com o Geopark Naturtejo. Estas rotas são dirigidas 

a um público indiferenciado, mas podem-se também encontrar opções específicas para 

grupos e empresas, para rotas entre Portugal e Espanha e para rotas direccionadas à 

observação de aves; o Programa de Observação de Aves tem disponível três pacotes 

diferentes, consoante os dias de visita e descreve que aves podem ser encontradas nas 

diferentes rotas. Como apoio a este programa, a câmara de Idanha-a-Nova criou um Guia 

das Aves, Um guia de iniciação, que mostra os principais habitats no concelho e as espécies 

a eles associadas, com a sua fenologia, abundância e estatuto de ameaça (Mãe d’água, 

2008); e por fim podem-se encontrar programas desenvolvidos pelas unidades hoteleiras 

integrantes da empresa Naturtejo EIM (www.naturtejo.com). No local, quem visita a região 

de Idanha-a-Nova, pode encontrar nos postos de turismo e espaços da câmara ligados à 

promoção da cultura e turismo da região, vários trípticos explicativos e demonstrativos das 

várias rotas PR (pequena rota) marcadas no Geopark, segundo as normas da Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal (Catana, 2008). De realçar a Rota dos Fósseis, PR3 

IDN, que percorre o Parque Icnológico de Penha Garcia, em estudo neste trabalho. 

Os Museus ou Espaços museológicos são um complemento à oferta turística da 

região. Por norma com exposições alusivas ao património cultural e natural da região, os 

museus podem funcionar como uma primeira aproximação do turista que vem à descoberta. 

Em Penha Garcia existe o Complexo Paleontológico de Penha Garcia, que engloba o 

Exomuseu (Parque Icnológico de Penha Garcia), que beneficiando do património geológico 

in situ pretende que este seja um espaço museológico de exposição, interpretação e 

preservação deste património, com o apoio do Centro Interpretativo (Museu do Paleozóico), 

localizado na aldeia de Penha Garcia, no percurso marcado na rota. 

O Geopark Naturtejo promove também eventos que contribuem para o aumento da 

divulgação das ofertas turísticas na região, como workshops, congressos, exposições 

temporárias e visitas guiadas (Catana, 2008). Destacam-se a Geologia no Verão a 4 de 

Novembro de 2008 e 8 de Agosto a 6 de Setembro de 2009 (com colaboração da Ciência 

Viva), o Festival Europeu da Terra entre 24 de Maio e 8 de Junho de 2008 e 27 de Maio e 7 

de Junho 2009 (organizado pela REG e a decorrer simultaneamente em vários geoparques 

europeus), as XVIII Jornadas sobre a função social do Museu (25 a 28 Setembro de 2008) e 

a 8ª Conferência de Geoparques Europeus, a Setembro de 2009 (www.naturtejo.com). 

Os Programas Educativos são outro complemento importantíssimo na divulgação do 

património geológico. Direccionados para as escolas não se enquadram no turismo clássico 
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de lazer, mas os grupos escolares podem contribuir significativamente para o crescimento 

do turismo, considerando que as crianças divulgam a sua visita com a escola no seio das 

suas famílias. Incluído neste programa, encontra-se o Parque Icnológico, que é 

frequentemente visitado por escolas de todo o país. 

Recorrendo às novas tecnologias, o Geopark possui no seu site, www.naturtejo.com, 

uma opção de Sinalética Digital, GPS + VÍDEO PODCAST. Acedendo a este link 

(www.naturtejo-podcast.com), qualquer pessoa pode através do seu computador visualizar 

uma breve visita guiada e explicada de todos os geomonumentos do Geopark, de como lá 

chegar e das unidades de apoio relativas a cada geomonumento. Aqui, pode também 

subscrever o Podcast Naturtejo e quando visitar fisicamente os locais ver no seu iPod estas 

mesma explicações. Outra opção possível é o download das coordenadas GPS dos locais e 

assim percorrer, guiado pelo seu GPS, a área do Geopark até encontrar os geomonumentos 

que pretender visitar.  

Em Penha Garcia, a Junta de Freguesia em conjunto com o rancho folclórico e a Liga 

dos Amigos de Penha Garcia, organiza de três em três anos (desde 1983), as Jornadas 

Etnográficas e Feira Medieval. Nos anos em que estas actividades decorrem, pode-se ir a 

Penha Garcia a meados de Agosto e encontrar representações e revivalismos dos usos e 

costumes da aldeia, bem como comércio de produtos regionais, artesanato e gastronomia. 

Das empresas parceiras da Naturtejo, a mais presente em Penha Garcia é a Trilobite 

– Aventura, Lazer e Turismo (www.trilobite.pt), que realiza na Rota dos Fósseis passeios 

equestres, escalada e tirolesa e na barragem de Penha Garcia passeios de canoa. O 

Frágua Bar, localizado na aldeia, mas fora da rota, é propriedade desta empresa e é uma 

antiga casa de forja, que foi recuperada e tem este pequeno apontamento museológico que 

revela um pouco da história da aldeia onde outrora existiram muitas como esta. Através 

desta empresa, focada no turismo de Natureza, podem-se realizar várias actividades de 

turismo de desporto, actividades lúdicas, como torneios de Paintball, ou fazer cursos de 

Birdwatching, em vários sítios do Geopark. 

O potencial de turismo no Geopark Naturtejo é bastante elevado, com uma lista de 

associados, entre os quais se encontram as câmaras dos municípios do Geopark, hóteis de 

termas, de turismo rural, de caça, pousadas de Portugal, operadores turísticos 

internacionais, nacionais e regionais, agências de viagens portuguesas e espanholas, 

empresas de animação turística, empresas de restauração, empresas de animação e 

espectáculo e por fim é importante apontar que os geoparques existem em rede, o que lhes 

permite trabalhar em rede, mas também que o conhecimento sobre estes se torne 

exponencial a partir do momento em que uma pessoa visita um dos geoparques, pois estes 

esclarecem sempre a sua existência numa rede mais vasta e que é aliciante para os 

geoturistas. 

http://www.naturtejo.com/
http://www.naturtejo-podcast.com/
http://www.trilobite.pt/
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Caracterização do Turista 

Pelo que já foi dito, pode-se perceber que os turistas que visitam a Rota dos Fósseis, 

em Penha Garcia constituem-se por grupos de escolas, grupos que fazem escalada e 

canoagem, grupos integrados nos workshops e iniciativas pontuais desenvolvidas pelo 

Geopark que são considerados “público especializado”, pessoas que aderiram aos pacotes 

das Rotas pelo Geopark e também independentes que não se integram em quaisquer 

programas especializados.  

Para uma caracterização do turista vai-se proceder a uma análise daqueles que 

visitaram a rota dos fósseis incidindo sobre as nacionalidades dominantes, quais os meses 

com maior ou menor número de visitantes e também a evolução ao longo do tempo, entre 

os anos de 2005 e 2008. Os dados foram cedidos pelo Gabinete de Geologia e 

Paleontologia da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e contabilizam os visitantes da Rota 

dos Fósseis que assinaram o livro de visitas presente na Casa dos Fósseis.  

Numa análise ao gráfico1, vê-se que o número de turistas aumentou drasticamente 

entre os três primeiros anos e de 2007 para 2008 estabilizaram. Este aumento coincide com 

a entrada do Geopark Naturtejo na REG. 

 

 

Figura 13 – (a) Afluência de visitantes ao Parque Icnológico de Penha Garcia entre 2005 e 2008); (b) 
Nacionalidade dos visitantes 

  

Analisando os dados referentes às nacionalidades que mais visitam a Rota (Figura 

13 (b)), os portugueses são quem mais visita a Rota, mantendo uma grande disparidade 

para as outras nacionalidades, mesmo para a espanhola, apesar da proximidade da 

fronteira com este país. De realçar que os franceses, ingleses e alemães começam a ter 

números com significado no decorrer dos anos.  
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Figura 14 – Distribuição de visitantes ao longo do ano 

A análise sobre os meses mais visitados (Figura 14) é bastante relevante, não se 

denotando um padrão estanque da sazonalidade dos visitantes. Podem-se observar dois 

grandes picos, um durante Março/Abril e outro em Agosto. Até ao pico de Abril, pode-se ver 

que de Janeiro até esse mês o nº de visitantes vai aumentando e de Abril a Julho há um 

decréscimo, para depois voltar a crescer abruptamente em Agosto, para depois decrescer 

até aos valores mais baixos nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Este padrão de 

picos de visitas está associado às férias da escola na Páscoa e Verão.  

7. Avaliação da Capacidade de Carga Turística 
Para se fazer a avaliação da capacidade de carga turística do geossítio de Penha 

Garcia, procedeu-se à elaboração de um organigrama, simplificador de toda a análise feita e 

que permite compreender a estrutura do sistema, o que este oferece e o que é que os 

turistas mais procuram. 

De seguida, expõe-se o organigrama organizativo para depois se sobreporem as 

características, que permitirão tirar algumas elações sobre o comportamento do sistema 

como sítio que tem como vectores o desenvolvimento económico através do turismo e a 

conservação do património geológico presente. 
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De acordo com as características sociais, políticas e económicas, a actividade 

turística traz a esta região uma mais-valia, permitindo que a economia se dinamize e que o 

sector económico diversifique, trazendo outros sectores mais competitivos que o primário e 

criando novos nichos de mercado, consequentes do afluxo de turistas. A partir de uma nova 

dinâmica económica, também se proporciona o estabelecimento de camadas mais jovens 

que contrariam o processo de envelhecimento populacional. Observa-se mesmo pelas 

medidas do município (ex: cartão jovem raiano) que a fixação de jovens é um ponto 

importante para a revitalização desta região. 

Apesar de Penha Garcia ser uma localidade relativamente pequena, existem várias 

associações, colectividades e clubes que promovem actividades recreativas, culturais, 

desportivas e cinegéticas, bem como a preservação do património cultural e natural. 

Depreende-se assim que facilmente se encontram actividades programadas que envolvem a 

população, mas também que integram quem possa aparecer. 

Pela análise sóciocultural, vê-se que quase metade das pessoas estão reformadas, 

por isso é comum, em qualquer dia da semana, o turista cruzar-se com os habitantes que 

principalmente no centro, começam a ficar habituados a estes visitantes e sentem orgulho 

do sito onde moram, chegando mesmo a indicar o caminho para os fósseis e a contar as 

histórias populares sobre estes. No entanto o artesanato e gastronomia não têm visibilidade, 

podendo ser um nicho de mercado a desenvolver, apesar de haver o forno comunitário, com 
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venda ao público até 2008, onde agora se juntam as senhoras e quem quiser aparecer, para 

conviver. 

Analisando as características físicas, entende-se que Penha Garcia possui infra-

estruturas para receber visitantes e para corresponder às expectativas de desenvolvimento 

económico através do turismo, pois tem um elemento central e fundamental, que é a 

atracção turística do Parque Icnológico, as lajes de icnofósseis. Com parque de 

estacionamento, casas-de-banho públicas, posto de turismo, museu do Paleozóico, piscina, 

parque de merendas, património cultural construído (castelo, pelourinho, casas típicas do 

centro da aldeia e complexo moageiro), com património etnográfico (patente nas feiras 

medievais) e com património natural de valor singular, Penha Garcia oferece uma panóplia 

de atracções e condições que permitem ao turista interessar-se pela visita e ao mesmo 

tempo ter as condições para a fazer com conforto relativo.  

No sistema em causa, actualmente os únicos factores que podem actuar como 

condicionantes, são os físico-ecológicos. Sendo a atracção turística o património 

paleontológico, que se pretende preservar, é necessário que a educação do turista seja uma 

das prioridades, alertando-o para o valor do património que está a observar. Podem-se 

encontrar painéis explicativos, no miradouro da igreja matriz, sobre a formação dos 

icnofósseis e sua importância, no entanto no vale estes não se encontram assinalados, o 

que os torna difíceis de encontrar e consequentemente pode tornar a visita menos uma 

decepção e não vão partilhá-la aos amigos e família, como ponto a visitar.  

Duas das características que à partida contribuem para a sensibilidade do local são a 

localização de uma IBA (os turistas podem perturbar a nidificação de aves em risco) e 

também o facto de os caminhos em torno dos moinhos serem em substrato rochoso. No 

entanto é quartzito, que sendo uma rocha de grande dureza, à partida não sofre erosão 

significativa pela passagem das pessoas no local. 

A piscina, pode ser também um factor limitante, principalmente no Verão, porque é 

de pequenas dimensões e se acorrerem demasiadas pessoas ao mesmo tempo, tornam o 

espaço incomportável a nível de área, mas também haverão problemas com a água. Limite 

à permanência na piscina por muito tempo é a ausência de casas de banho próximas e 

algum tipo de apoio, como já foi referido.  

De acordo com a análise do desenvolvimento turístico, e toda a oferta de programas 

pelo Geopark, à partida grande parte das pessoas visitarão o parque em grupos e 

integrados num programa, o que torna mais fácil a orientação das pessoas pelo parque. No 

entanto no Verão e Páscoa (picos de afluência), o turista já deve aparecer mais por conta 

própria, permanecendo na piscina e percorrendo os caminhos de forma mais desordenada, 

principalmente pelo centro, onde estão os moinhos visitáveis, a casa dos fósseis, mas 

também a maior parte dos exemplares fósseis in situ, onde os sinais a indicar que se trata 
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de uma rota marcada são mais difíceis de encontrar devido à quantidade de informação no 

espaço que envolve o visitante.  

Desta avaliação da capacidade de carga turística é importante compreender que é 

apenas uma análise qualitativa, mas que no entanto já permite criar alguns pontos para uma 

base estruturante do desenvolvimento sustentável do turismo em Penha Garcia. Pelo que já 

foi dito, os factores socioculturais e político-económicos apresentam características para que 

o turismo se possa desenvolver e que seja bem acolhido como uma mais-valia na região. 

Deste modo cabe aos físico-ecológicos apontarem as particularidades sensíveis do sistema, 

centradas na simultaneidade da IBA de Penha Garcia na área, na pouca orientação dos 

visitantes que vão sem guia, na área da piscina e na ausência de casas-de-banho e apoios 

nesta região central.  

8. Sugestão de directrizes  
De acordo com a análise proferida, compreende-se a vasta oferta e potencial de 

Penha Garcia e Parque Icnológico, como ponto turístico e também alguns dos pontos menos 

positivos.  

Já existem várias particularidades positivas ao desenvolvimento sustentável da área, 

no entanto e numa análise de enquadramento paisagístico ocorrem algumas situações que 

podem ser melhoradas e assim, melhorar também a qualidade da oferta. Neste sentido, 

neste capítulo pretende-se demonstrar como algumas propostas de alteração são capazes 

de melhorar a oferta turística do sítio, tornando-o mais aliciante ao visitante. Para isso 

recorreu-se à análise de algumas características com base em fotografias, que serão 

usadas para demonstrarem possíveis alterações no local.  

Caminhos 

Grande parte dos caminhos ao longo da rota é pavimentado, demonstrando 

características cuidadas com bom enquadramento paisagístico, utilizando a matéria-prima 

local. No entanto há troços, como o da Figura15, que deveriam apresentar estas 

características e encontram-se revestidos a cimento ou a gravilha e por isso precisam de ser 

recuperados e uniformizados de acordo com as características já proferidas. 

Troços que necessitam do apoio de passadiços, encontram-se frequentemente 

degradados e a necessitar de reabilitação. 
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actualmente 

 

proposta 

 
Figura 15 – exemplo de percurso degradado, mas com calçada remanescente 

 

O primeiro troço que conduz à gruta da Lapa é bastante inclinado (Figura 16), sendo 

difícil descer e por vezes perigoso. Esta característica pode ser facilmente colmatada com a 

criação de escadas.  

 
actualmente

 

proposta

 
Figura 16 – início do percurso bastante inclinado 
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Sinalética 

Ao longo da Rota dos Fósseis existem muitos pontos de paragem e explicação, 

propostos na visita guiada feita pelos técnicos da câmara (Catana, 2008), que não estão 

sinalizados, como é exemplo na Figura 17. No caso de o turista não aderir aos pacotes de 

oferta mencionados, este pode encontrar algumas limitações durante a sua visita, como por 

exemplo a ausência de sinais que indiquem onde se encontram exemplares fósseis. Embora 

existam alguns icnofósseis bastante visíveis, como os que foram pintados por um popular, 

grande parte dos exemplares notáveis passa despercebido. É por isso necessário haver 

algum indicador da sua posição, que se enquadre na paisagem. Existindo vários blocos 

soltos de quartzito no vale (alguns têm sido utilizados pelo Sr. Domingos, para diversos 

arranjos no percurso), sugere-se que estes possam ser também reaproveitados como base 

“natural” de suporte de uma placa de metal informativa. 
actualmente

 

proposta

 
Figura 17 – exemplo de um local com inúmeras lajes com fósseis que não tem qualquer indicação 

Associada a esta proposta, seria interessante que os visitantes pudessem ter a 

possibilidade de comprar no posto de turismo um guia mais completo dos pontos de 

paragem na rota, semelhante às paragens feitas pelos guias qualificados. No entanto o 

marco no terreno seria um importante aspecto para um primeiro passo de aproximação do 

turista ao património geológico aqui tão presente, mas que pode ser desaproveitado.  
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Socalcos 

Tal como referido na análise, a agricultura em socalcos é prática comum em Penha 

Garcia, deste modo e por existir uma vasta área de terraços que não estão a ser 

aproveitados e estão abandonados (Figura 18), seria interessante aproveitar uma das 

árvores cultivadas na zona e tão tipicamente cultivada em socalcos, como é o exemplo da 

oliveira. Incrementando o valor da oferta turística do vale. 
actualmente proposta 

Figura 18 – socalcos próximos do complexo moageiro e área central 

Estacionamento 

Com base na análise feita, percebe-se que a entrada pela barragem é 

frequentemente utilizada como parque de estacionamento (Figura 19), no entanto não há 

qualquer orientação de onde os carros podem ou não estacionar, podendo-se tornar num 

espaço desordenado e com possíveis consequências negativas sobre a vegetação e 

albufeira.  
actualmente proposta 

Figura 19 – Parque de estacionamento à entrada da barragem 
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Piscina 

Pelo estudo dos turistas e sua afluência ao parque, verifica-se que grande parte 

escolhe os meses de Verão para o visitar. Consequentemente, a piscina tem muita afluência 

nestes meses. É por isso necessária uma intervenção a nível de saneamento básico, com a 

localização de casas-de-banho próximas da piscina. Uma hipótese seria o moinho que se 

localiza ali próximo e que não tem qualquer função. 

 

Figura 20 – piscina, onde se vê o açude em frente e o moinho à direita deste 

 

Gerais 

Pela análise metodológica proposta pelo estudo da capacidade de carga turística, 

compreende-se que a inclusão do turista na história do sítio, explorando o seu património 

cultural e natural, o torna mais próximo e sensível à realidade que visita. Foi também visto 

que medidas criadas para acolher quem vem de fora, servem para fortalecer relações entre 

as pessoas e a sua cultura, incentivando-as a proteger o que é delas, mas também a 

divulgar, tudo num crescendo exponencial. Neste sentido, entende-se que seria interessante 

para a compreensão de todo o património cultural e natural de Penha Garcia, que houvesse 

na aldeia um espaço que mostrasse ao turista a cultura do local, como complemento ao 

museu do Paleozóico, que já expõe a história geológica de Penha Garcia.  

O facto de apenas existirem casas de banho à entrada da aldeia histórica, intensifica 

a necessidade da existência de outras no vale, para além dos motivos referidos para a sua 

localização próxima da piscina.  
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9. Conclusão 
A revisão bibliográfica sobre a capacidade de carga turística permitiu compreender 

que os locais onde ocorre desenvolvimento turístico são sistemas dinâmicos. Deste modo, a 

capacidade de carga turística é entendida como uma metodologia de gestão do 

desenvolvimento turístico dos sítios, propondo uma análise metodológica para compreensão 

dos sistemas turísticos. A metodologia adoptada de Cocossis e Mexa (2004), faculta 

ferramentas úteis à compreensão dos locais que pretendem desenvolver algum tipo de 

turismo e a partir deste ponto basear as decisões de valorização do espaço ou intervenção 

de modo a mitigar ocorrências negativas. 

Após um enquadramento de Penha Garcia no Geopark Naturtejo da Meseta 

Meridional analisaram-se as características físico-ecológicas, socioculturais e político-

económicas. Correlacionando-as com o desenvolvimento do turismo, particularmente com 

os programas de oferta e caracterização do turista (sazonalidade e nacionalidade), foi 

possível fazer uma avaliação qualitativa da capacidade de carga do geossítio de Penha 

Garcia. 

Após esta avaliação verificou-se que em Penha Garcia as principais características 

que podem impor algum género de contenção ao desenvolvimento do turismo são a 

coexistência da IBA, a falta de orientação do turista que não aderiu a nenhum pacote 

programático promovido pelo Geopark e a área da piscina e condições de saneamento 

básico próximas desta, concluindo-se que as principais limitações ocorrem na zona central 

do percurso 

Esta avaliação também permitiu descobrir algumas potencialidades de Penha Garcia 

como sítio turístico e q n estão a ser aproveitadas, para que a visita do turista seja mais 

completa e que integre todo o espaço, conseguindo juntar património geológico ao 

património cultural e assim valorizar a sua visita, como a exploração do forno comunitário ou 

de um espaço museológico que contextualizasse Penha Garcia na História da sua ocupação 

humana e cultura popular. 
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Recommendation Rec(2004)3
on conservation of the geological heritage and areas of special geological interest

(Adopted by the Committee of Ministers on 5 May 2004 at the 883rd meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers of the Council of Europe,

Recalling the United Nations’ Millennium Declaration, in particular the assertion of the fundamental value
of "respect for nature" in the management of all living species and natural resources;

Recalling that geological heritage constitutes a natural heritage of scientific, cultural, aesthetic,
landscape, economic and intrinsic values, which needs to be preserved and handed down to future
generations;

Recognising the important role of geological and geomorphological conservation in maintaining the
character of many European landscapes;

Recognising that the conservation and management of geological heritage need to be integrated by
governments in their national goals and programmes;

Noting that some areas of geological importance will deteriorate if they are not taken into account in
planning and development policies;

Aware of the need to promote the conservation and appropriate management of the geological heritage
of Europe, in particular areas of special geological interest;

Considering the philosophy and practice of geological and geomorphological conservation (see
Appendix 1 to this recommendation);

Recognising the need to strengthen the regional co-operation in Europe in the field of geological heritage
conservation,

Recommends that governments of member states:

– identify in their territories areas of special geological interest, the preservation and management of
which may contribute to the protection and enrichment of national and European geological heritage; in
this context, take into account existing organisations and current geological conservation programmes
(see Appendix 2 to this recommendation);

– develop national strategies and guidelines for the protection and management of areas of special
geological interest embodying the principles of inventory development, site classification, database
development, site condition monitoring and tourist and visitor management, to ensure sustainable use of
areas of geological interest through appropriate management (see Appendix 3 to this recommendation);

– reinforce existing legal instruments or develop new ones, to protect areas of special geological interest
and moveable items of geological heritage, making full use of existing international conventions (see
Appendix 4 to this recommendation);

– support information and education programmes to promote action in the field of geological heritage
conservation (see Appendix 5 to this recommendation);

– strengthen co-operation with international organisations, scientific institutions and NGOs in the field of
geological heritage conservation (see Appendix 6 to this recommendation);

– allocate adequate financial resources to support the initiatives proposed above;

– report to the Council of Europe on the implementation of this recommendation five years after its
adoption, so that an assessment of its impact may be carried out.
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Appendix 1

Philosophy and practice of geological and geomorphological conservation

Geology and geomorphology, as Earth sciences, describe the history and form of our planet. Geology
helps us to understand this history in terms of how the face of the planet has changed over time, as
traced via the evidence of rocks, sediments in all forms, fossils and minerals that reveal past climates,
environments, mountain construction, and continent movement. The history of life itself is also
revealed – how it began and evolved, how new species appeared and how species became extinct.
Geomorphology interprets the landforms we see today – deserts, glaciers, coastlines and others – and
the conditions under which they were formed, and also provides a record of the recent past and current
processes operating on our planet.

Rocks, minerals and fossils are the archives of the history of our planet and the history of life itself. They
are evidence of the passage of geological time, revealing the changes that have shaped the Earth's
surface over millions of years. These archives make it possible for us to understand the way our planet
looks today and the diversity of its fauna and flora. As with archaeological artefacts, geological sites,
minerals and fossils are vulnerable and are a non-renewable heritage that belongs to humanity.

Human society interacts with geology and geomorphology in many ways: through direct exploitation of
mineral resources, through reshaping the landscape by industrial or agricultural activity, and through the
development of infrastructure links. In some cases (for example by quarrying, mining, cutting of new
roads) these activities reveal geological or geomorphological information of scientific, educational or
cultural value. In other ways our activity destroys this information: the removal of glacial landforms for use
as building material, armouring (and obscuring) of rock sections on coasts and infilling of old quarries with
waste, are all examples of destructive activities.

Europe has a rich geological heritage. The scientific principles that founded the science of geology were
developed in Europe, where the varied geology and geomorphology provided an inspiration for original
thought. Protecting this heritage is the objective of geological conservation ("geological" being taken here
to relate to all branches of geology, including paleontology and mineralogy, as well as all aspects of
geomorphology), an activity that works in parallel with the protection of biodiversity and landscapes. The
term "geodiversity" has been used to describe the nature of the diverse heritage we are seeking to
protect and enhance through this work.

Although not as well developed in practice as biodiversity conservation, and not as well known to the
public, geological conservation is being actively promoted in Europe through a number of programmes
and the activities of many individuals. The programmes that promote geological conservation seek to
identify areas ("sites") of geological or geomorphological interest, educate the public about their value
and develop management plans or strategies that will not only protect but also enhance this value. These
areas may be natural or man-made. Naturally created features include river gorges, caves, coastal rocks,
sand dunes, remnant features of past glaciation, glaciers, arid terrains and volcanic landforms. Man-
made features include road cuttings, quarries and waste heaps from mines, which may also be of
geological heritage value since they reveal new geological information.

Protection of the European geological heritage in all its forms requires consistent and persistent efforts by
governments and non-governmental organisations on a pan-European scale. Programmes exist within
Europe to promote the protection of geological and geomorphological features and the heritage values
with which they are associated, but there is a need to further develop these programmes and create
closer links between them. There is also a need to increase awareness of the importance of geological
conservation to allow it to rank alongside and fully support biological conservation. Opportunities now
exist to work towards these aims at European level, via the Council of Europe and the involvement of
member states and the various inter-governmental and non-governmental international organisations
operating within Europe, such as Unesco, the International Union of Geological Sciences (IUGS), the
World Conservation Union (IUCN), etc.
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Appendix 2

Existing conservation programmes, and criteria for selecting areas of special geological
importance

General criteria

Many European countries have developed – or are developing – inventory programmes to identify,
describe and protect their important geological areas. These schemes reflect national attitudes to the
science of geology in particular, and to the landscape in general. They share, however, some common
features, seeking to incorporate a number of criteria into national inventories and then protect important
areas through their designation as national parks, reserves, sites of geological interest, etc. Common
elements taken into account by these national programmes when listing sites, are;

– the extent to which an area or site represents an important geological phenomenon;
– the scientific value of the area;
– the pedagogical value of the area;
– rarity of geological/geomorphological phenomena within the area;
– degree of disturbance and potential threats;
– area size.

The IUGS GEOSITES project

The GEOSITES project was an initiative of the International Union of Geological Sciences (IUGS) and is
designed to support identification of geological areas (sites) of international importance. The project was
started in 1996 to help redress the imbalance between biological and geological conservation. This
perceived imbalance derives from the national and international efforts directed towards biological
conservation - which often have no geological counterpart. GEOSITES supports national efforts and
encourages the systematic development of site inventories at the national and regional levels and allows
comparative studies. A key objective of the programme is to ensure scientifically based justification for
sites selected for protection.

Geosites (both geological and geomorphological) are being selected and documented by regional
groupings of geoscientists, each country contributing to the selection process by choosing and justifying
its own sites in a regional geological context. Specialist groups provide additional advice in relation to the
assessment and documentation of particular topics, in support of national efforts.

The development of a global inventory and database of geological sites was the aim of GEOSITES, and a
Global Geosites Working Group was established to achieve this. The programme is active in Europe and
is promoted by the European Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO).

The International Union of Geological Sciences has recently decided to replace its existing Task Group
on Global Geosites and to create a new body to deal with geological heritage.  IUGS now feels that the
increasing public interest in these fields should be channelled into an international initiative with a proper
geoscientific dimension to avoid further separation between economic development and scientifically
oriented conservation issues of the geoenvironment. To this end, IUGS is proposing to co-operate closely
with Unesco’s “Geopark” activities and the Council of Europe´s initiative in the field of geological heritage
and the protection of geological sites.

Proposed action
Governments of member states should support the work of IUGS, ProGEO, NGOs and other
relevant organisations within their areas of jurisdiction, encouraging collaboration with statutory
national authorities. In particular, they should support the work of ProGEO working groups to
develop pan-European inventories of sites of scientific interest and the creation of associated
databases and should seek ways in which to support the new IUGS initiative to promote
geological conservation in Europe.
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European Geoparks

The European Geoparks programme, designed in co-operation with Unesco, is another tool to promote
geological heritage in Europe, but seeks to include social and economic factors. The programme has the
following aims and principles:

– a European Geopark is a territory which includes a particular geological heritage and has a sustainable
territorial development strategy supported by a European programme to promote development. It must
have clearly defined boundaries and a sufficient surface area for true territorial economic development. A
European Geopark must comprise a certain number of geological sites of particular importance in terms
of their scientific quality, rarity, aesthetic appeal or educational value. The majority of sites present on the
territory of a European Geopark must be part of the geological heritage, but their interest may also be, in
addition, archaeological, ecological, historical or cultural;

– the sites in a European Geopark must be linked in a network and benefit from protection and
management measures. A European Geopark must be managed by a clearly defined structure able to
enforce protection, enhancement and sustainable development policies within its territory;

– a European Geopark has an active role to play in the economic development of its territory through
enhancement of a general image linked to the geological heritage and the development of geotourism. A
European Geopark has direct impact on the territory by influencing its inhabitants' living conditions and
environment. The objective is to enable the inhabitants to reappropriate the values of the territory's
heritage and actively participate in the territory's cultural revitalisation as a whole;

– a European Geopark develops, tests and enhances methods for preserving the geological heritage;

– a European Geopark also has to support educational programmes on the environment, the training and
development of researchers in the various disciplines of the Earth sciences, the enhancement of the
natural environment and sustainable development policies.

A critical difference between "Geosites" and "Geoparks", is that the latter seek to include socio-economic
factors and to encourage and recognise opportunities for rural regeneration within Europe.

Proposed action
Governments of member states should work with the European Geoparks programme to identify
territories within their jurisdiction that may merit this form of recognition.

European Landscape Convention

The aims of this convention are to promote landscape protection, management and planning, and to
organise European co-operation on landscape issues. The convention sets out general and specific
measures for States
parties to undertake. In general the convention seeks to ensure that landscapes are recognised as an
essential component of people's surroundings, with specific measures to be taken to analyse landscape
characteristics and pressures transforming them.

Geological and geomorphological features form the structural framework for all landscapes, and are
essential characteristics of landscapes that need to be considered when applying the Landscape
Convention. Landscape assessments made in this way will take account of the particular values assigned
to them by populations concerned, and in many instances these values will relate directly to the
geological features of the landscape and their heritage value.
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European Diploma of Protected Areas

The European Diploma of Protected Areas was established by the Council of Europe to protect the
natural and landscape heritage, seeking to recognise protected areas that are of truly European, rather
than national or regional, significance. The diploma is awarded on the basis of the natural heritage or
landscape value of the site, its level of protection and state of conservation. Conditions for the award of
the diploma are strict but it can be awarded to natural or semi-natural areas that have an important
biological, geological or landscape value. These values may be of a scientific, cultural or aesthetical
nature. In all cases appropriate protection systems must be in place.

The award is time–limited so regular monitoring and re-assessment are needed to ensure renewal of the
diploma. This regular review encourages a high level of protection for diploma sites. The diploma also
encourages networking of managers and sharing of experience. The diploma also provides – through its
recognition of biological and geological phenomena – a useful model for integration of a range of natural
heritage values into a protected area system.

Sites awarded diploma status include "strictly" geological sites such as the palaeontological site of the
Ipolytarnoc Nature Conservation Area (Hungary) but extends to wider landscapes with important
geological features such as the karst landscape at Karlstejn in the Czech Republic and the volcanic
terrains of Mount Teide in Spain.

The Council of Europe acknowledges, by awarding the diploma, that productive collaboration between
protected-area programmes is important at the European level, and recognises that its cooperation with
Unesco and the IUCN paves the way for fruitful joint action.

World Heritage Convention

Background

In 1972 the General Conference of Unesco adopted the Convention concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage. The convention provides for the creation of the World Heritage
Committee, its Bureau and the World Heritage Fund. The Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention allow for identification, on the basis of nominations submitted by States
parties, of cultural and natural properties "of outstanding universal value" which are to be protected under
the convention and to list those properties on the World Heritage List.

The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention define "natural
heritage" as follows:

– "natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which
are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;

– geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat
of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of
science or conservation;

– natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view
of science, conservation or natural beauty".

The convention is therefore capable of recognising a wide range of geological and geomorphological
phenomena, including the relationship between cultural and natural values at landscape level.
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European World Heritage sites

The World Heritage List currently contains the following European sites of specific geological and/or
geomorphological interest. Many other European World Heritage sites have such features of interest but
they are not explicitly recognised in site descriptions.

European World Heritage sites of important geological and geomorphological interest
(natural criteria (i))

Site name Country

Messel Pit Fossil Site (Palaeontological site) Germany

Caves of the Aggtelek Karst and Slovak Karst
(Cave systems)

Hungary and Slovakia

Aeolian Islands (Volcanic island systems) Italy

The High Coast (Post-glacial coastline) Sweden

Dorset/East Devon Coast
(Palaeontological and Earth history site)

Giant's Causeway and
Causeway Coast (Volcanic coastline)

United Kingdom

Pirin National Park (Limestone landscape) Bulgaria

Lake Baikal (Ancient lake system)

Kamchatka Volcanoes (volcanic processes and
landforms)

Russian Federation

Jungfrau-Aletsch-Bietschorn (Glacial processes and
landforms)

Monte San Georgio (Fossil site)

Switzerland

The objective of the World Heritage Convention is to recognise natural and cultural sites of "outstanding
universal value". As a consequence, the convention will identify a limited number of geological sites within
Europe. It does serve, however, as a model for identifying the scientific, cultural and economic value of
conserving geological and geomorphological phenomena. The model can be used to encourage other
site- and landscape- based conservation approaches.

The first step for nomination of a World Heritage site is the preparation of a national tentative list of sites
of potential World Heritage status. The preparation, or revision, of national tentative lists provides an
opportunity to recognise the role of geology and geomorphology within World Heritage. This can apply to
sites that are of explicit geological or geomorphological interest or sites where geology and
geomorphology underpin biological or cultural values.
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Proposed action
Governments of member states should:
– review the geological heritage of their areas of jurisdiction to identify
geological/geomorphological sites of potential World Heritage status and add these to their
national tentative lists of potential World Heritage sites;
– ensure that any underlying geological/geomorphological values of importance for a site are
made explicit in the nomination documents for cultural and natural World Heritage sites.

Linking existing European programmes

There is no formal relationship between the various international or European programmes designed to
recognise geological heritage. The respective roles of the various programmes are summarised below.

– the Geosites project (IUGS and ProGEO) in Europe assists in the development of national site
inventories and regional (trans-boundary) networks of sites;

– the European Diploma of Protected Areas recognises protected areas of European significance,
including sites important for geological, biological and landscape values;

– the European Geoparks programme (Unesco and others) seeks to link geological and
geomorphological features at landscape level to social and economic development;

– the World Heritage Convention (Unesco) recognises sites of global significance but also provides a
model for recognising geological heritage and linking it to biodiversity and cultural heritage.

Proposed action
Member states should work with each of these programmes to identify areas of special geological
significance and promote their recognition by the most appropriate programme.
Governments should ensure that the work of these programmes is linked through an appropriate
national body to ensure the most effective recognition and promotion of these areas of nature
conservation.
Governments may also wish to recognise that the existing European Diploma of Protected Areas
should be used as, or developed into, a model for protecting geological heritage in a European
context.
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Appendix 3

Managing areas of special geological interest

Management of areas (sites) of special geological interest must be appropriate to the scientific interest
and physical nature of the area concerned. Management of geological areas of interest must also take
account of biodiversity issues and cultural considerations.

Effective management of areas of geological interest requires certain basic levels of information and
understanding as to the nature, distribution and condition of sites. Clear scientific understanding of the
value of areas of interest is an important prerequisite to effective management.

Management of geological areas of interest within a national and European context will require the
following:

1. recognition of the distribution and nature of this resource through development of national area
(site) inventories;

2. classification of area (site) types according to:
a. scientific value (geological or geomorphological features and their scientific importance);
b. physical characteristics (coastal, river valley, mountain, quarry, roadside exposure, etc.);
c. specific management requirements of individual areas (sites);

3. development of indicators to identify threats and monitor degradation of geological heritage;

4. implementation of site-condition monitoring programmes based upon management requirements
of specific area (site) types; these programmes should be linked to existing biodiversity monitoring
programmes where possible;

5. creation of national/regional databases, to include inventory and monitoring information. Such
databases are essential for management of areas (sites) and the dissemination of information relating to
their scientific and educational value. Internet-based databases should be the standard, to ensure the
maximum dissemination of information;

6. linking national "areas of special geological interest" databases to:
a. regional and local planning to ensure that planning authorities are aware of, and take into

account, these special areas in creating/implementing plans;
b. biodiversity databases to ensure consistency of approach when managing natural heritage.

Proposed action
Governments of member states should develop national guidelines for managing areas of
geological interest embodying the above principles of inventory development, site classification,
database development and monitoring programmes linked to existing programmes.
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Appendix 4

Legislation for protecting areas of special geological interest and moveable geological heritage

Management of areas of special interest in terms of geology, geomorphology or biodiversity requires a
combined approach, using education, the development of management plans and the use of appropriate
legal protection measures. Education (awareness-raising) and effective management planning are
essential but need to be underpinned by the law.

Legal measures to protect "environmental capital" in the form of biodiversity or geodiversity will vary
according to individual national approaches. These approaches will reflect:

– national legal systems;
– different cultural approaches to protection of the environment;
– the physical differences in national landscapes;
– the different historical perspectives underlying current legal measures;
– traditional rights and activities.

Protecting areas of geological importance

Areas of geological importance are subject to a range of threats that may damage or totally destroy them.
Such threats may come from such sources as rural or urban development projects, coastal engineering
work, or excessive visitor pressure and usage.

Protected areas or "natural monuments" falling into IUCN Category III are managed mainly for
conservation of specific natural features, and this definition is appropriate for the protection of geological
heritage areas. Category III protected areas are defined as "containing one, or more, specific natural or
natural/cultural feature which is of outstanding or unique value because of its inherent rarity,
representative or aesthetic qualities or cultural significance".

Legal measures for area (site) protection should define the nature of the environmental resource to be
protected, fix penalties for committing damaging acts and assign responsibility to the appropriate
agencies.

Proposed action
Governments of member states should consider:
– developing and implementing new laws if such areas cannot be protected by existing laws;
– strengthening existing laws to increase protection;
– integrating the legal protection of geological areas of interest into the protection of biodiversity;
– using the existing range of international instruments to protect sites including the World
Heritage Convention, the European Landscape Convention and the EU Habitats Directive;
– the implementation of new or existing laws for the protection of areas of geological importance,
to be linked to national site inventories and national site databases.

Protecting moveable geological heritage

The legal protection of areas of special geological interest (geosites, geoparks, geotopes, etc.) will
provide protection from a variety of damaging activities, including protection from damage due to removal
(collecting) of materials of scientific interest. Moveable geological materials may be collected for various
reasons, such as:

– scientific study;
– commercial sale;
– educational use;
– curiosity value.

In certain circumstances, collection from areas of geological importance may be damaging to the area
itself, or cause loss of valuable scientific information, for various reasons:
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– physical damage may be caused to rock formations by excessive, inexpert or careless collecting;
– specimens may be destroyed or damaged during the act of collection;
– collection of rare/unusual specimens by non-specialists or commercial collectors may result in the
disappearance of important scientific specimens into private collections;
– specimens collected in one country may be exported to collectors or museums in another country, with
a perceived loss of "cultural" heritage for the country of origin.

Many European countries make use of wildlife legislation, nature conservation legislation, monument
protection legislation or other legal instruments to protect areas (sites) from damage through collecting. In
other cases control is exercised by educational programmes and voluntary codes of conduct.

Proposed action
Governments of member states should review their existing legal and voluntary supervision
methods to ensure that moveable geological heritage is protected by appropriate legal means, in
the national and international context.
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Appendix 5

Information and education programmes to promote action in the field of geological heritage
conservation

Access to information and public participation in environmental decision-making is now understood to be
an important part of sustainable development (Aarhus Convention). The Council of Europe has
recognised the importance of educational activities through programmes aimed at well-defined target
groups. The objectives of such programmes are to raise awareness and develop partnerships for the
conservation and enhancement of natural and cultural heritage. The Working Group on the Geological
Heritage emphasises in this recommendation that the geological heritage of Europe is an important and
integral part of the region's natural heritage.

The concepts of geological and geomorphological conservation remain less well publicised than those
relating to the conservation of biodiversity or the protection of landscapes. The Council of Europe is
actively involved in nature conservation and landscape initiatives through such programmes as the
Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy and the European Landscape Convention. Its
"Europe: a common heritage" campaign aimed to ensure the recognition of the importance of natural and
cultural heritage, and to make the most of the economic and social potential of this heritage.

The purpose of any geological conservation information and education programme should be parallel to
that described above, and should complement information/educational initiatives designed to raise
awareness of landscape and biodiversity issues. Geological conservation in all its forms and features and
all its scientific, social and economic aspects represents an important part of the European common
heritage. Geological conservation is directly relevant to biodiversity conservation and to landscape
protection, and the proposed programme should emphasise integration with these other
conservation/protection programmes.

Proposed action
Governments of member states should promote action in the field of geological heritage
conservation by identifying and utilising opportunities to develop and support information and
education programmes, both within their own jurisdictions and regionally, acting via the Council
of Europe and other relevant international or European organisations.
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Appendix 6

Strengthening co-operation with international organisations, scientific institutions and NGOs in
the field of geological heritage conservation

The Working Group on the Geological Heritage recognises the importance of a regional approach to the
conservation of Europe's geological heritage, and advocates cross-boundary co-operation between
organisations and institutions that are working throughout Europe in this field. Relevant organisations
currently involved in, or having an interest in, geological heritage include the World Conservation Union
(IUCN), Unesco's Division of Earth Sciences, Unesco's World Heritage Centre, the International Union of
Geological Sciences (IUGS), European Palaeontological Association and ProGEO. A wide range of
European institutions are also involved in geological conservation work.

In the framework of the Committee for the activities of the Council of Europe in the field of Biological and
Landscape Diversity (CO-DBP), the creation of the Working Group on the Geological Heritage has
established a basis for future co-operation, as it includes representatives from the organisations listed
above and institutions participating in conservation work. Several states have also sent participants to the
Working Group, with the result that many interest groups are represented, ensuring that a wide range of
views are expressed. Discussion of pan-European co-operation in the field of geological conservation
between organisations and institutions has been initiated by this Working Group.

Proposed action
Governments of member states should strengthen co-operation with international organisations,
scientific institutions and NGOs in the field of geological heritage conservation by encouraging
participation by state institutions in the geological conservation programmes identified in this
recommendation and promoting collaboration between the relevant institutions and
organisations.



- ANEXO II - 

Declaração Internacional dos direitos à Memória da Terra_Carta de Digne 

  





- ANEXO III - 

Manifesto da Rede Europeia de Geoparques 

  



Manifesto da Rede Europeia de Geoparques 1 
 

O manifesto dos geoparques europeus foi oficialmente aceite a 5 de Junho de 200, em 

Lesvos, Grécia e foi assinado pelos quatro membros fundadores da Rede Europeia de 

Geoparques. 

Todos os territórios que desejem submeter a sua candidatura para se tornarem um 

Geoparque Europeu é obrigado a aceitar este manifesto e assiná-lo-á no momento da 

nomeação oficial. 

 

1. Um Geoparque Europeu é um território que engloba um património geológico 

particular e uma estratégia de desenvolvimento do território financiada por um 

programa europeu para promover o desenvolvimento. Deve ter fronteiras bem 

definidas e área superficial suficiente para um verdadeiro desenvolvimento 

económico do território. Um Geoparque Europeu deve conter um certo número de 

sítios geológicos de particular importância em termos de qualidade científica, 

raridade, apelo estético e valor educativo. A maior parte dos sítios presentes no 

território de um Geoparque Europeu deve pertencer ao património geológico, mas o 

seu interesse também pode ser arqueológico, ecológico, histórico ou cultural. 

2. Os sítios num Geoparque Europeu devem estar ligados numa rede e benificiar de 

medidas de protecção e gestão. Um Geoparque Europeu deve ser gerido por uma 

estrutura bem definida, capaz de reforçar as protecções, melhorias e políticas de 

desenvolvimento sustentável dentro do seu território. Não deve ser tolerada a perda 

ou destruição dos bens geológicos de um Geoparque Europeu, directamente ou por 

venda destes. Neste sentido, os Geoparques Europeus são geridos dentro da 

estrutura estabelecida pela Carta da Rede Global de Geoparques (ver em baixo). 

3. Um Geoparque Europeu tem um papel activo no desenvolvimento económico do seu 

território, através da valorização de uma imagem geral do património geológico e o 

desenvolvimento do Geoturismo. Um Geoparque Europeu, tem impacte directo no 

território, por influenciar as condições de vida dos seus habitantes e ambiente. O 

objectivo é capacitar os habitantes a reaproveitarem os valores patrimoniais do 

território e participarem activamente na revitalização cultural do território, como um 

todo. 

                                                           
1 The EGN Charter, Traduzido do site 
http://www.europeangeoparks.org/isite/page/8,1,0.asp?mu=4&cmu=26&thID=0 

http://www.europeangeoparks.org/isite/page/8,1,0.asp?mu=4&cmu=26&thID=0


4. Um Geoparque Europeu desenvolve, experimenta e melhora métodos de 

preservação do património geológico. 

5. Um Geoparque Europeu deve também apoiar a educação sobre o meio ambiente, a 

instrução e desenvolvimento da pesquisa científica nas várias disciplinas das 

Ciências da Terra e valorizar o ambiente natural e políticas de desenvolvimento 

sustentável 

6. Um Geoparque Europeu deve funcionar dentro da Rede de Geoparques Europeus 

para favorecer a construção e coesão da rede. Deve trabalhar com as empresas 

locais, para promover e apoiar a criação de novos nichos de mercado, ligados ao 

património geológico num espírito de complementaridade com os outros membros da 

Rede Europeia de Geoparques. 

 
 

Carta da Rede Global de Geoparques 

 
Um Geoparque deve respeitar as leias locais e nacionais relacionadas com a protecção do 

património geológico. De modo a ser vista como imparcial na gestão do seu património 

geológico, o seu corpo de gestão não deve participar directamente na venda de objectos 

geológicos dentro do geoparque (não interessa de onde são) e deve desencorajar 

activamente comércio insustentável de materiais geológicos, de modo geral, incluindo 

patrimónios da terra, minerais e fósseis simples. Quando justificada, como actividade 

responsável e como forma mais eficiente e sustentável de gestão do sítio, pode ser 

permitida a recolha sustentável dos materiais geológicos com propósitos científicos e 

educativos, de sítios naturalmente renováveis dentro do geoparque. Comércio de materiais 

geológicos, baseados neste sistema, poderá ser tolerado em circunstâncias excepcionais, 

desde que seja claramente e publicamente explicado, justificado e monitorizado como a 

melhor opção para o geoparque em relação com as circunstâncias locais. Estas 

circunstâncias serão sujeitas a debate e aprovação, caso a caso, pela Rede Global de 

Geoparques/Rede Europeia de Geoparques.   
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THE MADONIE DECLARATION 
 

BETWEEN THE DIVISION OF EARTH SCIENCES OF UNESCO  
AND THE 

EUROPEAN GEOPARKS NETWORK 
 

Further to the April 2001 agreement of co-operation between the Division of Earth Sciences 
of UNESCO and the European Geoparks Network, this document re-affirms the subsequent 
agreement reached at UNESCO (Paris) in February 2004 concerning the UNESCO Global 
Network of Geoparks, that: 
 
A European territory wishing to become a member of the UNESCO Global Network of 
Geoparks, must submit a full application dossier to the European Geoparks Network, which 
acts as the integration organization into the UNESCO Network for the European continent. 
Should a territory’s membership application to the European Geoparks Network be rejected, 
or should a territory be expelled from the European Geoparks Network, then the membership 
of that territory in the UNESCO Global Network of Geoparks is rejected or cancelled as 
appropriate. 
 
Furthermore, if in any European country a National Geoparks Network exists, then that 
territory must first become a member of that national network before submitting their dossier 
for membership to the European Geoparks Network. 
 
At the global level: 

 
The Division of Earth Sciences of UNESCO will ensure that within the existing International 
Group of Experts, the experience of the European Geoparks Network is fully recognized. This 
shall be demonstrated by the active inclusion of the 3 experts from the European Geoparks 
Network already within the International Group of Experts in the further expansion of the 
Global UNESCO Network. 
 
The Division of Earth Sciences of UNESCO recognize that the office of the Coordination 
Committee of the European Geoparks in Digne is a fully operational office of the UNESCO 
Global Network of Geoparks. This information will be integrated into all information given 
by UNESCO and the Beijing office regarding the organizational structure of the global 
network. For the effective operation of the global network it is recommended that the Digne 
and Beijing offices regularly keep each other up to date with developments at each location. 
 
The Division of Earth Sciences of UNESCO recognize that the European Geoparks Network 
is reference to follow for the creation of other continental networks of Geoparks. Therefore 
the Division of Earth sciences of UNESCO will use the expertise of the European Geoparks 
Network for the conception and development of other continental networks. 
 
Signed  
 
NICKOLAS ZOUROS                                                 WOLFGANG EDER 
 
On Behalf of the                                                           On Behalf of the       
European Geoparks Network                                       Division of Earth Sciences of UNESCO 
October 29, 2004                                                          October 29, 2004   
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1 Alemanha Kanawinka Geopark 
2 Alemanha Nature Park Eisenwurzen 
3 Alemanha Araripe Geopark 
4 Alemanha Danxiashan Geopark 
5 Alemanha Fangshan Geopark 
6 Australia Funiushan Geopark 
7 Austria Hexigten Geopark 
8 Brasil Huangshan Geopark 
9 China Jingpohu Geopark 

10 China Leiqiong Geopark 
11 China Longhushan Geopark 
12 China Mount Lushan Geopark 
13 China Mount Taishan Geopark 
14 China Songshan Geopark 
15 China Stone Forest Geopark (Shilin Geopark) 
16 China Taining Geopark 
17 China Wangwushan-Daimeishan Geopark 
18 China Wudalianchi Geopark 
19 China Xingwen Geopark 
20 China Yandangshan Geopark 
21 China Yuntaishan Geopark 
22 China Zhangjiajie Sandstone Peak Forest Geopark 
23 China Zigong Geopark 
24 China Alxa Geopark 
25 China Qinling Geopark 
26 China Papuk Geopark 
27 China Bohemian Paradise Geopark 
28 China Park Naturel Régional du Luberon 
29 China Reserve Géologique de Haute Provence 
30 China Geopark Bergstrasse-Odenwald 
31 Croácia Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen 
32 Espanha Geopark Swabian Albs 
33 Espanha Nature Park Terra Vita 
34 Espanha Vulkaneifel Geopark 
35 Espanha Petrified Forest of Lesvos 
36 França  Psiloritis Natural Park 
37 França  Chelmos-Vouraikos Geopark 
38 Grécia Novohrad-Nograd Geopark 
39 Grécia Qeshm Geopark 
40 Grécia Madonie Natural Park 
41 Hungria-Eslováquia Parco del Beigua 



42 Irão Geological and Mining Park of Sardinia 
43 Itália Adamello Brenta Geopark 
44 Itália Rocca di Cerere Geopark 
45 Itália Itoigawa Geopark 
46 Itália Toya Caldera and Usu Volcano Geopark 
47 Itália Unzen Volcanic Geopark 
48 Japão Langkawi Geopark 
49 Japão Gea-Norvegica Geopark 
50 Japão Magma Geopark 
51 Malásia Naturtejo Geopark 
52 Noruega Arouca Geopark 
53 Noruega Copper Coast Geopark 
54 Portugal Hateg Country Dinosaur Geopark 
55 Portugal Cabo de Gata Natural Park 
56 Reino Unido - Escócia Maestrazgo Cultural Park 
57 Reino Unido - Escócia Sorbrarbe Geopark 
58 Reino Unido - Escócia Subeticas Geopark 
59 Reino Unido - Gales Forest Fawr Geopark  
60 Reino Unido - Gales Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park 
61 Reino Unido - Inglaterra North Pennines AONB Geopark 
62 Reino Unido - Inglaterra North West Highlands 
63 Reino Unido - Irlanda do Norte Lochaber Geopark 
64 República Checa  English Riviera Geopark 
65 República da Irlanda Geo Mon 
66 Roménia Shetland Geopark 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

DA BIODIVERSIDADE  



N.o 236 — 11 de Outubro de 2001 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 6425

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 151/2001

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 42/97, de
20 de Fevereiro, publicada no Diário da República,
1.a série-B, de 13 de Março de 1997, criou o Conselho
Nacional de Segurança Rodoviária (CNSR), composto
por organismos e entidades públicas, visando a coor-
denação e prossecução de políticas dos vários depar-
tamentos do Estado em matéria de sinistralidade rodo-
viária.

O seu n.o 4 prevê a possibilidade de estarem presentes
nas reuniões do aludido Conselho entidades convidadas,
desde que prossigam, de algum modo, objectivo comum
ao que pretende ser alcançado pelo CNSR, o que se
verifica com o Centro Rodoviário Português, que soli-
citou a sua inclusão na designação das entidades a
convidar.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
Único. Alterar a redacção do n.o 4 da Resolução do

Conselho de Ministros n.o 42/97, de 20 de Fevereiro,
que passa a ser a seguinte:

«4 — O Conselho poderá convidar para nele toma-
rem assento outras entidades cuja participação julgue
conveniente no desenvolvimento dos trabalhos, nomea-
damente a Associação Nacional de Municípios, a Asso-
ciação Nacional de Seguradoras, a Prevenção Rodo-
viária Portuguesa, o Automóvel Clube de Portugal, a
Liga dos Bombeiros Portugueses, a BRISA e o Centro
Rodoviário Português.»

Presidência do Conselho de Ministros, 20 de Setem-
bro de 2001. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 152/2001

A existência de uma estratégia nacional de conser-
vação da Natureza e da biodiversidade (ENCNB) é,
reconhecidamente, um instrumento fundamental para
a prossecução de uma política integrada num domínio
cada vez mais importante da política de ambiente e
nuclear para a própria estratégia de desenvolvimento
sustentável.

A Lei de Bases do Ambiente (Lei n.o 11/87, de 7
de Abril) prevê, aliás, a elaboração dessa estratégia de
conservação da Natureza. Por outro lado, a Convenção
sobre a Diversidade Biológica (CDB) estipula, também,
a necessidade de dotar as partes contratantes de uma
estratégia para a conservação da diversidade biológica.

Em conformidade, o Governo empenhou-se na ela-
boração de uma estratégia nacional de conservação da
Natureza e da biodiversidade, em boa articulação com
os compromissos internacionais assumidos no quadro
da CDB e de harmonia com a estratégia europeia nesta
área.

A ENCNB, para vigorar até ao ano 2010, assume
três objectivos gerais: conservar a Natureza e a diver-
sidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geo-
logia, geomorfologia e paleontologia; promover a uti-
lização sustentável dos recursos biológicos; contribuir
para a prossecução dos objectivos visados pelos pro-
cessos de cooperação internacional na área da conser-
vação da Natureza em que Portugal está envolvido, em

especial os objectivos definidos na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, aprovada para ratificação pelo
Decreto n.o 21/93, de 29 de Junho, designadamente a
conservação da biodiversidade, a utilização sustentável
dos seus componentes e a partilha justa e equitativa
dos benefícios provenientes da utilização dos recursos
genéticos.

Para a concretização destes objectivos, a ENCNB for-
mula 10 opções estratégicas:

1) Promover a investigação científica e o conhe-
cimento sobre o património natural, bem como
a monitorização de espécies, habitats e ecos-
sistemas;

2) Constituir a Rede Fundamental de Conservação
da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, integrando neste a Rede Nacional
de Áreas Protegidas;

3) Promover a valorização das áreas protegidas e
assegurar a conservação do seu património natu-
ral, cultural e social;

4) Assegurar a conservação e a valorização do
património natural dos sítios e das zonas de pro-
tecção especial integrados no processo da Rede
Natura 2000;

5) Desenvolver em todo o território nacional acções
específicas de conservação e gestão de espécies
e habitats, bem como de salvaguarda e valo-
rização do património paisagístico e dos ele-
mentos notáveis do património geológico, geo-
morfológico e paleontológico;

6) Promover a integração da política de conser-
vação da Natureza e do princípio da utilização
sustentável dos recursos biológicos na política
de ordenamento do território e nas diferentes
políticas sectoriais;

7) Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre
a administração central, regional e local;

8) Promover a educação e a formação em matéria
de conservação da Natureza e da biodiversidade;

9) Assegurar a informação, sensibilização e par-
ticipação do público, bem como mobilizar e
incentivar a sociedade civil;

10) Intensificar a cooperação internacional.

Especial destaque merece a temática de integração
de políticas, reconhecendo-se que a concretização dos
objectivos visados exige uma co-responsabilização das
diferentes políticas sectoriais relevantes.

Por outro lado, a Estratégia Nacional de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade versa, também, sobre
os meios humanos e financeiros necessários à execução
das suas opções e directivas de acção, que são, sempre
que possível, calendarizadas ao longo do documento.

Finalmente, a ENCNB regula, ainda, o seu proce-
dimento de acompanhamento, avaliação e revisão.

A ENCNB é o fruto de um longo processo de pre-
paração, que incluiu três procedimentos de discussão
pública (em 1991, 1999 e 2001) sobre outras tantas ver-
sões do documento e dois pareceres do Conselho Nacio-
nal de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

Na linha do reforço da política de conservação da
Natureza, o Governo, ao adoptar esta Estratégia, espera
que ela possa constituir uma referência mobilizadora
não apenas dos serviços e organismos públicos mas, tam-
bém, de todos os agentes da sociedade civil e, sobretudo,
dos cidadãos e suas associações representativas, cujo
contributo é essencial para a concretização dos objec-
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tivos visados de conservação da Natureza e da bio-
diversidade.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Adoptar a Estratégia Nacional de Conservação

da Natureza e da Biodiversidade, anexa à presente reso-
lução e que dela faz parte integrante.

2 — Enviar à Assembleia da República a Estratégia
referida no número anterior.

Presidência do Conselho de Ministros, 20 de Setem-
bro de 2001. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres.

Introdução

1 — Biodiversidade — uma riqueza ameaçada:
É hoje reconhecido que a biodiversidade do Planeta

está agora mais ameaçada do que em qualquer outro
período histórico, estimando-se mesmo que cerca de
11 000 espécies de plantas e animais corram o risco de
extinção iminente num futuro próximo (1).

Esta situação, que é um fenómeno global, verifica-se
também na Europa, onde se registou nas últimas décadas
uma grave redução e perda de biodiversidade, afectando
numerosas espécies e diferentes tipos de habitats, como
é o caso das zonas húmidas (2). Segundo o relatório
Dobris, sob a égide da Agência Europeia do Ambiente,
este declínio da biodiversidade na Europa ficará a
dever-se, essencialmente, às modernas formas de inten-
siva utilização agrícola e silvícola do solo, à fragmen-
tação dos habitats naturais por força de urbanizações
e diversos tipos de infra-estruturas e à exposição ao
turismo de massas, bem como aos efeitos da poluição
de componentes ambientais como a água e o ar.

O problema, naturalmente, tem também expressão
em Portugal, onde ameaça a particular riqueza do nosso
património natural.

Com efeito, a localização geográfica e as caracterís-
ticas geofísicas e edafoclimáticas do território português,
modeladas pela intervenção humana com intensidade
e significado variáveis consoante as regiões e as épocas,
deram origem a uma grande variedade de biótopos, ecos-
sistemas e paisagens, mais ou menos humanizados, a
qual propicia a existência de um elevado número de
habitats, que albergam uma grande diversidade de espé-
cies com os seus múltiplos genótipos. Esta realidade,
pode dizer-se, é sobretudo fruto de uma secular, exten-
siva e tradicional utilização do património natural.

Na verdade, a par de habitats tipicamente atlânticos,
encontra-se um elevado número de habitats mediter-
rânicos e macaronésicos, com grande percentagem de
endemismos e de espécies-relíquia. Para esta variedade
e variabilidade contribuem, convirá recordá-lo, os sis-
temas insulares, uma vez que as suas características de
isolamento proporcionam condições evolutivas excep-
cionais aos ecossistemas e espécies que os povoam.

Por outro lado, foram-se desenvolvendo ao longo do
tempo populações animais e vegetais diferenciadas, bem
adaptadas aos condicionalismos locais e que — em parte
como resultado das actividades agrícola e pastoril — vie-
ram a dar origem às raças autóctones e às variedades
e cultivares actualmente existentes.

Do nosso património consta ainda um vasto repo-
sitório genético com particular interesse agro-silvo-pas-
toril, constituído por variedades com elevado número
de parentes selvagens, não obstante as pressões exis-

tentes e a erosão genética intra-específica a que a maio-
ria das espécies agrícolas tradicionais tem vindo a ser
sujeita, em resultado da crescente utilização de novas
variedades comerciais.

Portugal possui ainda uma extensa linha de costa,
de um modo geral razoavelmente conservada e com
níveis de poluição relativamente reduzidos. Nesse con-
texto, merecem especial referência os ecossistemas cos-
teiros e marinhos, que apresentam grande riqueza em
termos de valores faunísticos e florísticos.

A singularidade das nossas paisagens, bem como a
representatividade e estado de conservação das espécies
e habitats que temos entre nós, é bem patente ao nível
europeu, tendo resultado amplamente comprovada no
âmbito do Programa CORINE, através do Projecto Bió-
topos, lançado em 1985 e concluído em Portugal em
1989, justamente tendo em vista a identificação e carac-
terização dos biótopos mais significativos do espaço
comunitário. Esta particular relevância do nosso patri-
mónio natural traduz-se, assim, em responsabilidades
acrescidas na conservação desses valores insubstituíveis.

Paralelamente, constituindo-se o território ao longo
do tempo, a evolução aqui processada é testemunhada
pelo chamado «registo geológico» presente nas rochas,
entre as quais se contam alguns elementos notá-
veis — nos planos da geologia, da geomorfologia e da
paleontologia — e que importa preservar e valorizar. Na
verdade, tanto o património natural como o património
histórico e cultural que a ele se encontra ligado de forma
indissociável constituem valores que, para além do seu
evidente interesse científico, são parte integrante da
nossa memória colectiva e podem ser relevantes factores
de afirmação de uma identidade própria no contexto
europeu e mundial.

É sabido que a redução da diversidade biológica, que
se verifica a um ritmo preocupante também em Portugal,
é essencialmente resultante da acção directa ou indirecta
do Homem, que muitas vezes se mostra incapaz de pro-
mover uma utilização sustentável dos recursos bioló-
gicos, isto é, que garanta a sua perenidade.

Esta situação tem profundas implicações, não só de
natureza ecológica mas também no plano do desenvol-
vimento económico e social, em razão do valor que estes
recursos representam em termos económicos, sociais,
culturais, recreativos, estéticos, científicos e éticos. Na
realidade, a espécie humana depende da diversidade
biológica para a sua própria sobrevivência, estimando-se
que pelo menos 40% da economia mundial e 80% das
necessidades dos povos dependem dos recursos bio-
lógicos.

O problema da redução da biodiversidade, não sendo
novo, assumiu no século XX — e sobretudo nas suas últi-
mas décadas — proporções nunca antes atingidas, con-
forme resulta do relatório «Global Diversity Assess-
ment», promovido pelo Programa das Nações Unidas
para o Ambiente (PNUA).

Não é de espantar, portanto, que a própria ideia de
«conservação da Natureza» — surgida no final do
século XIX — tenha conhecido na segunda metade do
século XX um desenvolvimento notável, inspirando não
apenas todo um conjunto de iniciativas sociais e políticas
mas também relevantes processos de cooperação política
à escala internacional, para fazer face a problemas reco-
nhecidos como globais.

De entre todos esses processos internacionais —
desenvolvidos sobretudo no seguimento da Conferência
de Estocolmo, de 1972, que daria lugar à criação do
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Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA),
e da «Estratégia Mundial de Conservação», apresentada
em 1980 pela UICN —, cumpre aqui destacar, por
enquadrarem, de modo especial, a presente Estratégia,
a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), a
Estratégia Pan-Europeia da Diversidade Biológica e Pai-
sagística e a Estratégia da Comunidade Europeia em
Matéria de Diversidade Biológica (3).

2 — A Convenção sobre a Diversidade Biológica:
O reconhecimento da necessidade de uma acção inter-

nacional concertada para fazer frente ao grave fenó-
meno da perda e redução da biodiversidade levou à
elaboração da Convenção sobre a Diversidade Biológica,
aberta para assinatura na chamada «Conferência do
Rio» ou Conferência das Nações Unidas sobre
Ambiente e Desenvolvimento, que teve lugar no Rio
de Janeiro, em 1992 (4). Portugal ratificou esta Con-
venção em 1993 (Decreto n.o 21/93, de 21 de Junho).

A CDB assume três objectivos fundamentais: a con-
servação da diversidade biológica; a utilização susten-
tável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa
dos benefícios provenientes da utilização dos recursos
genéticos.

Para a prossecução destes objectivos gerais, a CDB
preconiza a existência de estratégias internacionais e
nacionais que enquadrem a adopção de medidas des-
tinadas a promover a conservação da Natureza e a uti-
lização sustentável da biodiversidade. Assim, as Partes
na Convenção devem adoptar estratégias, planos e pro-
gramas nacionais, bem como integrar a conservação e
a utilização sustentável da diversidade biológica nos seus
diferentes planos, programas e políticas sectoriais ou
intersectoriais (artigo 6.o).

Deste modo, a presente Estratégia visa, também, dar
seguimento a uma das incumbências emergentes da Con-
venção sobre a Diversidade Biológica, tomando como
referência as orientações definidas para a elaboração
das estratégias nacionais pela Conferência das Partes
(COP), designadamente por via das Decisões II/7 e III/9.

3 — A Estratégia Pan-Europeia da Diversidade Bio-
lógica e Paisagística:

A ideia de uma cooperação internacional, à escala
regional, fez caminho na Europa antes ainda da Con-
ferência do Rio. Com efeito, em Setembro de 1990,
sob a égide do Conselho da Europa, a 6.a Conferência
Ministerial Europeia sobre o Ambiente aprovou a Estra-
tégia de Conservação para a Europa, Estratégia essa
que enuncia objectivos e princípios tendo em vista,
essencialmente, a salvaguarda das espécies, dos ecossis-
temas e dos processos naturais; a promoção do desen-
volvimento sustentável e a ideia de co-responsabilização
de todos os sectores pela conservação da Natureza.

Mais tarde, já em 1996, a adopção da Estratégia Pan-
-Europeia da Diversidade Biológica e Paisagís-
tica — preparada pelo PNUA, pelo Conselho da Europa
e pelo European Center for Nature Conserva-
tion — permitiu o desenvolvimento de um fórum para
a coordenação regional na execução das decisões rele-
vantes das Conferências das Partes da Convenção sobre
a Diversidade Biológica. Também a referida Estratégia
Pan-Europeia foi, pois, tida em devida conta na ela-
boração da presente Estratégia.

4 — A Estratégia da Comunidade Europeia em Maté-
ria de Diversidade Biológica:

Articulando-se a política ambiental portuguesa com
a política comunitária em matéria de ambiente, não
poderia a presente Estratégia deixar de se articular tam-

bém com a Estratégia da Comunidade Europeia em
Matéria de Diversidade Biológica, constante na Comu-
nicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu de 4 de Fevereiro de 1998.

A Estratégia da Comunidade Europeia — um docu-
mento de 25 páginas — desenvolve-se em torno de qua-
tro temas centrais: i) conservação e utilização sustentável
da diversidade biológica; ii) partilha dos benefícios resul-
tantes da utilização dos recursos genéticos; iii) inves-
tigação, identificação, monitorização e intercâmbio de
informações; iv) educação, formação e sensibilização do
público.

No que se refere à conservação e utilização susten-
tável da diversidade biológica, assumem-se como objec-
tivos a conservação ou reconstituição dos ecossistemas
e espécies no seu meio natural, bem como a conservação
dos ecossistemas onde as espécies, as variedades de cul-
turas e as raças de animais domésticos desenvolveram
características específicas. Preconiza-se, também, a uti-
lização sustentável dos recursos naturais, tendo presente
que a perda de biodiversidade afecta gravemente a sus-
tentabilidade, na medida em que reduz o capital de
recursos naturais em que se baseia o próprio desen-
volvimento social e económico.

Em matéria de partilha dos benefícios resultantes da
utilização dos recursos genéticos, a Estratégia da Comu-
nidade Europeia, de harmonia com o disposto na CDB,
aponta para o princípio do acesso aos recursos genéticos
— sem prejuízo dos direitos soberanos de cada Estado
sobre os seus próprios recursos, que não incluem a facul-
dade de fixar restrições indevidas —, bem como para
a distribuição dos benefícios da biotecnologia, incluindo
por via das associações de investigação e comércio entre
fornecedores e utilizadores dos recursos genéticos, a
transferência de tecnologia, a cooperação científica e
técnica e a valorização dos conhecimentos, inovações
e práticas de comunidades indígenas e locais.

No que se refere à investigação, identificação, moni-
torização e intercâmbio de informações, a Estratégia
da Comunidade Europeia entende dever ser fomentada
a investigação, privilegiando-se o investimento na iden-
tificação, catalogação e monitorização das componentes
da biodiversidade, seu estado de conservação e respec-
tivas ameaças, bem como no apuramento dos métodos
adequados de salvaguarda da biodiversidade, sem des-
curar a investigação fundamental neste domínio e a
necessidade de desenvolver a compreensão do funcio-
namento da biosfera.

Por outro lado, sublinha-se a importância da coo-
peração internacional e da consolidação do mecanismo
de intercâmbio (clearing-house mechanism, previsto na
Convenção sobre a Diversidade Biológica), que constitui
o instrumento para o intercâmbio internacional de infor-
mações sobre a biodiversidade, promovendo a coope-
ração científica e técnica.

O quarto tema central da Estratégia da Comunidade
Europeia em Matéria de Diversidade Biológica é a edu-
cação, formação e sensibilização do público, conside-
radas essenciais para o sucesso de muitas acções a favor
da biodiversidade. Aqui se inscreve não apenas a pro-
moção de acções de formação técnica e especializada
dos vários agentes relevantes mas também o desenvol-
vimento de uma política do consumidor que promova
a conservação e utilização sustentável da biodiversidade,
por via de campanhas e de informação ao público, com
o apoio das organizações não governamentais.

A Estratégia da Comunidade Europeia enuncia algu-
mas áreas ou sectores políticos mais relevantes para a
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prossecução dos seus objectivos: a conservação dos
recursos naturais; a agricultura; as pescas; a política
regional e de ordenamento do território; as florestas;
a energia e os transportes; o turismo e a cooperação
económica e para o desenvolvimento.

Definidas algumas orientações gerais, a Estratégia da
Comunidade preconiza a elaboração de planos de acção
sectoriais e intersectoriais, designadamente em matéria
de conservação dos recursos naturais, agricultura, sil-
vicultura, pescas, políticas regionais e ordenamento do
território e desenvolvimento e cooperação económica.
Já em 2001, a Comissão apresentou as suas primeiras
propostas de planos de acção sectoriais em matéria de
conservação dos recursos naturais, agricultura, pescas
e cooperação económica e para o desenvolvimento.

Por outro lado, a Estratégia da Comunidade Europeia
em Matéria de Diversidade Biológica articula-se com
o 6.o Programa Comunitário de Acção em Matéria de
Ambiente, o qual, na sequência das conclusões do Con-
selho fixadas durante a presidência portuguesa da União
Europeia, adopta como uma das suas prioridades a con-
servação da Natureza e da biodiversidade e constitui
o pilar ambiental da Estratégia Europeia de Desenvol-
vimento Sustentável (5).

5 — A importância de uma estratégia nacional de con-
servação da Natureza e da biodiversidade:

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza
e da Biodiversidade não corresponde apenas ao cum-
primento de uma obrigação jurídica internacionalmente
assumida por Portugal no contexto da Convenção sobre
a Diversidade Biológica nem é um simples corolário
da Estratégia da Comunidade Europeia em Matéria de
Diversidade Biológica. Trata-se, antes, de um docu-
mento orientador fundamental para as políticas que
entre nós interferem com aquele que é o objecto da
presente Estratégia: a conservação da Natureza e da
biodiversidade (onde se inclui a diversidade genética,
específica, de ecossistemas e a diversidade entre com-
plexos de ecossistemas), bem como a salvaguarda dos
elementos notáveis do património geológico, geomor-
fológico e paleontológico.

Assim, a presente Estratégia reveste-se de particular
interesse não só para a própria política de conservação
da Natureza, em sentido estrito, mas também para as
políticas sectoriais relevantes.

É importante, na verdade, que estejam reunidos num
documento os objectivos fundamentais e as opções estra-
tégicas que hão-de nortear a acção política futura e servir
de referência para a sociedade portuguesa e as insti-
tuições da sociedade civil, que importa mobilizar neste
domínio.

É certo que a ausência de um documento como o
que agora se apresenta não impediu o Governo de pros-
seguir uma política firme e coerente de conservação
da Natureza e até de a reforçar significativamente nos
últimos anos, não apenas no interior da política de
ambiente mas também no contexto da política geral do
Governo.

Esse reforço, que é visível — e de que aqui apenas
cabe recordar alguns aspectos —, traduziu-se num
melhor conhecimento e salvaguarda do nosso patrimó-
nio natural (6), tendo levado à criação de 12 novas áreas
protegidas no território continental — com destaque
para os Parques Naturais do Douro e do Tejo Inter-
nacional e para a Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha —, a par da criação de 2 áreas pro-
tegidas no meio marinho e da conclusão do processo

de identificação dos 60 sítios que viriam a integrar a
lista nacional de sítios proposta à Comissão Europeia
para constituir a Rede Natura 2000. Foram ainda criadas
28 zonas de protecção especial no território do con-
tinente, que vieram juntar-se à ZPE do estuário do Tejo.
Assim, ascende agora a cerca de 21,7% o total do ter-
ritório nacional coberto por áreas protegidas ou clas-
sificadas (7).

Paralelamente, o crescimento da área classificada por
razões ambientais tem sido acompanhado de um esforço
no sentido do aumento dos meios financeiros afectos
à política de conservação da Natureza. Na verdade, o
orçamento de investimento do Instituto da Conservação
da Natureza (ICN) conheceu em 2001 um aumento subs-
tancial, de 72,2%, face ao ano anterior, ascendendo
agora a 7,5 milhões de contos. Importa, todavia, cor-
responder ao desafio de intensificar o reforço e a qua-
lificação dos recursos humanos disponíveis nesta área.

Por outro lado, a recente inclusão no mesmo Minis-
tério das políticas de ambiente e de ordenamento do
território — como era reclamado por tantos desde há
muito — permite ir mais longe na utilização dos planos
de ordenamento para alcançar uma melhor integração
da política da conservação da Natureza na gestão do
território e nas diferentes políticas sectoriais com inci-
dência territorial, bem como prosseguir de forma mais
articulada o processo de elaboração e implementação
dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC),
fundamentais para uma intervenção coerente de efectiva
defesa da costa e qualificação do litoral.

Todavia, se a falta de um instrumento como a Estra-
tégia Nacional de Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade, que agora se apresenta, não impediu a
implementação de uma política de conservação da Natu-
reza — embora subsista, decerto, ainda muito a fazer —,
sem dúvida que o desenvolvimento futuro dessa política
beneficiará de um documento orientador, amplamente
discutido e apresentado na Assembleia da República,
e beneficiará, sobretudo, onde mais se revela necessário:
o aperfeiçoamento da integração das questões da con-
servação da Natureza e da utilização sustentável dos
componentes da biodiversidade nas diferentes políticas
sectoriais relevantes e a mobilização da sociedade por-
tuguesa para os objectivos estratégicos que aqui se
definem.

Assim sendo, de modo algum as opções estratégicas
enumeradas no presente documento podem ser enten-
didas como respeitantes apenas ao Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território e, em espe-
cial, ao Instituto da Conservação da Natureza — sem
prejuízo da particular relevância das suas competências
próprias neste domínio —, antes se assumem como
orientações estruturantes que a todos comprometem e
directivas de acção que devem ser concretizadas de
acordo com as responsabilidades e as competências
cometidas a cada entidade.

6 — Fundamento legal:
A presente Estratégia corresponde, também, a uma

exigência legal, fixada na Lei de Bases do Ambiente
(Lei n.o 11/87, de 7 de Abril), que, por sua vez, assume
o enquadramento jurídico-constitucional relevante,
nomeadamente o que decorre dos artigos 9.o e 66.o da
Constituição da República Portuguesa.

Nos termos da referida lei, essa estratégia é entendida
como um instrumento da política de ambiente e de orde-
namento do território, tendo em vista enquadrar as polí-
ticas globais do ambiente e promover a sua integração
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nas diferentes políticas sectoriais, em articulação com
a estratégia europeia e mundial, por forma a alcançar
um ambiente propício à saúde e bem-estar das pessoas
e ao desenvolvimento social e cultural das comunidades,
bem como à melhoria da qualidade de vida [artigos 4.o,
alínea m), 27.o, n.o 1, alínea a), e 28.o, n.o 1].

Na mesma linha, já acima se referiu que o artigo 6.o
da CDB prevê que cada Parte Contratante desenvolva
estratégias, planos e programas para a conservação da
diversidade biológica, ou adapte para esse fim os já exis-
tentes, integrando-os nos planos, programas e políticas
sectoriais e intersectoriais. Deste modo, a presente
Estratégia dá seguimento, também, a um compromisso
internacional assumido por Portugal no quadro da Con-
venção sobre a Diversidade Biológica.

7 — Antecedentes:
Não obstante a elaboração de uma estratégia nacional

de conservação da Natureza estar prevista em lei desde
1987, a verdade é que um tal documento nunca chegou
a ser apresentado à Assembleia da República por
governo nenhum, até hoje.

Em 1991, o então Ministério do Ambiente e dos
Recursos Naturais chegou a tornar público para recolha
de contributos um projecto de estratégia para a con-
servação da Natureza, produzido por um grupo de tra-
balho que havia sido constituído três anos antes, em
1988, ainda no âmbito do Ministério do Planeamento
e da Administração do Território, que então tutelava
a área do ambiente. Contudo, o projecto, embora acom-
panhado de uma proposta de resolução do Conselho
de Ministros, não foi aprovado pelo governo de então
e, consequentemente, jamais foi submetido à Assem-
bleia da República.

Também em 1991, o Livro Branco sobre o Ambiente
em Portugal, depois de registar a ausência de uma estra-
tégia nacional de conservação da Natureza, definiu algu-
mas preocupações referentes à estratégia a elaborar,
enfatizando que: i) a salvaguarda do património natural
depende das opções macroeconómicas, sendo o desen-
volvimento sustentado o único modelo que compatibiliza
progresso e conservação da Natureza; ii) a conservação
da Natureza não se pode restringir às áreas protegidas;
iii) uma parte significativa das espécies da fauna e da
flora selvagens depende da manutenção dos processos
de agricultura tradicional e das explorações agrícolas
de pequena e média dimensões; iv) os prejuízos eco-
nómicos para proprietários privados resultantes da exe-
cução de acções de conservação da Natureza exigem
soluções justas de compensação económica.

Um outro elemento digno de registo foi o documento
«Conservação da Natureza — Plano Estratégico Global
para o Período 1994-1999», apresentado em Dezembro
de 1993 pelo Instituto da Conservação da Natureza e
considerado como um relevante contributo para a ela-
boração do Plano Nacional de Política de Ambiente
e da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza.

Por seu turno, o Plano Nacional de Política do
Ambiente, de 1995, estabeleceu também um conjunto
de objectivos, áreas de actuação e acções programáticas
específicas em matéria de conservação da Natureza, dis-
tinguindo as áreas de actuação em «conservação da
Natureza e biodiversidade», «áreas classificadas» e
«outras áreas relevantes».

A tarefa de concretizar efectivamente a elaboração
de uma estratégia de conservação da Natureza e da
biodiversidade foi então assumida, finalmente, pelos
XIII e XIV Governos Constitucionais, tendo o primeiro

submetido a discussão pública, em 1999, uma proposta
de estratégia, que foi depois objecto de um parecer do
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável (CNADS).

A necessidade de uma mais profunda ponderação das
múltiplas sugestões e contributos recolhidos durante a
aludida discussão pública e a conveniência de um docu-
mento mais leve e operativo levaram o XIV Governo
Constitucional a elaborar a presente versão da Estra-
tégia, submetida a nova discussão pública e a novo pare-
cer do CNADS.

8 — Âmbito territorial:
A Estratégia Nacional da Conservação da Natureza

e da Biodiversidade estabelece opções estratégicas fun-
damentais, cuja razão de ser envolve a sua aplicação
a todo o território nacional.

Contudo, não obstante considerar-se globalmente o
património natural, reconhecendo-o como valor nacio-
nal, relevante para a coesão e para a identidade nacional,
a prossecução das orientações da presente Estratégia
pressupõe o respeito integral pela esfera de competên-
cias próprias das autonomias regionais dos Açores e
da Madeira.

9 — Sistematização:
A presente Estratégia distribui-se por cinco capítulos,

que se pretenderam acessíveis e operativos (8).
No capítulo I enunciam-se os princípios e os objectivos

gerais preconizados.
No capítulo II formulam-se as opções estratégicas fun-

damentais que norteiam o presente documento e as cor-
respondentes directivas de acção, fixando-se o respectivo
calendário de execução, sempre que adequado.

No capítulo III apresentam-se as orientações no sen-
tido da integração de políticas, tendo em vista a con-
sideração da conservação da Natureza e da biodiver-
sidade nas diferentes políticas sectoriais, fixando as
linhas orientadoras para a elaboração dos necessários
planos de acção ou para a adaptação dos instrumentos
já existentes.

No capítulo IV dá-se conta dos meios humanos e finan-
ceiros afectos ao desenvolvimento da Estratégia.

No capítulo V, finalmente, indicam-se os mecanismos
de acompanhamento, avaliação e revisão da Estratégia
Nacional de Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade.

CAPÍTULO I

Princípios e objectivos

10 — Princípios fundamentais:
A presente Estratégia Nacional de Conservação da

Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) assenta nos
seguintes 10 princípios fundamentais:

a) Princípio do nível de protecção elevado, visando
uma efectiva salvaguarda dos valores mais sig-
nificativos do nosso património natural;

b) Princípio da utilização sustentável dos recursos
biológicos, promovendo a compatibilização em
todo o território nacional entre o desenvolvi-
mento socioeconómico e a conservação da Natu-
reza e da diversidade biológica, ao serviço da
qualidade de vida das populações e das gerações
futuras;

c) Princípio da precaução, aplicando à conservação
da Natureza e da diversidade biológica o prin-
cípio in dubio pro ambiente, tal como vem sendo
reconhecido pela ordem jurídica;



6430 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 236 — 11 de Outubro de 2001

d) Princípio da prevenção, impondo uma interven-
ção antecipativa ou cautelar ante os riscos de
degradação do património natural e privile-
giando a acção sobre as respectivas causas;

e) Princípio da recuperação, determinando a limi-
tação ou eliminação dos processos degradativos
nas áreas relevantes para a conservação da
Natureza e a adopção de medidas de salva-
guarda e requalificação dessas áreas;

f) Princípio da responsabilização, assumindo, para
além do princípio do poluidor-pagador, a res-
ponsabilidade de cada um dos agentes na uti-
lização sustentável dos recursos biológicos e
entendendo a defesa do património natural
como uma responsabilidade partilhada pela
comunidade, pelos agentes económicos, pelos
cidadãos e suas associações representativas e,
nos termos da lei, pela administração central,
regional e local;

g) Princípio da integração, preconizando que a
estratégia de conservação da Natureza e da bio-
diversidade seja assumida, por forma coordenada,
pelas diferentes políticas sectoriais relevantes,
reconhecendo-se a sua interdependência;

h) Princípio da subsidiariedade, implicando uma
distribuição de atribuições e competências que
confie as decisões e as acções ao nível da admi-
nistração mais próximo das populações, salvo
quando os objectivos visados sejam melhor rea-
lizados a nível superior, materializando-se
assim, conforme mais apropriado, nos subprin-
cípios da descentralização, da desconcentração
ou da centralização;

i) Princípio da participação, promovendo a infor-
mação e a intervenção dos cidadãos e das suas
associações representativas na discussão da polí-
tica e na realização de acções para a conservação
da Natureza e para a utilização sustentável dos
recursos biológicos;

j) Princípio da cooperação internacional, arti-
culando a presente Estratégia e a sua imple-
mentação com os objectivos prosseguidos pela
comunidade internacional e pela União Euro-
peia, valorizando os processos de cooperação
internacional em curso, reconhecendo a especial
relevância da cooperação luso-espanhola neste
domínio e apostando no reforço da cooperação
com os países de língua oficial portuguesa em
matéria de conservação da Natureza e da
biodiversidade.

11 — Objectivos gerais:
A ENCNB assume três objectivos gerais:

a) Conservar a Natureza e a diversidade biológica,
incluindo os elementos notáveis da geologia,
geomorfologia e paleontologia;

b) Promover a utilização sustentável dos recursos
biológicos;

c) Contribuir para a prossecução dos objectivos
visados pelos processos de cooperação interna-
cional na área da conservação da Natureza em
que Portugal está envolvido, em especial os
objectivos definidos na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, designadamente a con-
servação da biodiversidade, a utilização susten-

tável dos seus componentes e a partilha justa
e equitativa dos benefícios provenientes da uti-
lização dos recursos genéticos.

CAPÍTULO II

Opções estratégicas e directivas de acção

12 — Opções estratégicas:
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza

e da Biodiversidade (ENCNB) assume 10 opções estra-
tégicas fundamentais:

1) Promover a investigação científica e o conhe-
cimento sobre o património natural, bem como
a monitorização de espécies, habitats e ecos-
sistemas;

2) Constituir a Rede Fundamental de Conservação
da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, integrando neste a Rede Nacional
de Áreas Protegidas;

3) Promover a valorização das áreas protegidas e
assegurar a conservação do seu património natu-
ral, cultural e social;

4) Assegurar a conservação e a valorização do
património natural dos sítios e das zonas de pro-
tecção especial integrados no processo da Rede
Natura 2000;

5) Desenvolver em todo o território nacional acções
específicas de conservação e gestão de espécies
e habitats, bem como de salvaguarda e valo-
rização do património paisagístico e dos ele-
mentos notáveis do património geológico, geo-
morfológico e paleontológico;

6) Promover a integração da política de conser-
vação da Natureza e do princípio da utilização
sustentável dos recursos biológicos na política
de ordenamento do território e nas diferentes
políticas sectoriais;

7) Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre
a administração central, regional e local;

8) Promover a educação e a formação em matéria
de conservação da Natureza e da biodiversidade;

9) Assegurar a informação, sensibilização e par-
ticipação do público, bem como mobilizar e
incentivar a sociedade civil;

10) Intensificar a cooperação internacional.

13 — Opção n.o 1. — Promover a investigação cien-
tífica e o conhecimento sobre o património natural, bem
como a monitorização de espécies, habitats e ecossis-
temas:

A política de conservação da Natureza e da biodi-
versidade deve assentar num sólido conhecimento cien-
tífico e técnico do património natural, sua distribuição
geográfica, relevância e evolução.

Daí que a primeira opção estratégica do presente
documento seja, justamente, promover a investigação
científica, o conhecimento e a monitorização de espé-
cies, habitats e ecossistemas.

Na verdade, não pode defender-se o que não se
conhece.

Por outro lado, é imprescindível dotar a sociedade
portuguesa com o conhecimento científico e técnico ade-
quado a discernir e a sustentar respostas para os pro-
blemas específicos que se lhe deparam nestas áreas.

Para isso, é necessário, sem dúvida, mobilizar, esti-
mular e apoiar a comunidade científica.
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Importa, porém — e sem prejuízo da relevância da
investigação fundamental —, que o investimento em
investigação científica no domínio da conservação da
Natureza e biodiversidade corresponda a um conjunto
de prioridades claras e assumidas.

Tais prioridades não podem ignorar toda a proble-
mática do desenvolvimento sustentável e das alterações
globais, da utilização sustentável dos recursos biológicos
e da avaliação de risco, incluindo no que se refere às
novas utilizações da biotecnologia e suas consequências
para a biodiversidade, a segurança alimentar e a saúde
pública.

Por outro lado, é patente a necessidade de compreen-
der melhor o funcionamento dos ecossistemas e a rela-
ção das espécies com o seu habitat, para a essa luz se
poder discernir as medidas de conservação, gestão e
valorização mais adequadas.

Deste ponto de vista, o trabalho a empreender res-
peita também ao estudo das próprias medidas a adoptar
no terreno, bem como à avaliação dos seus resultados,
por via do aperfeiçoamento de indicadores que permi-
tam monitorizar a evolução de espécies e habitats.

Assim, o reforço do investimento na investigação
dotará a sociedade portuguesa e a própria Adminis-
tração Pública do conhecimento necessário à estrutu-
ração de acções especificamente vocacionadas para pro-
mover a conservação da Natureza.

Para este efeito, há que promover e valorizar tanto
a investigação científica levada a cabo por organismos
oficiais, como a investigação desenvolvida por institui-
ções de ensino superior e centros de investigação, como
ainda a investigação científica efectuada pelos próprios
agentes económicos, instituições privadas e organizações
não governamentais. Nesta linha, a valorização da inves-
tigação envolve, também, a racionalização dos meios
e o aproveitamento das sinergias no trabalho dos dife-
rentes agentes, numa lógica de complementaridade e
cooperação.

Importante é, também, que se estabeleçam os ade-
quados fluxos de informação entre os diversos meios
onde se desenvolvem essas acções de investigação.

Neste capítulo, mostra-se necessário, sem dúvida,
fazer um grande investimento na optimização dos meios
tecnológicos propiciados pela moderna sociedade da
informação.

Para a concretização da presente opção estratégica
é crucial, naturalmente, a intervenção do Ministério da
Ciência e da Tecnologia, sobretudo através da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, em articulação com os
serviços e organismos do Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território e com os demais agentes
deste sector.

Tendo em conta os objectivos da presente Estratégia,
e sem prejuízo do quadro de referência a seguir men-
cionado, consideram-se de especial importância os estu-
dos destinados a:

a) Aprofundar o conhecimento sobre os componen-
tes do património natural e da biodiversidade,
sobretudo os mais significativos, ameaçados de
extinção ou menos conhecidos e inventariar a sua
distribuição, com o recurso a sistemas de infor-
mação geográfica;

b) Identificar e aperfeiçoar as medidas adequadas
de salvaguarda, gestão, recuperação ou valori-
zação de espécies ou habitats, sobretudo os mais
significativos ou ameaçados de extinção;

c) Definir metodologias e indicadores de monito-
rização da evolução da situação de espécies ou
habitats;

d) Monitorizar a evolução de espécies, ecossiste-
mas e habitats, sempre que possível com recurso
aos indicadores a que se refere a alínea anterior;

e) Reforçar a investigação científica interdiscipli-
nar e a monitorização dos ecossistemas costei-
ros, numa perspectiva de gestão integrada do
litoral, bem como intensificar os estudos cien-
tíficos e tecnológicos sobre o meio marinho da
zona económica exclusiva, como fonte de recur-
sos alimentares e energéticos;

f) Aprofundar critérios e metodologias para acções
de repovoamento e reintrodução de genótipos
e espécies selvagens;

g) Promover a identificação e caracterização gené-
tica das espécies ou populações autóctones em
risco de erosão induzida pela hibridação por
organismos alóctones;

h) Promover a identificação e caracterização eco-
lógica das espécies exóticas invasoras e desen-
volver técnicas e metodologias para o seu con-
trolo e erradicação;

i) Aprofundar o conhecimento sobre os organis-
mos vivos geneticamente modificados (OGM)
e avaliar os riscos para a biodiversidade, para
a segurança alimentar e para a saúde pública
associados à sua utilização;

j) Avaliar impactes das actividades económicas e
das práticas tradicionais na conservação da
Natureza e na biodiversidade e propor, quando
necessário, soluções respeitadoras dos valores
naturais, induzindo uma utilização sustentável
dos recursos biológicos;

l) Estimular o desenvolvimento de estudos na área
da economia ambiental e ecológica;

m) Desenvolver o conhecimento sobre os ecossis-
temas agrícolas e florestais, na sua inter-relação
com os restantes ecossistemas e a biodiversidade
em geral, para identificação dos princípios de
gestão sustentável dos mesmos;

n) Intensificar o estudo e a caracterização das uni-
dades de solo e da biodiversidade nelas pre-
sente, bem como dos processos de degradação
e erosão do solo;

o) Aprofundar o conhecimento relativo aos efeitos
das diferentes utilizações do solo, nomeada-
mente agrícolas e florestais, sobre a biodiver-
sidade neste recurso natural;

p) Promover a caracterização ambiental, social,
económica e cultural das áreas protegidas e clas-
sificadas, por forma a programar e implementar
estratégias e acções de desenvolvimento local
sustentável;

q) Desenvolver a caracterização e o conhecimento
sobre a evolução da paisagem, bem como pro-
mover a sua avaliação do ponto de vista do seu
contributo para a conservação da biodiversidade
e do seu valor cultural e estético, tendo em vista
apoiar as decisões relevantes, nomeadamente
no domínio da conservação e da gestão ter-
ritorial;

r) Aperfeiçoar a utilização dos instrumentos de
gestão territorial para a prossecução dos objec-
tivos da presente Estratégia;

s) Desenvolver metodologias de avaliação estra-
tégica de impacte ambiental;
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t) Promover o conhecimento sobre o impacte das
alterações globais, nomeadamente as decorren-
tes das alterações climáticas, no equilíbrio dos
ecossistemas e na biodiversidade;

u) Analisar o enquadramento jurídico da conser-
vação da Natureza e da biodiversidade e propor
iniciativas legislativas destinadas à prossecução
dos objectivos da presente Estratégia;

v) Promover a identificação dos elementos notá-
veis do património geológico, geomorfológico
e paleontológico, tendo em vista a sua classi-
ficação e salvaguarda.

Do ponto de vista operacional, revela-se necessário
dar seguimento às seguintes directivas de acção:

a) Elaborar, ainda em 2001, em conformidade com
os objectivos da presente Estratégia, um quadro
de referência de projectos prioritários em maté-
ria de conservação da Natureza e da biodiver-
sidade, para o período até 2006, por forma a
orientar a gestão financeira das verbas dispo-
níveis para o efeito no III QCA e servir de refe-
rência para o planeamento das actividades do
ICN e de outras instituições com competência
na matéria;

b) Adoptar, até 1 de Janeiro de 2002, um plano
de acção global do ICN, que, sem prejuízo dos
programas de acção sectorial dos diversos orga-
nismos públicos com competência na matéria,
inclua uma programação dos estudos e projectos
de conservação da Natureza a desenvolver em
conformidade com a presente Estratégia e de
harmonia com o quadro de referência mencio-
nado na alínea anterior;

c) Adoptar, até 1 de Janeiro de 2002, em cada
uma das Regiões Autónomas, um plano de
acção global que inclua uma programação dos
estudos e projectos de conservação da Natureza
a desenvolver em conformidade com a presente
Estratégia;

d) Implementar ou consolidar nos próximos anos
a orientação de reforço dos serviços e organis-
mos relevantes em investigação e em acções
específicas de conservação da Natureza;

e) Desenvolver a implementação do Programa de
Investimento para o Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico no Domínio da Conservação
da Natureza e da Biodiversidade, regulado pelo
protocolo celebrado entre o ICN e a Fundação
para a Ciência e Tecnologia, bem como do pro-
tocolo celebrado entre o ICN e o Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas;

f) Definir um programa, até Junho de 2002, a ela-
borar pela Fundação para a Ciência e Tecno-
logia e pelo ICN, para promover a circulação
em rede de informação técnica entre os dife-
rentes serviços e instituições que desenvolvem
actividade na área da conservação da Natureza
e da biodiversidade, tendo em vista estabelecer
sinergias e constituir uma base de dados sobre
o património natural, em articulação com o Sis-
tema de Informação sobre o Património Natural
(SIPNAT) e com os mecanismos de intercâmbio
de informação (clearing-house mechanism)
nacional e internacionais.

14 — Opção n.o 2. — Constituir a Rede Fundamental
de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de

Áreas Classificadas, integrando neste a Rede Nacional
de Áreas Protegidas:

A preservação dos valores mais significativos do patri-
mónio natural continua a justificar a existência de um
conjunto de áreas sujeitas a um estatuto jurídico especial
de protecção e gestão, que permita a aplicação de polí-
ticas de gestão territorial e de desenvolvimento local
sustentáveis, por forma a garantir a salvaguarda dos valo-
res naturais e potenciar a utilização racional dos valores
ali existentes, sem perder de vista os objectivos de con-
servação da Natureza e da biodiversidade.

O presente documento designa esse conjunto de ter-
ritórios orientados para a conservação das componentes
mais representativas do património natural e da bio-
diversidade por Rede Fundamental de Conservação da
Natureza (RFCN).

A Rede Fundamental de Conservação da Natureza
é, assim, um conceito abrangente que promove a visão
integrada do património e dos recursos naturais sujeitos
por lei ou compromisso internacional a um especial esta-
tuto jurídico de protecção e gestão, sem implicar, por-
tanto, a atribuição de um regime complementar ao já
existente.

A Rede Fundamental de Conservação da Natureza
inclui:

a) As áreas protegidas de âmbito nacional, regional
ou local, com a tipologia prevista na lei;

b) Os sítios da lista nacional de sítios e as zonas
de protecção especial integrados no processo
de constituição da Rede Natura 2000;

c) Outras áreas classificadas ao abrigo de compro-
missos internacionais;

d) A Reserva Ecológica Nacional;
e) O domínio público hídrico; e
f) A Reserva Agrícola Nacional.

As figuras de áreas classificadas cuja designação é
imposta pelas Directivas do Conselho n.os 79/409/CEE,
de 2 de Abril, e 92/43/CEE, de 21 de Maio, bem como
outras áreas classificadas, previstas nos diversos acordos
internacionais ratificados por Portugal, não estão con-
templadas no elenco de figuras que integram a Rede
Nacional de Áreas Protegidas, estabelecida pelo Decre-
to-Lei n.o 19/93, de 23 de Janeiro.

Importa, assim, estruturar, por via de uma nova lei
quadro da conservação da Natureza, um verdadeiro Sis-
tema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), que deve
incluir:

a) As áreas protegidas enquadradas nas diferentes
categorias previstas na Rede Nacional de Áreas
Protegidas, bem como as áreas protegidas das
Regiões Autónomas;

b) Os sítios da lista nacional de sítios e as zonas
de protecção especial, independentemente da
sua sobreposição às áreas protegidas já exis-
tentes;

c) As demais áreas classificadas ao abrigo de com-
promissos internacionais.

O objectivo da introdução de um conceito como o
de Sistema Nacional de Áreas Classificadas é o de asse-
gurar, por via de uma lei quadro da conservação da
Natureza, a integração e a regulamentação harmoniosa
das diferentes áreas já sujeitas a um estatuto ambiental
de protecção, clarificando o regime jurídico aplicável
nas situações de sobreposição e o alcance no ordena-
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mento jurídico de algumas das figuras existentes, como
as zonas húmidas classificadas no âmbito da Convenção
de Ramsar, as reservas da biosfera, as reservas bioge-
néticas, as áreas com o diploma europeu do Conselho
da Europa e as áreas classificadas como património
mundial também em razão do seu património natural
ou paisagístico.

Naturalmente, o Sistema Nacional de Áreas Classi-
ficadas deverá ser adaptado quando se deva proceder,
nos termos do direito comunitário, à criação, regula-
mentação e classificação das futuras zonas especiais de
conservação, no seguimento da aprovação pela Comis-
são Europeia da lista dos sítios de importância comu-
nitária no âmbito do processo da Rede Natura.

É, também, indispensável instituir corredores ecoló-
gicos cuja função primordial é estabelecer ou salvaguar-
dar a ligação e os fluxos génicos entre as diferentes
áreas nucleares de conservação, contribuindo, de modo
especialmente relevante, para ultrapassar uma visão
redutora da conservação da Natureza e da biodiversi-
dade — circunscrita às áreas classificadas — e para pro-
mover a continuidade espacial e a conectividade das
componentes da biodiversidade em todo o território,
bem como uma adequada integração e desenvolvimento
das actividades humanas (9).

Cabe aos instrumentos de gestão territorial, sobretudo
aos planos regionais de ordenamento do território ou
de ordenamento florestal e aos planos directores muni-
cipais ou intermunicipais, identificar esses corredores
ecológicos e promover a sua salvaguarda, tendo em
conta, nomeadamente, a delimitação da Reserva Eco-
lógica Nacional e as áreas de domínio público hídrico,
bem como as orientações que sejam fixadas no plano
sectorial referente às áreas integradas no processo da
Rede Natura.

Do ponto de vista operacional, destacam-se as seguin-
tes directivas de acção:

a) Assegurar o registo na Direcção-Geral do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento
Urbano da cartografia oficial referente às áreas
integradas na Rede Fundamental de Conser-
vação da Natureza, tendo em vista a centra-
lização de informação e o seu tratamento
integrado;

b) Elaborar, no prazo de um ano, uma lei quadro
de conservação da Natureza que, definindo o
regime jurídico fundamental da conservação da
Natureza, estruture também, de forma coerente
e harmoniosa, o Sistema Nacional de Áreas
Classificadas;

c) Concluir o processo de delimitação da Reserva
Ecológica Nacional (10), promover a revisão
progressiva da sua delimitação em articulação
com a segunda geração dos planos directores
municipais, adoptar critérios de delimitação e
procedimentos que garantam uma maior coe-
rência técnica e rigor na respectiva identificação
cartográfica, sem prejuízo da revisão, no prazo
máximo de um ano, do regime jurídico aplicável;

d) Promover a definição e salvaguarda de «cor-
redores ecológicos» nos instrumentos de gestão
territorial, nomeadamente nos planos regionais
de ordenamento do território ou de ordena-
mento florestal e nos planos directores muni-
cipais.

15 — Opção n.o 3. — Promover a valorização das
áreas protegidas e assegurar a conservação do seu patri-
mónio natural, cultural e social:

A gestão das áreas protegidas deve centrar-se na pros-
secução dos objectivos essenciais que determinaram a
sua criação, promovendo o conhecimento, a monito-
rização, a conservação e a divulgação dos valores
ambientais ali existentes, bem como a preservação e
valorização do património cultural e das actividades tra-
dicionais, numa perspectiva de promoção do desenvol-
vimento local sustentável.

Para tanto, é necessário promover no interior das
áreas protegidas as adequadas acções específicas de con-
servação da Natureza e garantir uma gestão territorial
rigorosa e equilibrada, respeitadora dos objectivos de
cada área protegida e ordenadora da ocupação do
espaço, por forma a salvaguardar os valores ambientais
em presença e a promover a adequada localização das
actividades necessárias para assegurar o desenvolvi-
mento económico e social das populações.

Essa gestão territorial, note-se, não passa apenas
pelos planos especiais de ordenamento do território pre-
vistos, sobretudo os próprios planos de ordenamento
das áreas protegidas, mas também pelos demais ins-
trumentos de gestão territorial aplicáveis, incluindo os
planos sectoriais com incidência territorial nas áreas
protegidas.

O crescimento do número e da dimensão das áreas
protegidas representa para o Estado um desafio crucial.

Paralelamente, importa promover acções de sensibi-
lização e educação ambiental que permitam divulgar
junto da população e dos agentes económicos locais,
bem como do público em geral, os valores do património
natural e cultural das áreas protegidas, não apenas no
sentido de melhor conseguir a sua salvaguarda mas tam-
bém de estimular a sua utilização como factores de
desenvolvimento local sustentável, invertendo o pro-
cesso de desertificação destas áreas.

Neste domínio, é de primordial importância assegurar
que o turismo se desenvolva de forma sustentável nas
áreas protegidas, ou seja, evitando a pressão excessiva
em áreas sensíveis, no respeito da capacidade de carga
do meio natural. Tal objectivo exige uma gestão ter-
ritorial cuidada, infra-estruturas de apoio adequadas,
incentivos à manutenção e valorização dos produtos
regionais ou locais e das actividades económicas tra-
dicionais compatíveis com a conservação da Natureza
e da biodiversidade, bem como acções de sensibilização
e fiscalização eficazes.

Convergentemente, cumpre prosseguir o Programa
Nacional de Turismo da Natureza, assegurando a arti-
culação entre as diversas entidades intervenientes,
fomentando o envolvimento público e privado e pro-
movendo as acções necessárias para atingir uma oferta
integrada de alojamento e de animação ambiental, con-
sentânea com os objectivos de conservação da Natureza,
de desenvolvimento local sustentável e de diversificação
e qualificação da actividade turística.

Refira-se, ainda, a conveniência de prosseguir a ins-
talação nas áreas protegidas dos órgãos consultivos pre-
vistos que permitem o envolvimento das populações
locais, das associações relevantes, das autarquias e da
própria comunidade científica.

Por outro lado, importa concluir a execução do Pro-
grama Nacional de Sinalização das Áreas Protegidas,
por forma a conferir maior visibilidade às áreas pro-
tegidas e aos seus valores ambientais mais significativos,
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bem como aperfeiçoar o modelo de atendimento dos
visitantes.

As reservas e parques marinhos merecem, também,
uma referência especial, em razão da sua importância
para alcançar os objectivos da presente Estratégia no
que diz respeito à conservação, recuperação e utilização
sustentável dos ecossistemas marinhos mais sensíveis.
É necessário, sem dúvida, aperfeiçoar o planeamento
e a gestão integrada destas áreas — onde a integração
com políticas sectoriais relevantes, como a política de
pescas, se mostra crucial —, bem como estabelecer ou
reforçar os mecanismos destinados a assegurar a sua
salvaguarda, incluindo em matéria de meios de fisca-
lização, em articulação com as autoridades marítimas.

Assim, podem sumariar-se as seguintes directivas de
acção:

a) Elaborar e aprovar até ao final de 2002 os ins-
trumentos de gestão territorial de todas as áreas
protegidas que deles ainda careçam;

b) Integrar na programação de actividades das
áreas protegidas as acções específicas de con-
servação da Natureza consideradas prioritárias;

c) Estabelecer uma programação das acções de
prevenção dos fogos florestais para cada área
protegida, reforçar os meios de primeira inter-
venção no combate ao fogo e implementar pla-
nos de recuperação das áreas ardidas;

d) Rever e aperfeiçoar o modelo de atendimento
dos visitantes das áreas protegidas, nomeada-
mente no que diz respeito a infra-estruturas,
como sedes, delegações ou centros de interpre-
tação, ecotecas e ecomuseus, bem como através
da edição de material de apoio e divulgação;

e) Promover, em articulação com as organizações
não governamentais de ambiente, a elaboração,
no prazo de um ano, de programas de educação
ambiental e sensibilização do público para os
valores das áreas protegidas e para a promoção
da sua sustentabilidade;

f) Concluir no prazo de um ano a execução do
Programa Nacional de Sinalização das Áreas
Protegidas;

g) Desenvolver, por articulação do Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território com
o Ministério da Economia e com o Ministério
do Planeamento, as regiões de turismo e as
autarquias locais, o Programa Nacional de
Turismo da Natureza, optimizando as infra-es-
truturas de alojamento e de apoio, incluindo
parques de merendas, miradouros ou observa-
tórios, instalando e divulgando percursos e pro-
movendo actividades de animação ambiental;

h) Elaborar, nos próximos três anos, cartas de des-
porto da Natureza e editar os respectivos códi-
gos de conduta, bem como iniciar a formação
dos guias da Natureza;

i) Estimular nas áreas protegidas processos de
desenvolvimento económico sustentável e pro-
mover junto das populações locais e dos agentes
económicos uma utilização racional dos recur-
sos naturais, particularmente respeitadora do
património natural destas áreas;

j) Aprofundar o conhecimento sobre as activida-
des económicas tradicionais ambientalmente
sustentáveis, como a apicultura, o cultivo e a
colheita de plantas aromáticas e medicinais ou
a própria actividade salineira, bem como sobre

os produtos regionais e locais e incentivar a sua
manutenção, divulgação e valorização, nomea-
damente através da certificação de origem, da
rotulagem ecológica e da protecção jurídica dos
produtos de qualidade não abrangidos por legis-
lação comunitária;

l) Promover a recuperação e manutenção de sis-
temas tradicionais de utilização e transformação
de recursos compatíveis com a conservação da
Natureza e da biodiversidade;

m) Valorizar as raças autóctones;
n) Apoiar a recuperação e beneficiação dos ele-

mentos notáveis do património arquitectónico,
etnográfico, geológico, arqueológico e paisagís-
tico, promovendo, sempre que possível, a sua
integração em pólos de animação ambiental,
percursos temáticos interpretativos ou núcleos
ecomuseológicos;

o) Aperfeiçoar o planeamento e a gestão integrada
das reservas e parques marinhos, reforçando os
seus mecanismos de salvaguarda e fiscalização,
em articulação com a política de pescas e com
as autoridades marítimas.

16 — Opção n.o 4. — Assegurar a conservação e a
valorização do património natural dos sítios e das zonas
de protecção especial integrados no processo da Rede
Natura 2000:

O estatuto próprio dos sítios da Lista Nacional de
Sítios ou das zonas de protecção especial, integrados
no processo da Rede Natura 2000, não se confunde
com o estatuto das áreas protegidas, não obstante o
elevado número de sobreposições existentes.

Assim, para além do que acima se referiu — e que
permanece válido para as zonas integradas no processo
da Rede Natura que coincidam com áreas protegidas —,
importa definir orientações no que se refere especifi-
camente à Rede Natura.

Desde logo, cumpre recordar que até à criação das
chamadas zonas especiais de conservação, o regime legal
aplicável remete sobretudo para uma gestão territorial
e das actividades que assegure efectivamente a manu-
tenção dessas áreas num estado de conservação favo-
rável, através da salvaguarda dos valores ambientais que
motivaram a sua classificação.

A gestão territorial, todavia — ao contrário do que
sucede nas áreas protegidas — cabe essencialmente às
próprias autarquias locais, através dos seus planos muni-
cipais de ordenamento do território, nomeadamente os
planos directores municipais, sem prejuízo dos pareceres
que legalmente cabem aos serviços e organismos com-
petentes.

O processo da Rede Natura implica, pois, uma res-
ponsabilidade acrescida para as autarquias locais,
cabendo ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento
do Território, sobretudo através do ICN, fornecer-lhes
as informações técnicas que permitam apoiar uma ade-
quada gestão territorial.

Por outro lado, importa, nos termos da lei, elaborar
um documento orientador da gestão das áreas da Rede
Natura, com a natureza de plano sectorial de ordena-
mento do território, com o qual os planos municipais
se deverão compatibilizar.

As decisões administrativas sobre as actividades a
desenvolver nestas áreas devem ser sempre precedidas,
nos termos da lei e para além dos pareceres exigidos,
da análise das respectivas incidências ambientais ou
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mesmo, se for o caso, do processo próprio de avaliação
de impacte ambiental, nos termos da legislação aplicável
que estabelece um regime específico para os projectos
públicos e privados em áreas sensíveis.

Não será necessário retomar aqui todos os aspectos
atrás referidos a propósito das áreas protegidas e que
se revestem, em muitos casos, de igual pertinência a
propósito da Rede Natura. Contudo, deve sublinhar-se
que, também nestas zonas, importa promover acções
específicas de conservação da natureza e da biodiver-
sidade e acções de prevenção e combate aos fogos flo-
restais, bem como planos de recuperação das áreas
ardidas.

Por outro lado, importa mobilizar a intervenção de
outras entidades, a começar pelas próprias direcções
regionais do ambiente e do ordenamento do território,
que têm igualmente atribuições em matéria de conser-
vação da Natureza e a quem estão confiadas particulares
responsabilidades nas ZPE e nos sítios integrados no
processo da Rede Natura que não coincidam com áreas
protegidas. Para as acções de fiscalização, as direcções
regionais do ambiente e do ordenamento do território
contam, aliás, com o seu próprio corpo de vigilantes
da Natureza, sem prejuízo da necessária articulação e
cooperação com outras entidades com competências de
fiscalização, incluindo guardas e sapadores florestais e
autoridades policiais em geral.

Finalmente, refira-se a importância de, também nas
áreas integradas no processo da Rede Natura, envolver
e motivar para a conservação da Natureza as populações
e os agentes económicos locais, incluindo os proprie-
tários rurais e produtores florestais, divulgando os valo-
res ambientais a proteger e o seu potencial como factores
de desenvolvimento local sustentável, desfazendo a ideia
falsa da Rede Natura como uma «reserva integral»,
necessariamente incompatível com as actividades huma-
nas, as actividades tradicionais e o desenvolvimento eco-
nómico e social.

Daqui derivam as seguintes directivas de acção:

a) Elaborar e aprovar, no prazo de um ano, con-
forme já decidido por resolução do Conselho
de Ministros, o plano sectorial para a gestão
territorial das áreas integradas no processo da
Rede Natura;

b) Elaborar, recorrendo a sistemas de informação
geográfica, a cartografia identificadora da dis-
tribuição geográfica dos valores naturais prio-
ritários a salvaguardar no interior das áreas inte-
gradas no processo da Rede Natura e incumbir
o ICN de divulgar, junto das autarquias locais,
a informação técnica disponível sobre a matéria;

c) Estabelecer mecanismos de articulação do ICN
e outras entidades pertinentes com os municí-
pios na elaboração dos instrumentos relevantes
de gestão territorial, em especial através das
comissões mistas de coordenação;

d) Promover acções específicas de conservação da
Natureza e da biodiversidade, em conformidade
com as prioridades estabelecidas na presente
Estratégia, tendo em vista o conhecimento, a
monitorização, a salvaguarda, a gestão e a valo-
rização dos habitats e das espécies presentes nes-
tas áreas;

e) Elaborar, no prazo de seis meses, por iniciativa
do ICN em colaboração com o organismo do
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do
Território responsável pela educação ambiental,

e mobilizando a comunidade científica e as orga-
nizações não governamentais de ambiente, um
programa de acções de sensibilização e escla-
recimento sobre o processo da Rede
Natura 2000, seus objectivos e implicações.

17 — Opção n.o 5. — Desenvolver em todo o terri-
tório nacional acções específicas de conservação e gestão
de espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valo-
rização do património paisagístico e dos elementos notá-
veis do património geológico, geomorfológico e paleon-
tológico:

A primeira obrigação de uma política de conservação
da Natureza e da biodiversidade é alcançar uma efectiva
salvaguarda do património natural. Importa, por isso,
promover acções concretas, em todo o território nacio-
nal, especificamente desenhadas para a conservação e
gestão de espécies e habitats, preferencialmente in situ
e privilegiando uma abordagem integrada, por eco-
ssistema.

Naturalmente que a prioridade destas acções espe-
cíficas de conservação deve dirigir-se às espécies, ecos-
sistemas e habitats de especial significado, a começar
por aqueles que se encontrem mais gravemente amea-
çados. Contudo, essas acções deverão ocorrer quer nas
áreas que foram classificadas em razão da confirmação
técnica e científica da ocorrência de tais espécies e habi-
tats quer noutras zonas do território nacional, sempre
que tal se justifique. A concretização de tais acções
devem ficar a cargo não apenas dos organismos públicos
mas também de entidades terceiras, na base de parcerias
a estabelecer conforme apropriado.

No estabelecimento das acções prioritárias deve aten-
der-se à especificidade da realidade nacional e também
às orientações emergentes da Convenção sobre a Diver-
sidade Biológica e da Estratégia da Comunidade Euro-
peia em Matéria de Diversidade Biológica e, em par-
ticular, as que resultem do respectivo plano de acção
para a conservação dos recursos naturais ou as que cons-
tam das directivas das aves e dos habitats.

Por outro lado, importa assegurar a necessária coe-
rência entre a fixação de tais prioridades e os dados
técnico-científicos que resultem dos projectos ou pro-
gramas de investigação e de monitorização, desenvol-
vidos ao abrigo daquela que é outra das mais impor-
tantes opções estratégicas aqui assumidas.

Em rigor, as acções de monitorização — que por
comodidade de exposição foram referidas a propósito
dos estudos e projectos de investigação mencionados
na primeira opção estratégica, visto que são essenciais
para aprofundar e actualizar o conhecimento técnico
e científico — são elas próprias, obviamente, acções
específicas de conservação, indissociáveis da intervenção
a desenvolver no terreno.

Uma área de intervenção cada vez mais importante
é a que diz respeito às espécies invasoras, cuja intro-
dução no meio natural está hoje sujeita a regulamen-
tação restritiva, que importa aplicar.

Do mesmo modo, a problemática relativa aos orga-
nismos vivos geneticamente modificados (OGM), por
via da biotecnologia — já atrás referida a propósito da
investigação neste domínio —, motivou, também, a pro-
dução de legislação nacional e comunitária da maior
importância para prevenir e controlar a sua produção,
comercialização, libertação e utilização, agora comple-
mentada pelo Protocolo da Biossegurança, no âmbito
da Convenção sobre a Diversidade Biológica.



- ANEXO VII – 

GEOMONUMENTOS E ROTAS DO GEOPARQUE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. Mapa Geoturístico do Geopark Naturtejo (adaptado de http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/images/geoturismo/pdf/mapa_geoturistico.pdf) 

LEGENDA: 

1.Parque Icnológico de Penha Garcia 
2.Monumento Natural das Portas de Almourão 
3.Garganta Epigénica da Malhada Velha 
4.Minas de Segura 
5.Miradouro Geomorfológico das Corgas 
6.Inselbergue Graníticos de Monsanto-Moreirinha-
Alegrios 
7.Escarpa de Falha do Pônsul 
8.Troncos Fósseis de Vila Velha de Ródão 
9.Meandros do Rio Zêzere 
10.Canhões Fluviais do Erges 
11.Cascata das Fragas da Água d’Alta 
12.Monumento Natural das Portas do Ródão 
13.Morfologias Graníticas de Castelo Velho 
14.Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão 
15.Antigo Complexo Mineiro de Monforte da Beira 
16.Mina de Ouro Romana do Conhal do Arneiro 

 

ROTAS: 

PR1 CTB – Rota da Gardunha (Louriçal do Campo, Castelo Branco) 
17,5 km 
PR1 OL – Percurso do Orvalho (Orvalho, Oleiros) 7 km 
PR2 PRN – Segredos do Vale de Almourão (Sobral Fernando, 
Proença-a-Nova) 6,5 km 
PR2 VVR – Caminhos do Xisto “Voo do Grifo” (Foz do Cobrão, Vila 
Velha de Ródão) 
PR3 IDN – Rota dos Fósseis (Penha Garcia, Idanha-a-Nova) 3 km 
PR4 IDN – Rota das Minas (Segura, Idanha-a-Nova) 10 km 
PR4 NIS – Trilhos do Conhal (Arneiro, Nisa) 9,8 km 
PR5 IDN – Rota dos Barrocais (Monsanto, Idanha-a-Nova) 7 km 
PR6 PRN – Viagem pelos Ossos da Terra (Sobral Fernando, 
Proença-a-Nova) 18 km 
 

http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/images/geoturismo/pdf/mapa_geoturistico.pdf


- ANEXO VIII – 

PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL, 

IMPORTANT BIRD AREAs_IBAs PRESENTES NO GEOPARK NATURTEJO E 

GEOPARK NATURTEJO NA PENINSULA IBÉRICA  

 

  



 

Imagem 1 - mapa de IBAs em Portugal Continental (retirado de http://ibas-terrestres.spea.pt/) 

 

 

 

 

Imagem 2 -  Localização do Parque Natural do Tejo Internacional (retirado do site do ICNB) 

  

Legenda: 

           Parque Natural do Tejo Internacional 

http://ibas-terrestres.spea.pt/


 

 

Figura D. Vias de acesso ao território Naturtejo (adaptado de...) e distância em km entre 
Castelo Branco e algumas cidades da península ibérica. 

 97 Guarda 
141 Cáceres 
172 Plasencia 
173 Badajoz 
196 Évora 

  225 Coimbra 
226 Lisboa 
234 Mérida 
252 Salamanca 
297 Porto 
415 Sevilha 
442 Vigo 
444 Albufeira 
448 Léon 
460 Madrid 
465 Faro 
471 Córdoba 
489 Burgos 
519 Santiago 
591 Coruña 
629 Malaga 
673 Granada 
696 Pamplona 
699 San Sebastian 
787 Zaragoza 
827 Valência 
892 Alicante 

1089 Barcelona 



- ANEXO IX –  

ORTOFOTOMAPA DE PENHA GARCIA (sobreposição com Carta Militar de 
Portugal 1:25 000, Folha 258 – Monsanto) 
  





- ANEXO X –  
MAPA DE SINALIZAÇÃO DA ROTA DOS FÓSSEIS 
  





1- Largo do chão da Igreja 

 

 
2- Capela do Espírito Santo 
 

 

3- Posto de Turismo 
 

 
 

4- Forno comunitário e fonte 
 

 

5- Casas de arquitectura popular 
 

 
 

6- Pelourinho 
 

 
 

7- Museu do Paleozóico 
 

 

8- Igreja Matriz 
 

 



9- Miradouro 
 

 
 

10- Castelo 
 

 
 

11- Gruta da Lapa do Castelo 
 

 
 

12- Complexo moageiro 
 

 
 

 

 

13- Parque de merendas 
 

 

14- Apoio de tirolesa 
 

 
  



15- Parque de estacionamento 
 
 
 

 
16- Piscina do Pego 
 

 
 

17- Hortas típicas 
 

 

 
18- Mancha de sobreiros 
 

 
 

 
19- Frágua-bar 
 

 
 

 
20- Socalcos 
 

 
 

 



- ANEXO XI – 
SECTORES DA ESCOLA DE ESCALADA DE PENHA GARCIA 
  



Sector “Placa das Tartarugas”Sector “Placa das Tartarugas”
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Monsanto

Monsanto
Idanha-a-Nova
Castelo Branco

Monfortinho

Monfortinho
Espanha

N239

Barragem de
Penha Garcia

P

PENHA GARCIA

P

Escola de EscaladaEscola de Escalada

1 - By the crack - IV+
2 - Vai de plaque - IV
3 - Carro vassoura - III+
4 - Duplo mortal entortado - V+
5 - Passeio das tartarugas - V
6 - Pilar dos cagados - (L2) V
7 - Banho de água fria - 6a+
8 - Boa broca - 6b
9 - Belchior - 6a
10 - Baltazar - V
11 - Rei Gaspar - V+
12 - Guachinin - V
13 - Vida de lebre - V+
14 - Osso erótico - 6b+
15 - H Ó tinto - 6b2
16 - Terceira idade - III
17 - Pablo Escovar - 6a
18 - Vinho da casa - 6a
19 - Vento contra - 6b
20 - Palpitações - (L2) 6b+
21 - Turbo escova - (L2) 6a
22 - Corta Vento - (L2) 6a
23 - Musgolândia - 6a
24 - Capitão Ryobi - 6b
25 - Casa dos Bicos - 6b

1 2

1 - de caixão à cova - 7b
2 - Vanila - 7c

Sector “Cova do Castelo”Sector “Cova do Castelo”

Sector “Marrocos”Sector “Marrocos”

21 3

4

1 - Marrakech - 6a
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