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Resumo 
 

Através da consciencialização da importância do património geológico, um Geoparque 

Mundial da UNESCO concede aos habitantes de determinada região um sentimento de 

orgulho e de pertença. Propicia, ainda, a oportunidade de desenvolvimento de parcerias 

coesas, com o objetivo comum de criação de iniciativas inovadoras, estimulando uma 

economia local sustentável. Mas, para isso, a UNESCO afirma que as comunidades onde 

assenta o geoparque devem ser envolvidas através de um sistema bottom-up. 

Poucos são os trabalhos que avaliam o papel societal na criação e manutenção dos 

geoparques, pelo que o presente estudo de caso pretende contribuir para o conhecimento 

sobre o envolvimento público na criação de um geoparque, neste trabalho específico, 

utilizando como caso o aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz. 

Através do método misto explanatório, foram traçadas duas fases de investigação. Na 

primeira fase foram administrados questionários, online e presenciais, a 503 naturais, 

residentes e/ou trabalhadores do concelho com mais de 18 anos, para tentar perceber qual 

o grau de envolvimento, conhecimento das características do património geológico da 

Figueira da Foz que permitem que possa ser considerado um Geoparque Mundial da 

UNESCO, bem como o impacto que um geoparque poderia ter na região. Na segunda fase, 

delineada a partir da análise quantitativa dos dados anteriores, aplicou-se a técnica do 

inquérito por entrevista semiestruturada, e respetiva análise de conteúdo do discurso, ao 

interlocutor da candidatura do aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz, a um 

investigador em geoparques e a representantes dos cinco geoparques nacionais. 

Da análise à tipologia das atividades de divulgação realizadas para promoção da 

candidatura do concelho da Figueira da Foz a Geoparque Mundial da UNESCO junto dos 

cidadãos (sociedade civil e stakeholders), depreende-se que tiveram, fundamentalmente, 

um cariz informativo e de consulta (característica comum aos geoparques nacionais já 

estabelecidos). Os resultados demostram que a população da Figueira da Foz tem noção 

do que é um geoparque, tem conhecimento sobre a relevância internacional da geologia 

do seu concelho, bem como do impacto económico que a existência de um geoparque teria 

na sua região. Em sumula, as evidências sugerem que as iniciativas levadas a cabo 

permitiram que a população da Figueira da Foz se sentisse envolvida no processo de 

candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO.  
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de Caso, Método Misto, Questionário, Entrevista. 
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Abstract 
 

Through the awareness of the geological heritage, a UNESCO Global Geopark gives the 

region's inhabitants a sense of pride and belonging. It also provides an opportunity to 

develop cohesive partnerships with the common goal of creating innovative initiatives and, 

at the same time, stimulating a sustainable local economy. In order to achieve it, UNESCO 

claims that the geoparks’ communities should be engaged in a bottom-up process. 

There are few works that evaluate the societal role in the creation and maintenance of 

geoparks, so this case study aims to contribute with data regarding public engagement (civil 

society and stakeholders) in the establishment of the aspiring Jurassic Geopark of Figueira 

da Foz. 

Through the explanatory method, two phases of research were traced. In the first phase, 

questionnaires, online and in person, were applied to 503 naturals, residents and/or workers 

in Figueira da Foz older than 18 years old. The research was undertaken in order to 

understand the level of engagement with the aspiring geopark, the recognition of the 

geological heritage of Figueira da Foz, as well as the impact of a geopark on the region. In 

the second phase, outlined from the quantitative analysis of the previous data, a semi-

structured interview was aplied to the interlocutor of the aspiring Jurassic Geopark of 

Figueira da Foz, a researcher in geoparks and the representatives of the five national 

geoparks. A content analysis of the answers to the intervies was done. 

The analysis of data related to the engagement activities carried out to promote the 

recognition of the appliance of Figueira da Foz to a UNESCO Global Geopark indicates 

they were mainly informative and consultative (as it happens in other established 

Portuguese geoparks). The results demonstrate that the population of Figueira da Foz is 

aware of what is a geopark, knew about the international relevance of the geology of their 

territory, as well as the economic impact of becoming a geopark. The results seem to 

suggest that the initiatives carried out allowed the population to feel engaged in the 

application process of Figueira da Foz to be recognised as a UNESCO Global Geopark. 
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Conservação da Natureza 

IUGS - International Union of Geological Sciences/ União Internacional de Ciências 

Geológicas 

Ma - Milhão de anos 

NGS- National Geographic Society  

NUT - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos  

ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

TIA - Travel Industry Association/Associação da Industria do Turismo  

UE -  União Europeia 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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1.1 Contextualização do estudo  

Tem-se verificado um incremento do reconhecimento da importância do património como 

parte da identidade e da soberania das nações. Existe, também, uma consciência 

crescente relativa à conservação do património através do envolvimento das populações 

recorrendo a processos bottom-up, de cooperativismo e de cogestão. Como exemplos 

destes esforços de conservação encontram-se programas como os Geoparques Mundiais 

da UNESCO, que garantem a viabilidade e o sucesso da conservação do património 

natural, salvaguardando que as comunidades locais beneficiem do estabelecimento deste 

tipo de programas e participem na construção da harmonia entre a população e o 

património natural (Anyaoku & Martin, 2003; Frey et al., 2006; Global Geopark Network, 

s.d.; UNESCO, s.d.b; Zouros & McKeever, 2008). 

De acordo com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura), em abril de 2019 existiam 147 geoparques mundiais reconhecidos por esta 

entidade, distribuídos por 41 países, entre eles encontram-se 5 geoparques portugueses: 

o Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional, o Arouca Geoparque, o Geoparque Açores, 

o Geoparque Terras de Cavaleiros e o Geoparque Estrela (UNESCO, s.d.a). Em processo 

de candidatura, Portugal tem quatro potenciais geoparques: o Geoparque Litoral de Viana 

do Castelo, o Geoparque do Oeste, o Geoparque Algarvensis e o Geoparque da Figueira 

(até julho de 2019, passando a designar-se provisoriamente por Geoparque das Beiras 

desde então). 

Segundo a UNESCO, um geoparque é "um território de limites bem definidos com uma 

área suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento socioeconómico 

local. Deve abranger um determinado número de sítios geológicos de relevo internacional 

ou um mosaico de entidades geológicas de especial importância científica, raridade e 

beleza, que seja representativa de uma região e da sua história geológica, eventos e 

processos. Poderá possuir não só significado geológico, mas também ao nível da ecologia, 

arqueologia, história e cultura.» (Global Geoparks Network, s.d.), geridos com um conceito 

holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015a). 

Os Geoparques Mundiais da UNESCO são estabelecidos através de um sistema bottom-

up, envolvendo todas as partes interessadas, entre elas o poder local e regional, 

stakeholders, grupos comunitários, organizações locais e demais interessados. Este 

processo requer um compromisso firme das comunidades, uma forte parceria local, com 
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apoio político e público, de longo prazo e o desenvolvimento de uma estratégia abrangente 

que atenda a todas as metas das comunidades, mostrando e protegendo o património 

geológico da área (UNESCO,2015a; Global Geoparks Network, s.d.; UNESCO, s.d.b; 

Zouros & McKeever, 2008). 

Os geoparques cumprem três objetivos principais: conservar um ambiente saudável, 

educar residentes e visitantes para as Ciências da Terra, e promover o desenvolvimento 

económico local e sustentável.  

Segundo a UNESCO (2015a), uma região que aspire a ser geoparque terá que garantir 

que cumpre os seguintes critérios: 

1- Tamanho e configuração- limites, história geológica e parâmetros não geológicos 

(biodiversidade e património); 

2- Gestão- estruturas e planos de gestão, que envolvem agentes locais e parcerias 

com estes. O turismo deve ser incluído como fator para a sustentabilidade; 

3- Desenvolvimento- abrangendo a sustentabilidade, perspetivas de emprego e 

identificados os benefícios económicos provenientes do turismo; 

4- Educação- compreendendo informação geocientífica e cuidados para com o meio 

ambiente; 

5- Proteção e conservação- incluindo a legislação de proteção atualizada e os 

métodos de conservação e gestão dos locais de interesse. 

Uma área não pode ser incluída na Rede Global de Geoparques (GGN) se não tiver um 

plano para o desenvolvimento sustentável das pessoas que vivem na região (UNESCO 

2002). A gestão dos geoparques deve considerar o conhecimento local e avaliar as 

perceções, opiniões e necessidades da comunidade. 

Porquê envolver a população na criação de um geoparque? Em primeiro lugar, as diretrizes 

da Rede Global de Geoparques da UNESCO exigem uma abordagem holística do 

desenvolvimento e, portanto, o fracasso no envolvimento da comunidade é, também, o 

fracasso na resposta às condições exigidas para uma região ser um geoparque UNESCO. 

Em segundo lugar, os geoparques não existem isoladamente e, sem a ajuda da 

comunidade no fornecimento de acesso e suporte, o geoparque é incapaz de funcionar 

(Frey et al., 2006; Zouros & McKeever, 2008).  
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Incentivar o envolvimento da comunidade na conservação do património é pertinente e 

vários estudos  têm demonstrado que: (i) o geopatrimónio não pode ser dissociado das 

comunidades (Ashworth et al., 2007; Halim et al., 2011; Harvey , 2001; Head, 2007; 

Pavlova, et al., 2019; Tunbridge & Ashworth, 1996; Turner & Tomer, 2013; UNESCO, 

1972), (ii) as comunidades são partes interessadas cujos valores precisam ser 

considerados para evitar conflitos na gestão dos recursos naturais (Brown, 2013; 

Kaltenborn, 1998; Lassila, 2018; Williams & Stewart, 1998), e (iii) que os benefícios do 

turismo para as comunidades nas áreas rurais são, muitas vezes, difíceis de alcançar 

(Kauppila et al., 2009; Rogerson, 2015; Saarinen, 2003; Stoffelen & Vanneste, 2016).  

Existem, também, estudos sobre as diversas interpretações dos níveis de participação que 

facilitam um melhor entendimento da forma de envolver a comunidade no processo de 

desenvolvimento (Halim & Ishak, 2017). Essas interpretações permitem que os 

investigadores examinem a participação não apenas qualitativamente, mas também 

quantitativamente (Chan, 2016). A participação é um processo dinâmico que possui as 

suas próprias limitações. Embora seja importante garantir que a comunidade local e as 

partes interessadas estejam envolvidas durante o processo participativo, ainda persistem 

questões predominantes sobre temas como o quem, o como e em que termos (White, 

1996). 

Participação tem múltiplos significados. Assim, partindo da definição de participação 

enquanto um processo ativo (Paul, 1987), os cidadãos podem participar na definição de 

questões, tomar decisões e medidas para potenciais mudanças, aumentando a sua 

influência nas políticas e programas públicos para garantir um impacto mais positivo nas 

suas vidas sociais e económicas (United Nations [UN], 2013; UNESCO, 2015a). Explorado 

num espírito de complementaridade com o restante património natural, histórico e cultural, 

os geoparques têm-se mostrado não só uma fonte de receita para as regiões, mas também 

um potenciador de um sentimento de identidade e de apropriação da população, pelo que 

o património geológico tem sido utilizado como uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, baseado em valores científicos, educativos e turísticos, promovendo o 

envolvimento dos locais na proteção do meio envolvente (Gonzalez-Tejada et al., 2017; 

Halim et al., 2011; Pretty, 1995). 

Os geoparques visam proteger, gerir e promover paisagens de valor extraordinário com 

três objetivos principais: conservação do património geológico, educação dos visitantes 

através de atividades de geoturismo e dos habitantes enquanto conhecedores da região e 

promotores do desenvolvimento económico sustentável ou endógeno (Avelar et al., 2015; 
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Azman et al., 2011). Considerando esses objetivos, e apesar da UNESCO exigir uma 

abordagem bottom-up para capacitar as comunidades locais em geoparques (Frey et al., 

2006; Global Geoparks Network, s.d.; UNESCO, s.d.b; UNESCO, 2015a; Zouros & 

McKeever, 2008; Zouros & Valiakos, 2017), as perspetivas da comunidade estão, em 

grande parte, ausentes dos estudos académicos sobre geoparques (Stoffelen, 2019; 

Stoffelen et al., 2019). Na maioria destes estudos a paisagem física, as ações de marketing 

e as atividades decorrentes em escolas são os objetos predominantes, assumindo que as 

paisagens dos geoparques são intrinsecamente valiosas e o aumento do conhecimento 

melhora a consciencialização da comunidade sobre o valor dos geoparques (Babou, 2019; 

Girault, 2019; Stoffelen, 2019; Stoffelen et al., 2019). Essa abordagem levou a observações 

de que os «geoparques são semelhantes a jardins zoológicos e museus, servindo como 

centros de aprendizagem informal» (Buhay & Best, 2015, p. 165). 

Pelo exposto justifica-se a realização de uma investigação que reflita a abordagem bottom-

up, procurando perscrutar junto da população da Figueira da Foz o seu sentir sobre a 

criação de um geoparque e o seu envolvimento na elaboração desta estrutura complexa e 

pluridisciplinar. 

 

1.2 Problema e objetivos do estudo 

Os estudos relativos ao envolvimento da comunidade na conservação da paisagem não 

devem, apenas, descrever passivamente as comunidades como parte do contexto dos 

geoparques. Uma atenção adicional aos valores, afinidade e criação de identidade das 

comunidades é relevante para ir ao encontro do sistema de reconhecimento proposto pela 

UNESCO. Porém, o conhecimento sobre como os geoparques institucionalizam os valores 

da paisagem, como envolvem a comunidade para um objetivo comum, quais os processos 

para alcançar benefícios socioeconómicos, e como podem promover ou apaziguar conflitos 

que (in)viabilizem a capacidade dos geoparques de alcançarem os seus objetivos, 

permanecem, amplamente, ausentes na investigação sobre geoparques.  

Apesar do crescente campo de estudo sobre geoparques, existe um notável desfasamento 

entre os objetivos dos geoparques e a perspetiva dominante da investigação realizada e 

publicada. Segundo Stoffelen (2019), não obstante da palavra “comunidade” aparecer em 

80 dos 326 artigos analisados no estudo que realizou, só cerca de 24 artigos envolvem 

diretamente as comunidades locais enquanto objeto de estudo. 
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Baseado nas características geológicas e geomorfológicas de há muito conhecidas e como 

forma de combater a sazonalidade turística do município, a Figueira da Foz decidiu avançar 

com uma candidatura à UNESCO. A singularidade do património geológico do Município 

da Figueira da Foz é reconhecida pela comunidade geológica e académica e, segundo 

carta de manifestação de interesse na candidatura enviada à UNESCO pela autarquia “A 

geodiversidade notável dos afloramentos justifica a implementação de estratégias para 

conservar e promover este monumento (…). As rochas da região (…), [tornam-na] numa 

sala de aula global. É um catálogo vivo com características de alto valor científico, turístico 

e educacional e que tem vindo a ser utilizado pela comunidade, mas que se pretende 

organizado e estruturado, saindo reforçado através de uma afiliação à rede de geoparques 

UNESCO.”  

O começo dos trabalhos para o reconhecimento da Figueira da Foz enquanto Geoparque 

Mundial da UNESCO ocorreu em 2017. Este facto constituiu uma excelente oportunidade 

para este estudo acompanhar, desde o início, todo o processo de candidatura, em especial 

a questão do envolvimento da população. Partindo deste ponto e detetando, através da 

análise bibliográfica, a falta de estudos sobre o envolvimento direto das comunidades locais 

na criação e manutenção de geoparques, formulou-se a questão de investigação: 

 - Estará a população da Figueira da Foz envolvida na candidatura do seu território 

a Geoparque Mundial da UNESCO?  

Note-se que, neste estudo, no termo “população” foram incluídos vários grupos da 

sociedade da Figueira da Foz, entre eles membros da sociedade civil e stakeholders, tais 

como investidores e empresários, investigadores, representantes e funcionários do poder 

político local, forças de segurança, e demais grupos, com mais de 18 anos, naturais, 

residentes e/ou trabalhadores da Figueira da Foz. O termo “envolvimento” é utilizado 

enquanto sinónimo de participação para se referir ao modelo de participação pública, sendo 

justificada esta opção mais detalhadamente no capítulo II. 

Para responder à questão de investigação, o estudo procurou: 

1. Identificar as ações de envolvimento realizadas e compreender de que forma a 

população da Figueira da Foz está a ser envolvida na candidatura a Geoparque 

Mundial da UNESCO; 

2. Compreender se a população da Figueira da Foz reconhece quais os benefício, 

critérios e viabilidade de um Geoparque Mundial da UNESCO na sua região; 
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3. Averiguar se a população da Figueira da Foz reconhece o interesse dos aspetos 

naturais e culturais do concelho; 

4. Analisar o discurso de investigadores e coordenadores de geoparques nacionais e 

comparar com os resultados obtidos junto da população da Figueira da Foz. 

Como objetivo último, pretende-se contribuir para um crescente envolvimento púbico na 

criação destes espaços de divulgação científica, incentivando todos os envolvidos no 

processo a desenvolver um esforço colaborativo de rentabilização de um património que 

se pretende global. 

  

1.3 Organização do trabalho 

O trabalho decorrente desta investigação divide-se em três blocos estruturais: a 

fundamentação teórica, a metodologia e a análise e conclusões. 

Depois do capítulo I, onde é feita uma contextualização do estudo e onde é definida a 

questão de investigação, parte-se para a fundamentação teórica. Esta divide-se em dois 

capítulos. O capítulo II inicia a discussão sobre o património geológico e a origem e 

evolução do conceito de geoparque com base em Brilha, Patzak, Pereira e Zouros. São 

explorados os Geoparques Mundiais da UNESCO, e inventariados e caracterizados cinco 

os geoparques nacionais. É ainda neste capítulo que se explora conceitos de cidadania, 

património ambiental e geoparques, bem como a temática do envolvimento público com 

base em Alves, Arnstein, Wilcox e Reed, entre outros. No capítulo III é feita uma 

caracterização sumária da população da Figueira da Foz, uma breve descrição do 

património geológico, antropomórfico, industrial e biológico do concelho e o historial e a 

metodologia utilizada no processo de envolvimento da população da Figueira da Foz na 

candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO, que envolveu, entre outros, a realização 

de uma exposição de dinossauros, a colocação de painéis interpretativos ao longo da 

avenida marginal entre a praia da Claridade e a praia de Buarcos, a realização de sessões 

de esclarecimento semanais e a organização de visitas acompanhadas. 

Posteriormente, no capítulo IV, e depois de ser apresentada a metodologia selecionada e 

usada na obtenção dos dados, uma metodologia mista, com dados obtidos através da 

análise quantitativa e da análise qualitativa, enunciam-se as questões-problema e as 

hipóteses que nortearam o estudo quantitativo. Os dados quantitativos foram obtidos a 

partir da construção de um inquérito por questionário e da respetiva administração, através 
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de uma amostra por conveniência alargada, para avaliar diferentes tipologias e níveis de 

envolvimento da população da Figueira da Foz. Prossegue-se com a caracterização da 

amostra. A análise qualitativa é efetuada através da realização de um inquérito por 

entrevista, construída tendo por base os dados obtidos na análise quantitativa prévia, e 

aplicada ao interlocutor da candidatura da Figueira da Foz a geoparque, a um investigador 

em geoparques e a um representante de cada um dos geoparques nacionais. Apresentam-

se as características dos instrumentos de colheita de dados e reportam-se os 

procedimentos de recolha de dados realizados, bem como as estratégias de análise 

qualitativa e estatística da informação recolhida. 

Posteriormente entra-se no terceiro e último bloco estrutural do trabalho, que corresponde 

aos capítulos V e VI.  

O capítulo V inclui, de forma independente, a análise e a discussão dos dados. A análise 

dos dados é dividida em quatro secções. A primeira trata sobre o envolvimento da 

população da Figueira da Foz na candidatura a geoparque, onde é explorado o conceito 

de geoparque, o impacto das ações levadas a cabo e o conhecimento, por parte dos 

inquiridos, da candidatura. Depois, tratam-se os dados relativos ao tipo de património da 

região da Figueira da Foz, seguido dos efeitos do estabelecimento de um Geoparque 

Mundial da UNESCO na região e, por fim, os dados obtidos, exclusivamente, durante as 

entrevistas. Estes dados de origem qualitativa versam sobre a inclusão do domínio 

marítimo na candidatura do geoparque, os novos limites propostos para um novo 

geoparque a incluir outros concelhos além do da Figueira da Foz (Geoparque das Beiras), 

e o enquadramento dos geoparques nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Agenda 2030. A reflexão sobre os resultados obtidos e a análise comparativa 

com outros estudos feitos é feita no final do capítulo V. 

Este trabalho tem o seu términus no capítulo VI, o capítulo dedicado às conclusões, onde 

se sintetizam as ideias globais e os resultados relativos ao envolvimento da população da 

Figueira da Foz na candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO. Apontam-se, 

igualmente, as limitações da investigação efetuada, bem como as novas interrogações 

desencadeadas por este trabalho de investigação e recomendações futuras. 
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CAPÍTULO II  

GEOPARQUES: CONCEITO, NATUREZA E 

EXEMPLOS 
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2.1 Conceptualização 

A geologia e a paisagem influenciaram profundamente a sociedade, a civilização e a 

diversidade cultural do planeta (Nascimento et al., 2015). Apesar de terem um papel 

preponderante na definição das paisagens naturais, os elementos geológicos e 

geomorfológicos têm tido, habitualmente, um reconhecimento secundário nas estratégias 

de conservação e de valorização da natureza, quando comparados com a componente 

biológica (que tem programas de proteção como a Convenção de Ramsar, Reservas de 

Biosfera, entre outros) (Pereira, 2006). Contudo, e a uma escala praticamente global, tem-

se verificado um interesse crescente sobre a temática, e Portugal não é exceção, tendo os 

primeiros trabalhos sobre este tema surgido na década de 90 (Jones, 2008). 

A atribuição de valor patrimonial a alguns elementos geológicos e geomorfológicos, e em 

estreita ligação com o restante património natural, histórico e cultural, tem contribuído para 

o desenvolvimento de regiões e, como consequência, conceitos como património geológico 

e geomorfológico, geodiversidade, paisagem, geomonumento, geossítio, geoconservação, 

geoturismo e geoparques, entre outras terminologias, têm sido alvo de discussão (Rocha, 

2015). O conceito de património começou a ser utilizado para referenciar um leque de 

valores materiais e imateriais que as sociedades entendem como relevantes para a sua 

identificação como grupo (Trincão, 2019) que, com o tempo, adquiriram um valor especial, 

sendo esta a valorização que distingue o património dos restantes bens (Pereira, 2006). O 

património pode ser dividido em cultural (com uma natureza humana e que integra os bens 

que são testemunhos de civilização (Lei do Património Cultural Português - Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro) e natural (aquela que não é construída e, sendo parte do 

meio natural, tem características particulares - complexidade, dinâmica e sensibilidade - 

que representa um património para a sociedade humana) (Martini, 1994 in Pereira, 2006). 

Considerando o património natural existem duas componentes, a biótica - constituída pelo 

conjunto de seres vivos- e a abiótica -parte da natureza cujas características revelam-se 

fundamentais para a preservação da biodiversidade (Pereira, 2006). O património 

geológico e geomorfológico, pertencente à componente abiótica, é constituído pelos locais 

e objetos geológicos que, pelo seu conteúdo, devem ser valorizados e preservados e que 

dão um testemunho da história da Terra. Este inclui todos os elementos singulares da 

geodiversidade (património natural abiótico), no mesmo nível de relevância, e de acordo 

com as áreas científicas da geologia (como o património mineralógico, paleontológico, 

geomorfológico, petrológico, estratigráfico, estrutural, tectónico, hidrogeológico etc.) 

(Pereira, 2006). Apenas o património mineiro extrapola o interesse geológico, uma vez que 
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inclui vivências e testemunhos associados, que imortalizam a exploração deste recurso 

geológico (Rocha, 2008). Segundo Pereira (2006), no património geológico, a estética e a 

singularidade constitui um dos valores fundamentais atribuídos aos objetos geológicos 

(essencialmente associada ao processo de classificação de áreas como património 

UNESCO). Às ocorrências geológicas que apresentam características que esteticamente 

sobressaem, é-lhes atribuído um valor patrimonial, que está intimamente ligado à noção 

de paisagem. A paisagem é a expressão visual do espaço, é uma realidade observável, 

não tendo uma existência própria em si, existindo a partir do sujeito que a observa e 

apreende. Nesta perspetiva, as “paisagens património” integram elementos naturais e 

culturais com elevado valor patrimonial (Pereira, 2006). Resumindo, o património geológico 

é entendido como o conjunto de ocorrências de elementos da geodiversidade com 

excecional valor, e quando lhes é atribuída particular monumentalidade/grandiosidade são 

designados por geomonumentos ou geossítios (Galopim de Carvalho, 1998; Galopim de 

Carvalho,1999; Brilha, 2005a).  

Tendo patente esta realidade, entende-se por geodiversidade a “variedade de ambientes 

geológicos, fenómenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, 

fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra” (Gray, 

2013; Brilha, 2005a). A geodiversidade pode apresentar um conjunto diversificado de 

valores (intrínseco, cultural, estético, económico, funcional, científico e educativo) e de 

ameaças (exploração de recursos geológicos, desenvolvimento de obras e estruturas, 

gestão das bacias hidrográficas, florestação, desflorestação e agricultura, colheita de 

amostras geológicas para fins não científicos e iliteracia cultural) (Brilha, 2005a, 2005b). 

Justifica-se, assim, a necessidade de identificação dos elementos notáveis da 

geodiversidade – os geossítios – que, são ocorrências bem delimitadas geograficamente, 

aos quais são atribuídos valores singulares do ponto de vista científico, e/ou estético, 

educativo, turístico, ocorrendo quer em resultado da ação de processos naturais, quer 

devido à intervenção humana (Brilha, 2005a).  Um geossítio tem valor científico quando é 

o melhor exemplo ou constitui uma ocorrência rara ou representativa de determinado 

processo geológico ou geomorfológico. Um geossítio tem valor ecológico quando a 

característica geológica ou geomorfológica constitui o fator fundamental para a fixação de 

um ecossistema. O valor estético está dependente dos avaliadores e o valor didático está 

sempre associado aos valores referidos anteriormente (Pereira & Pereira, 2014). 

Realça-se que os geossítios são ocorrências não renováveis e que, independentemente 

dos valores que lhes são atribuídos, representam aspetos da memória da Terra e da Vida 
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que importa preservar e valorizar. Neste sentido, e enquanto elementos integrantes do 

património natural, é de esperar que os geossítios sejam enquadrados nas políticas de 

conservação da natureza e do ordenamento do território (através, por exemplo, da criação 

de geoparques) pelo menos com o mesmo grau de importância que é atribuído aos 

elementos notáveis da biodiversidade (Benito-Calvo et al., 2009; Brilha, 2005a, 2006, 

2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b; Brilha & Galopim de Carvalho, 2010; Brilha & Pereira, 

2011; Brilha & Sá, 2012; Hjort et al., 2012; Pereira et al., 2013; Ruban, 2010; Serrano et 

al., 2009). 

No contexto das novas escolhas geográficas do turismo e do lazer, o património natural e 

cultural é cada vez mais utilizado como estratégia de requalificação territorial, revitalização 

do tecido económico e social e criação de novos produtos turísticos (Carvalho, 2009). Esta 

nova forma de encarar o turismo, designa-se por geoturismo, não sendo a sua definição 

consensual. Apesar disso, é sem dúvida, uma atividade ligada à geodiversidade e à 

geoconservação e são reconhecidas as potencialidades turísticas de muitos geossítios. A 

definição assumida, em 2002 pela National Geographic Society (NGS) e a Travel Industry 

Association (TIA) dos Estados Unidos da América, caracteriza-o como “um tipo de turismo 

que mantém ou reforça as principais características do local a ser visitado, concretamente 

o seu ambiente, cultura, estética, património, sem esquecer o bem-estar dos seus 

residentes (Stueve et al., 2002). Para Hose (2000), a definição de geoturismo é menos 

abrangente e mais restrita, consistindo esta na disponibilização de serviços e meios 

interpretativos que promovem o valor e o benefício social de geossítios geológicos e 

geomorfológicos, assegurando simultaneamente a sua conservação para o uso de 

estudantes e de turistas. Independentemente da descrição que melhor o defina, o 

geoturismo tem-se mostrado como um papel ativo no desenvolvimento económico da 

região, através da promoção de uma imagem relacionada com o património geológico, com 

influência direta nas condições de vida dos habitantes e do ambiente. Em cooperação com 

os seus habitantes, visa suportar uma educação para o desenvolvimento sustentável, apoia 

e investe na investigação científica, nas várias disciplinas das Ciências da Terra, 

procurando sensibilizar para a valorização do ambiente natural, com base nas políticas de 

desenvolvimento sustentável, colaborando com empresas e entidades locais para 

promover e suportar a criação de novos produtos relacionados com o património geológico 

(Zouros, 2004, 2006, 2013). 

Consciente das ameaças a que o património geológico está sujeito, surgiu a necessidade 

de criar um novo conceito, o de geoconservação. A geoconservação é o conjunto das 
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medidas que passa pela inventariação, caracterização, conservação e gestão do 

património geológico, de modo a assegurar a conservação dos elementos notáveis 

representativos da geodiversidade, tendo, portanto, implicações diretas no ambiente 

natural, assim como na sociedade envolvente (Brilha, 2005a; Brilha & Galopim de 

Carvalho, 2010; Henriques et al., 2011; Brilha & Sá, 2012). 

Todos estes conceitos têm contribuído para a conservação e valorização do património 

geológico com um desenvolvimento sustentável, e são facilmente enquadrados num 

paradigma recente materializado, presentemente, pela Rede Global de Geoparques 

(GGN), sob desígnios da UNESCO - os geoparques, definidos como uma área com 

expressão territorial, com limites bem definidos e que possui um notável património 

geológico, aliado a toda uma estratégia de desenvolvimento sustentável (Eder & Patzak, 

2004; Mc Keever & Zouros, 2005; Zouros, 2004). 

 

2.2 Geoparques Mundiais da UNESCO 

Segundo a UNESCO, um geoparque é “um território de limites bem definidos com uma área 

suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento socioeconómico local. 

Deve abranger um determinado número de sítios geológicos de relevo ou um mosaico de 

entidades geológicas de especial importância científica, raridade e beleza, que seja 

representativa de uma região e da sua história geológica, eventos e processos. Poderá 

possuir não só significado geológico, mas também ao nível da ecologia, arqueologia, 

história e cultura” (Global Geoparks Network, s.d.). 

Sendo a pedra basilar a conservação e proteção do património geológico de exceção, num 

geoparque promove-se uma estratégia de desenvolvimento sustentado, fundamentalmente 

baseado em valores científicos, educativos, culturais e turísticos (Brilha, 2005b). 

Estes territórios, de fronteiras definidas, são fundamentados num conjunto de pontos de 

notável interesse geológico, quer a nível da singularidade quer da excecionalidade- os 

geossítios. Contudo, e porque se pretende que os geoparques tenham a máxima influência 

nas condições de vida dos habitantes e do ambiente, devem ser simultaneamente 

incluídos, num espírito de complementaridade e visão holística do território- o património 

ecológico, arqueológico, histórico e cultural (Pereira et al., 2013; Pereira & Pereira, 2014; 

Rocha, 2008; Rocha, 2015). 
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Esta é uma estratégia de gestão territorial que reconhece a singularidade e a importância 

da geodiversidade como matriz e que condiciona a fauna e a flora, assim como o modo 

como a espécie humana se relaciona com o espaço. Por esta razão, a promoção dos 

aspetos culturais e imateriais são também de primordial importância para os geoparques, 

através do geoturismo e do fomento do desenvolvimento de produtos locais, artesanato e 

serviços, potenciando o crescimento económico local e a criação de novas oportunidades 

de emprego (Fassoulas & Martini, 2013; Martini, 2012). 

Apesar da Convenção para a Proteção do Património Mundial reconhecer a importância 

de elementos geomorfológicos de valor excecional, algumas áreas de elevado interesse 

geológico não correspondem aos critérios reconhecidos pela convenção (Gray, 2004), pelo 

que se criou a necessidade de repensar na estratégia de reconhecimento de elementos 

geomorfológicos de interesse notável. 

A filosofia que sustenta o conceito de geoparque foi introduzida em 1991 na Convenção de 

Digne, França, para ir ao encontro da necessidade de existência de um programa global 

que promovesse e protegesse territórios com um património geológico de carácter ímpar 

(Eder & Patzak, 2004). Em 1997, como resposta direta à Declaração Internacional dos 

Direitos à Memória da Terra, a divisão das Ciências da Terra da UNESCO introduziu o 

Programa de Geoparque UNESCO para apoiar a conservação do património geológico, 

permitindo que territórios de França, Grécia, Alemanha e Espanha - Réserve Géologique 

de Haute-Provence (França), The Petrified Forest of Lesvos (Grécia), Geopark 

Gerolstein/Vulkaneifel (Alemanha) e Maestrazgo Cutural Park (Espanha) - concebessem 

uma estratégia de desenvolvimento territorial que, simultaneamente com a proteção e 

promoção do património geológico, levasse à resolução de problemas socioeconómicos 

comuns, tais como a estagnação económica, alta taxa de desemprego, êxodo rural, 

emigração e envelhecimento da população (Nascimento et al., 2015; Rocha, 2015). Em 

2000, os representantes destas regiões reuniram-se para discutir o desenvolvimento 

económico regional associado à proteção do património geológico e à promoção do 

geoturismo encetados anos antes. Como resultado deste encontro, foi criada a Rede 

Europeia de Geoparques (EGN), a primeira do género, contando com os quatro territórios 

previamente identificados. A criação da EGN permitiu a troca de conhecimentos e 

experiências, a definição de estratégias para a resolução dos problemas em comum 

através de um projeto LEADER IIC/União Europeia e a promoção integrada e mútua que 

leva ao incremento da notoriedade entre os pares, a uma escala internacional (Martini & 

Zouros, 2001; Zouros & Martini, 2003; Zouros, 2004, 2006). A estrutura da EGN é 
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relativamente simples e compreende o Comité de Aconselhamento, que inclui 11 membros 

onde se incluem representantes da UNESCO, IUGS (International Union of Geological 

Sciences), IUCN (International Union for Conservation of Nature) e um Comité de 

Coordenação que conta com dois representantes oficiais de cada geoparque. Em 2001 

deu-se um novo e significativo avanço com a assinatura de um acordo de colaboração 

entre a EGN e a UNESCO (Divisão de Ciências da Terra) (Jones, 2008). Esta iniciativa 

assumiu-se fundamental para o sucesso da EGN, tendo inclusivamente sido usado o 

modelo europeu para o lançamento da Rede Global de Geoparques (GGN- Global 

Geoparks Network) (Eder, 2004; Brilha, 2012). Em 2004 existiam 17 geoparques na Europa 

que, ao unirem-se aos recentes oito geoparques chineses, juntamente com especialistas 

do conselho científico do Programa Internacional de Geociências (da União Geográfica 

Internacional e da União Internacional de Ciências Geológicas), e sob coordenação da 

UNESCO, criaram a GGN, rede que incentivou países como o Irão, o Brasil, a Austrália, a 

Malásia e o Vietname a desenvolverem programas nesta área (Eder & Patzak, 2004; 

Zouros, 2004; McKeever et al., 2010). Com esta cooperação qualquer geoparque que 

integra a EGN fica, automaticamente, membro da GGN, sendo a EGN a estrutura 

responsável pelos processos de admissão e avaliação de geoparques no continente 

europeu (McKeever & Zouros, 2005). 

A 17 de novembro de 2015, os 195 estados-membros da UNESCO ratificaram a criação 

de uma nova estrutura - os Geoparques Mundiais da UNESCO (Du & Girault, 2018; 

UNESCO, s.d.a). Explorado num espírito de complementaridade e coesão com o restante 

património natural, histórico e cultural, esta decisão expressa o reconhecimento 

governamental da importância de gerir os locais de interesse geológico, integrando uma 

estratégia de sustentabilidade e de desenvolvimento económico. 

Segundo os últimos dados disponibilizados pela UNESCO (referentes a abril de 2019) 

existem 147 geoparques GGN em 41 países da Europa, Ásia, América e África (UNESCO, 

2019). 

Como se pode verificar na figura 2.1, a maioria dos geoparques localiza-se na Europa (ver 

figura 2.2) e na rede Ásia-Pacífico, com 60 membros; o continente Americano reúne nove 

geoparques e o Africano tem dois (M'Goun Geopark, em Marrocos e o Nrogongoro Lengai 

na Tanzânia). Presentemente existe um geoparque no Médio-Oriente (Qeshm Geopark, no 

Irão) e nenhum na Oceânia, que perdeu o seu único representante em 2011 (Kanawinka 

Geopark, na Austrália). Salienta-se que o país com maior número de geoparques é a China, 

com 39, e a existência de quatro geoparques transfronteiriços (todos na Europa) - o Marble 
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Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park entre a República da Irlanda e Irlanda do Norte, o 

Novohrad-Nograd geopark na fronteira entre a Hungria e Eslováquia, o Geopark Muskau 

Arch entre a Alemanha e a Polónia e o mais recente Karawanken-Karavanke entre a Áustria 

e a Eslovénia (Global Geoparks Network, 2018; UNESCO, 2019). 

 

Figura 2.1- Distribuição dos geoparques membros da Rede Global de Geoparques (GGN) 
(extraído de Global Geoparks Network, 
http://www.globalgeopark.org/UploadFiles/2012_5_7/GGN%20Map%202018/GGN_Distribut
ion_2018_origin.jpg, consultado em junho de 2020). 

 

Figura 2.2- Distribuição dos geoparques membros da Rede Europeia de Geoparques 
(EGN) (extraído de European Geoparks Network, http://www.europeangeoparks.org/wp-
content/uploads/2012/02/20_XRONIA_GGN_BANNER_31_12_2019_1.jpg, consultado em 
junho de 2020) 
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Apesar da existência de uma regulamentação EGN/GGN para a atribuição do título de 

geoparque, existem países, como a Alemanha, Brasil ou China, que detêm uma “rede 

nacional de geoparques” que incluem, apenas, territórios sujeitos à regulamentação 

nacional associada. Estes “geoparques” não são considerados pela GGN e a sua inclusão 

em projetos e atividades de cooperação está restrita aos membros das suas redes 

nacionais (Lima, 2008; Rocha, 2008). 

A candidatura à denominação “geoparque” implica a preparação de documentação de 

acordo com um modelo pré-estabelecido pela UNESCO e da avaliação por peritos 

internacionais na área das geociências, ciências naturais, cultura, educação e turismo, que, 

no caso dos geoparques europeus, são nomeados pelo Comité de Aconselhamento 

(Advisory Committee) da EGN, e nos restantes, pela estrutura de gestão da GGN (GGN 

Board). Os processos de avaliação são discutidos nos respetivos órgãos responsáveis pela 

nomeação dos peritos e, no caso da EGN, esse desfecho é submetido ainda a sufrágio 

pelo Comité de Coordenação, necessitando ser aprovado por maioria. 

Alguns países como a Alemanha, República Checa, Finlândia, França, Grécia, Itália 

(Burlando, 2010), Portugal (Silva & Sá, 2013; Silva et al., 2013a, 2013b), Espanha e o 

Reino Unido dispõem de um Fórum Nacional de Geoparques, cuja dinâmica deverá 

contribuir para o crescimento de geoparques nos respetivos países (Zouros, 2013). Em 

Portugal, o Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO, criado com o apoio 

da Comissão Nacional da UNESCO em 2011, é a plataforma que dá apoio à entrada de 

novos geoparques que pretendam integrar a Rede Global de Geoparques. É ainda este 

fórum que aprofunda o conhecimento entre os seus membros, incentiva ao intercâmbio de 

experiências e a definir condições, métodos e metas de trabalho conjuntos para o futuro.  

São membros do Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO os 

representantes dos cinco geoparques portugueses (Geoparque Naturtejo da Meseta 

Meridional, Arouca Geoparque, Geoparque Açores e o Geoparque Terras de Cavaleiros) 

e a Comissão Nacional da UNESCO (coordenação). Juntam-se, ainda, membros 

observadores que são os representantes dos aspirantes a geoparques nacionais. 

A denominação de “Geoparque Mundial da UNESCO” não é uma designação legislativa 

nem de caráter perene. A designação é concedida por um período de quatro anos, havendo 

um processo de revalidação com critérios semelhantes aos da candidatura (UNESCO, 

s.d.). A reavaliação implica um trabalho permanente na obtenção de resultados concretos 

nas áreas da geoconservação, da educação e do geoturismo, fruto das iniciativas 

desenvolvidas no território classificado. Na reavaliação, os resultados são expressos na 
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forma de três cartões de cores distintas: verde (boas práticas), amarelo (anomalias a 

ultrapassar) e vermelho (não conforme) (Brilha, 2012). O não cumprimento de alguns dos 

princípios estabelecidos pela EGN pode conduzir à perda do reconhecimento internacional 

(McKeever & Zouros, 2010), como foi o caso de Astrobleme Chataigneraie Limousine 

Geopark (França), Abberley and Malvern, Hills Geopark (Inglaterra, Reino Unido), Kamptal 

Geopark (Áustria), Lochaber Geopark (Escócia, Reino Unido) e Mecklenburgische 

Eiszeitlandschaft Geopark (Alemanha). Salienta-se que, no caso de perda de 

reconhecimento, poderá haver uma posterior readmissão dos membros, como aconteceu 

com o Cabo de Gata Geopark (Espanha) ou do Rocca di Cerere Cultural Park (Itália) 

(Rocha, 2008). 

A criação de um geoparque implica a formação de uma equipa pluridisciplinar, do 

estabelecimento de múltiplas e fortes parcerias entre as comunidades locais, as empresas, 

as organizações e o poder político, e do desenvolvimento de uma estratégia de gestão de 

longo prazo (Nascimento et al., 2015). 

 

2.3 Inventário e caracterização dos geoparques nacionais 

A Universidade do Minho foi a instituição de ensino superior que coordenou o inventário 

nacional de património geológico (Brilha & Pereira, 2011, 2014) e tem acompanhado de 

perto as iniciativas relacionadas com criação de geoparques no país, que conta com cinco 

Geoparques UNESCO (ver tabela 2.1 e figura 2.3). Por ordem de aparecimento 

cronológico, são eles: (i) Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional (2006); (ii) Arouca 

Geoparque (2009); (iii) Geoparque Açores (2013); (iv) Geoparque Terras de Cavaleiros 

(2014); (v) Estrela Geoparque (2019).  

 

Tabela 2.1- Geoparques Mundiais da UNESCO nacionais e respetiva área em Km2 

Geoparque  Mundial da UNESCO                                               Área (km2) 

1 Geoparque Naturtejo (intermunicipal) 4617 

2 Arouca Geoparque 328 

3 Geoparque Açores (intermunicipal) 2.324* 

4 Geoparque Terras de Cavaleiros 699 

5 Estrela Geoparque (intermunicipal) 2.216 

*Geossítios marinhos não contabilizados na área total 
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Figura 2.3- Distribuição dos geoparques em Portugal (extraído de Estrela Geoparque, 

https://www.facebook.com/pg/EstrelaGeopark/posts/m, consultado em junho de 2020) 

 

Existem, ainda, quatro territórios aspirantes a Geoparque UNESCO (ver tabela 2.2): (i) 

Geoparque Litoral de Viana do Castelo; (ii) Geoparque Jurássico da Figueira da 

Foz/Geoparque das Beiras; (iii) Geoparque do Oeste Terras do Jurássico; (iv) Geoparque 

Algarvensis. 

 

Tabela 2.2- Aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO nacionais e respetiva 
área em Km2 

Aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO                         Área (km2) 

1 Geoparque Litoral de Viana do Castelo 319 

2 Geoparque Jurássico da Figueira da Foz / 2.846 

 Geoparque das Beiras (intermunicipal) 1.450 

3 Geoparque do Oeste (intermunicipal) 865 

4 Geoparque Algarvensis (intermunicipal) 1.583 

 

Seguidamente é apresentada uma breve descrição de cada um dos geoparques nacionais, 

bem como as premissas nas quais assentam as candidaturas dos aspirantes a geoparque. 

O levantamento da descrição dos geoparques foi feito através da consulta dos processos 

de candidatura apresentados à UNESCO, disponíveis nos respetivos sites oficiais, bem 

como no site da Rede Europeia de Geoparques. 
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2.3.1 Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional  
 

O Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional é o geoparque pioneiro de Portugal, tendo 

sido admitido na Rede Global de Geoparques em 2006, após três anos enquanto 

geoparque aspirante (o processo iniciou em julho de 2003) (Catana, 2008).  

Tem 4.617Km2 distribuídos pelos municípios de Castelo-Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, 

Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão, e um vasto património geomorfológico, 

geológico, paleontológico e geomineiro (European Geoparks, s.d.; Naturtejo Geopark, s.d.; 

Neto de Carvalho, 2005). 

Numa região de grande heterogeneidade histórica e cultural, a diversidade geológica é um 

elemento uniformizador do território. A área do geoparque é caracterizada por paisagens 

com 600 milhões de anos, de relevância nacional e internacional e de que são exemplos: 

os icnofósseis de Penha Garcia, os canhões fluviais de Penha Garcia, das Portas do Ródão 

e de Almourão, a mina de ouro romana do Conhal do Arneiro e as morfologias graníticas 

da Serra da Gardunha e Monsanto. Salienta-se também as áreas aplanadas onde 

irrompem relevos residuais sedimentares (Murracha, Murrachinha, Pedras Ninhas), 

alinhamentos tectónicos (escarpa de falha do Pônsul, Sobreira Formosa) e cristas 

quartzíticas (Penha Garcia, Ródão, Moradal, Monforte da Beira). Nestes exemplos podem 

ser vistos vestígios do antigo oceano do Ordovícico e da diversidade paleobiológica (entre 

elas as trilobites, mascotes do Geoparque Naturtejo). As aplanações são cortadas pela 

bacia hidrográfica do Baixo Tejo. Esta diversidade de características reflete-se na 

existência de 170 geossítios com interesse geomorfológico, estratigráfico, paleontológico, 

tectónico, hidrogeológico, petrológico/mineralógico, geomineiro, mas apenas 16 são 

necessários para a interpretação geológica supracitada (Neto de Carvalho, 2004; Neto de 

Carvalho, 2005; Rodrigues & Neto de Carvalho, 2009). 

Para além do geoparque, a área conta com o Parque Natural do Tejo Internacional e com 

o reconhecimento de áreas protegidas no âmbito da Rede Natura 2000 (sítios Gardunha, 

Nisa e S. Mamede) e das Important Bird Area (Penha Garcia - Toulões e as serranias 

quartzíticas do Ródão), que testemunham a sua riqueza ecológica (European Geoparks, 

s.d.; Naturtejo Geopark, s.d.) 

A nível de património histórico, o geoparque conta com castelos, igrejas e palácios e as 

ruínas da Civitas Egitania em Idanha-a-Velha, entre outros. Os pontos de interesse 

arqueológico são as estações paleolíticas e a Arte Rupestre do Tejo e as regiões 

megalíticas de Nisa e do Rosmaninhal. As práticas ancestrais da cultura raiana, o estatuto 
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de "Aldeia mais portuguesa de Portugal" conferido a Monsanto e as Aldeias de Xisto, 

espalhadas pelo geoparque, são símbolos desta riqueza etnográfica ainda muito bem 

preservada (European Geoparks, s.d.; Naturtejo Geopark, s.d.; Rodrigues & Neto de 

Carvalho, 2010). 

O Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional é o único geoparque nacional gerido por uma 

empresa de capitais maioritariamente públicos, a Naturtejo Empresa Intermunicipal, 

constituída pela Associação de Municípios Natureza e Tejo (Castelo Branco, Idanha-a-

Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão) e por associados 

privados (Naturtejo Geopark, s.d.). 

 

2.3.2 Arouca Geoparque  

 

O Arouca Geoparque, com uma área de 328Km2 que corresponde ao limite administrativo 

do concelho e com 25.000 habitantes, foi oficialmente reconhecido em abril de 2009, 

passando a ser o segundo geoparque português (Arouca Geopark, s.d.a). O processo foi 

iniciado em 2005 “tendo por base o valioso e diversificado Património Geológico da região 

de Arouca, e respondendo afirmativamente ao repto lançado pela Câmara Municipal de 

Arouca, no sentido de serem estabelecidas parcerias de colaboração com vista à 

consecução do ambicioso e inovador Plano de Desenvolvimento para o Turismo do 

Concelho de Arouca, foi criada uma equipa multi-institucional, multidisciplinar e 

internacional, com vista à elaboração da candidatura do futuro “Geoparque Arouca” à Rede 

Europeia de Geoparques” (Sá, et al., 2006, p.893). 

No geoparque imperam as montanhas e os cursos de água. Se os vales encaixados, por 

onde passam os rios Paiva, Caima e Arda, se situam entre os 200m e os 600m, as serras 

da Freita, da Arada, do Arestal (Maciço da Gralheira) e de Montemuro ultrapassam os 

1000m (a Pedra Posta é o ponto mais alto do concelho com 1222m) (UNESCO, s.d.c). 

A geomorfologia do Arouca Geoparque é fortemente condicionada pela tectónica hercínica. 

O geoparque está integrado numa das principais unidades morfoestruturais da Península 

Ibérica: o Maciço Hespérico. Na área do geoparque estão representados três grandes 

grupos geológicos: o soco (rochas metasedimentares do complexo xistograuváquico), a 

sequência paleozoica (quartzitos e xistos ordovícicos e silúricos) e os corpos magmáticos 

(granitoides sin-orogénicos diferenciados em seis principais corpos plutónicos). Os 

afloramentos do Carbonífero continental formados por rochas clásticas que pertencem a 
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uma importante formação regional também estão registados. Uma das caraterísticas mais 

distintivas da geodiversidade do geoparque é o alto conteúdo fóssil das ardósias 

ordovícicas (Rocha, 2008; Rocha, 2015). 

São 41 os geossítios classificados em Arouca, dos quais destacam-se dois com relevância 

internacional: as trilobites gigantes do Ordovícico Médio (observadas em Canelas num 

museu in situ) e as pedras parideiras (visíveis em Castanheira) (Rocha, 2008; Rocha, 

2015). 

O património geológico é completado com mais de 200 locais arqueológicos, entre eles 

gravuras rupestres e vestígios de explorações mineiras de ouro romanas e de volfrâmio da 

II Guerra Mundial, um Mosteiro de enorme relevância histórica e artística que data do séc. 

X, bem como uma agricultura e pastoreio tradicionais (vaca arouquesa) que identificam a 

gastronomia da região (UNESCO, s.d.c). 

A proteção da natureza e da biodiversidade estão assegurados e através da Diretiva Aves 

e Habitats e da rede europeia de sítios protegidos - a Rede Natura 2000 (Sítio Serra da 

Freita e Arada, Sítio Rio Paiva, Sítio Serra de Montemuro), perfazendo mais de metade da 

área do geoparque (Arouca Geopark, s.d.a). 

Contrariamente ao modelo do Geoparque Naturtejo, o Arouca Geoparque é gerido pela 

Associação Geoparque Arouca, uma associação de direito privado sem fins lucrativos, 

cujos sócios são, maioritariamente, instituições públicas e lideradas pelo município. O 

Conselho Consultivo Científico proveniente de diversas universidades portuguesas apoia 

as atividades da Associação Geoparque Arouca (Arouca Geopark, s.d.b). 

 

2.3.3 Geoparque Açores  

 

O Geoparques Açores possui uma área continental de 2.324km2 e 24.6772 habitantes. O 

processo de criação do geoparque iniciou em 2009 e o reconhecimento da UNESCO surge 

em 2013, sendo que os trabalhos desenvolvidos foram assumidos pelo Governo Regional 

dos Açores (Lima et al., 2014a, 2014b; Oliveira, 2019).  

O arquipélago tem 19 municípios e é caracterizado pela reduzida dimensão e pela 

dispersão das ilhas, bem como pela distância aos continentes Europeu e Americano. As 

ilhas são divididas em três grupos: Oriental (Flores e Corvo), Central (Terceira, Graciosa, 
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São Jorge, Pico e Faial) e Ocidental (São Miguel, Santa Maria e Formigas) (UNESCO, 

s.d.d; Nunes et al., 2012).  

A paisagem apresenta um vasto conjunto de formas, rochas e estruturas, que derivam, 

entre outros fatores, da natureza dos magmas, do tipo de erupção que as originou, da sua 

dinâmica e da posterior atuação dos agentes externos da hidrosfera, atmosfera e biosfera 

(UNESCO, s.d.d; Nunes et al., 2012).  

Apesar de pequeno, os Açores têm uma elevada diversidade de paisagens, formas e 

estruturas. As características que refletem a sua história geológica e eruptiva de 

aproximadamente 10 milhões de anos incluem vulcões, caldeiras, lagoas, campos lávicos, 

fumarolas, águas termais, grutas e algares vulcânicos, fajãs, escarpas de falha e depósitos 

fossilíferos marinhos, entre outros. É de salientar a posição na junção tectónica tripla das 

placas da América do Norte, Euroasiática e Africana (Lima, 2007; Lima et al., 2014a, 2014b; 

Nunes et al., 2011). 

Este geoparque é fruto da atividade vulcânica do arquipélago, sendo o único geoparque do 

mundo espalhado por nove ilhas e área subaquática envolvente, com 121 geossítios de 

importância nacional e internacional, entre os quais 57 prioritários para a implementação 

de estratégias de geoconservação e implementação de ações de valorização, distribuindo-

se pelas ilhas de S. Miguel (10), Pico (8), Terceira (7), Faial (6), Flores (6), Santa Maria  

(5), Graciosa (5), São Jorge (5) e Corvo (3) e pelos  fundos marinhos do plateau dos Açores 

(2) (Lima et al., 2014a, 2014b). 

A geodiversidade dos Açores juntamente com outros fatores como a dimensão, dispersão, 

distanciamento aos continentes europeu e americano e clima derivado do Anticiclone dos 

Açores, são responsáveis por condições ecológicas distintivas, que traduzem, de forma 

singular, a estreita relação entre a geodiversidade e a biodiversidade do arquipélago 

(Nunes et al., 2012). Pertencendo à região biogeográfica da Macaronésia (tal como a 

Madeira, Cabo Verde e Canárias), é um dos locais mais ricos a nível de biodiversidade na 

Europa, tendo um número significativo de espécies endémicas de flora. A nível de fauna 

vale a pena referir as tartarugas e baleias, bem como várias espécies de aves e mamíferos, 

alguns deles endémicos das ilhas (como o morcego dos Açores) (Geoparque A., s.d.a). 

Além do património geológico, desde o século XV neste arquipélago existe um vasto 

património arquitetónico, cultural, etnográfico e imaterial de imenso valor, como as 

plantações de chá, o cozido das Furnas, ou as festas do Espirito Santo (Lima et al., 2009b) 

(Açores, s.d.; Geoparque A., s.d.b; Nunes et al., 2011). 
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O Geoparque Açores passou a ser um território UNESCO, juntamente com os sítios de 

Património Mundial e as Reservas da Biosfera (Geoparque A, s.d.a). 

Esta área é gerida pela Associação Geoparque Açores, uma associação sem fins 

lucrativos, com sede na Horta, na ilha do Faial, e cujos sócios são instituições privadas e 

públicas (Geoparque A., s.d.c). 

 

2.3.4 Geoparque Terras de Cavaleiros  
 

A candidatura do Geoparque Terras de Cavaleiros iniciou-se em 2010, tendo obtido 

reconhecimento em 2014. O geoparque ocupa toda a área administrativa do concelho de 

Macedo de Cavaleiros, que compreende um total de 699,2km2 (Pinto et al., 2012). A 

candidatura foi apresentada pelo município de Macedo de Cavaleiros. 

O território do Geoparque Terras de Cavaleiros encontra-se em pleno planalto 

transmontano, numa região de transição da Terra Fria planáltica para a Terra Quente do 

Tua e Douro Superior, com altitudes dominantes compreendidas entre 400m e 800m. De 

salientar a Serra de Nogueira com o ponto mais alto (1320m) e o Monte de Morais (750m), 

que representa parte da Superfície Fundamental da Meseta Norte (Oliveira, 2014). 

A geologia é expressa pelas unidades geológicas alóctones pré-mesozoicas, 

nomeadamente o Complexo Parautóctone (equivalente à sequência estratigráfica 

autóctone do Maciço Ibérico), o Complexo Basal (margem passiva continental do Terreno 

Ibérico), o Complexo Ofiolítico (sequência ofiolítica) e o Complexo Superior (sequência 

litosférica continental). Os sedimentos, pouco consolidados, que ocasionalmente cobrem o 

substrato rochoso antigo, constituem testemunhos de um sistema de drenagem (para o 

interior da Ibéria) preenchidos por diferentes tipos de sedimentos que resultam das 

condições tectónicas e climáticas do Neogénico. Refere-se, ainda, a falha da Vilariça (entre 

Bragança, Vilariça e Manteigas), um grande acidente tectónico de 250Km (Pereira & 

Pereira, 2020; Pereira et al., 2012; Pereira, et al., 2013). 

O geopatrimónio contempla 42 geossítios, 11 dos quais estão incluídos no Inventário 

Nacional do património geológico e quatro estão classificados com relevância internacional. 

A geologia deste território remete-nos para há 540 Ma; durante o Ciclo Varisco no Maciço 

de Morais é possível encontrar os testemunhos do choque entre o continente e a crosta 

oceânica e a consequente formação da cadeia montanhosa Varisca (Pereira et al., 2012; 

Pereira, et al., 2013). 
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O geoparque enquadra-se no Plano Setorial Rede Natura 2000, que integra os Sítios 

Montesinho/Nogueira, Rios Sabor e Maçãs, Morais e Romeu. É também na área do 

geoparque que pode ser visitada a paisagem protegida da Albufeira do Azibo (Geopark 

Terras de Cavaleiros, s.d.a). 

O Geoparque Terras de Cavaleiros possui um vasto património histórico (no séc. XVIII, 

uma das principais atividades da região era a criação de bicho-da-seda, de que são 

testemunhos as ruínas do Real Filatório de Chacim), arqueológico (desde o Neolítico até à 

Idade Média) e artístico em todo o seu território. As memórias do povo e a identidade 

cultural é evidenciada pela preservação de tradições como o Entrudo Chocalheiro ou os 

Caretos de Podence, e das riquezas da gastronomia e produtos regionais, como são 

exemplo as casulas secas com butelo (Pereira, et al., 2013; Pinto et al., 2012; Terras De 

Cavaleiros, s.d ).  

De forma igual a Arouca e aos Açores, o Geoparque Terras de Cavaleiros é gerido por uma 

associação - Associação Geoparque Terras de Cavaleiros, de direito privado sem fins 

lucrativos, sendo constituída por uma assembleia-geral que integra 11 associados, três de 

natureza pública e oito de natureza privada (Geopark Terras de Cavaleiros, s.d.b). 

 

2.3.5 Estrela Geoparque  
 

O Estrela Geoparque é o mais recente geoparque português tendo sido admitido em 

setembro de 2019. Com 2216 Km2 de área total, ocupa áreas de 9 municípios estruturados 

em torno do ponto mais alto de Portugal Continental com 1993m de altitude, a Serra da 

Estrela: Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, 

Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia (Geopark Estrela, 2018a). A candidatura começou 

a ser preparada em 2014 pela Associação Geopark Estrela. 

A Serra da Estrela é uma referência da geomorfologia glaciar no sudoeste da Europa. 

Caracteriza-se pela sua diversidade geológica. Sendo o granito a rocha predominante, o 

complexo xisto-grauváquico tem representatividade, sendo ambas rochas antigas do soco 

hercínico, muito fraturadas, dando origem às diferentes formas da paisagem. Nesta área 

também se podem observar litologias com idade entre 500 e 650 milhões de anos e os 30 

mil anos, altura na qual se desenvolveram os glaciares em relevos mais elevados. No 

entanto, a grande característica deste geoparque reside nos restos glaciares e 

periglaciares, como vales, moreias, círculos, blocos erráticos e lagoas. A paisagem é 
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marcada por um planalto somital com vertentes abruptas e as plataformas do Rio Mondego 

e de Castelo Branco. Geologicamente tem uma diversidade de granitos e formações 

metassedimentares, com evidências de metamorfismo de contacto. A história geológica da 

região inicia-se no Neoproterozioco, com mais de 650 Ma, (Castro, 2019; Fernandes & 

Castro, 2016; Gomes et al., 2017; Gomes et al., 2019; Vieira, 2019). 

O perfil geomorfológico diferencia-se em três espaços: o planalto central, as vertentes da 

serra e a zona de abatimento (depressão da Cova da Beira à plataforma de Celorico da 

Beira). Os vales do Mondego e do Zêzere estruturam a paisagem e originam uma ocupação 

diferenciada e com patamares bioclimáticos (Fernandes & Castro, 2016; Gomes et al., 

2017).  

Nos cerca de 124 geossítios de relevância internacional, encontram-se o Vale Glaciar do 

Zêzere, o Penedo do Sino, Poço do Inferno, Rua dos Mercadores, Portela de Arão, Poio 

do Judeu, Covão Cimeiro, Cântaro Magra, Minas da Panasqueira, entre outros (Gomes et 

al., 2016). 

O planalto central representa uma importante reserva biogenética, sendo o principal 

responsável pela classificação de Parque Natural e Rede Natura de parte da Serra da 

Estrela (Fernandes & Castro, 2016; Gomes et al., 2017). 

A ocupação humana remonta ao milénio IV a.C., durante o Neolítico, com especial relevo 

nos povoados da Plataforma Superior do Mondego, subsistindo com base na pastorícia, 

caça, recolha e horticultura. A transumância (de cabras e ovelhas) era também uma 

característica da região, que, segundo alguns autores, teria o ritmo marcado pela estrela 

Aldebarã, observável do interior das várias antas da região (Silva, 2019).  

O Geopark Estrela é gerido pela Associação Geopark Estrela, uma associação de direito 

privado, sem fins lucrativos, com objetivos de utilidade pública (Geopark Estrela, 2018b). 

 

2.4 Envolvimento público na criação de geoparques 

2.4.1 Cidadania e envolvimento público 

A cidadania é, atualmente, reconhecida como um pressuposto da liberdade individual e 

dos direitos democráticos, um conjunto de direitos e responsabilidades que existem entre 

o Estado e os cidadãos (Araújo, 2007; Ferreira, 2015). Contudo, a cidadania é, também, 
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uma categoria que estrutura a capacidade de decisão dos indivíduos no exercício da sua 

liberdade de escolha individual e coletiva (Mozzicafreddo, 2001).  

É essencial a existência de mecanismos que proporcionem o exercício da cidadania 

através de processos de envolvimento e participação que ofereçam aos cidadãos 

possibilidades efetivas de interagir, aprender, compreender e intervir nos processos de 

decisão políticos (Canotilho in Valle, 2011; Ferreira et al., 2013). 

A participação pública surge como um conceito, mas também como uma prática de 

envolvimento transversal a várias áreas da sociedade, nomeadamente enquanto elemento 

estruturante das políticas públicas, e como complemento aos processos de delegação e 

representação das democracias contemporâneas, face a um afastamento dos cidadãos em 

relação aos decisores e às formas de participação política convencionais (Callon et al., 

2009; Gianolla, 2017). A sua implementação procura configurar uma nova legitimidade 

institucional envolvendo a sociedade civil e os stakeholders nas decisões políticas, para 

dotar de maior transparência os processos de decisão, para aproximar, numa base de 

confiança, os representantes do sistema político e os cidadãos e para tornar as decisões 

mais robustas (Cass, 2006; Mannarini et al., 2009; Monaghan, 2007).  

No contexto europeu foram identificadas 3 razões para o aumento do interesse nos 

processos participativos: (a) ampliar a base de informações sobre as decisões tomadas 

(além dos argumentos políticos e científicos), (b) aumentar a legitimidade das decisões e 

(c) moldar a identidade do cidadão europeu (Boussaguet, 2011; Comissão Europeia, 1996). 

Há que reconhecer que o envolvimento público tornou-se numa resposta processual a um 

desafio político (Stilgoe et al., 2014). 

Para além dos decisores serem confrontados com a necessidade de envolver a sociedade 

civil e os stakeholders na decisão política, existem estudos que apontam para a 

necessidade do envolvimento destes na tomada de decisão em áreas que os afetam, tais 

como o ambiente, a ciência, a tecnologia, a saúde e o desenvolvimento sustentável (Batel 

& Devine‑Wright, 2015; Carter, 2006; Entradas, 2016; Matos & Serapioni, 2017; 

Swyngedouw, 2015; UN, 1992). Existe, portanto, uma tendência crescente de programas 

de cariz participativo (Arriscado Nunes et al., 2018; Fonseca, 2003; Melo, 2003; Rowe & 

Frewer, 2005), em parte impulsionados pela Convenção de Aarhus em 1998, as várias 

politicas de Governança Europeia, a Diretiva Quadro da Água, Agenda 2030 da ONU, e 

outros. (Carter, 2006; Gudowsky & Bechtold, 2013). 
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O envolvimento público tem significados distintos, dependendo do contexto e da situação 

em que se aplica (Carter, 2006). Por se situar na fronteira entre o diálogo, a conversação, 

a participação, a troca de conhecimento, o envolvimento e a deliberação, por vezes o termo 

envolvimento e participação são utilizados como sinónimos para se referir ao modelo de 

participação pública (Oliveira, 2015). 

O envolvimento carrega em si uma componente ativa (Steffek & Nanz, 2008). Se para 

alguns autores significa intervir num processo decisório (Duarte, 1996), para outros é um 

processo em que os agentes interessados procuram interagir, aprender, compreender e 

fornecer informação relevante, colaborando na obtenção de uma decisão representativa 

(Ferreira, et al., 2013). 

No início do século XX o envolvimento público estava associado à participação ativa em 

assuntos políticos e sociais (Houaiss & Villar, 2001). No final do século o termo passou a 

ser utilizado pelas entidades governativas com o objetivo de aproximar os cidadãos da 

governança pública (Carvalho et al., 2010). O envolvimento não deverá ficar pela simples 

troca de informação, mas uma forma de manifestação de vontades e de atribuir poder de 

influência aos cidadãos, apresentando-os com agentes de mudança (Correia, 2004; 

Ferrão, 2014; Oliveira, et al.,2004), funcionando como um travão nas influências de 

interesse particular, promovendo a corresponsabilização e colaboração na resolução de 

problemas, além de melhorar a confiança dos cidadãos no sistema político (Carvalho, et 

al., 2010).  

Definindo participação enquanto um processo ativo (Paul, 1987), os cidadãos sentem que 

podem realmente participar na definição de questões base, tomar decisões e alcançarem 

mudanças (World Health Organization [WHO], 2002), aumentando a influência da 

população sobre políticas e programas públicos, de modo a garantir um impacto mais 

positivo nas suas vidas sociais e económicas (UN, 2013). 

As Nações Unidas enfatizam a importância da participação como uma forma de promover 

a democracia e fortalecer o estado de direito. Nos objetivos de desenvolvimento do milénio 

(2000-2015) proclama-se a necessidade de trabalhar coletivamente para conseguir que os 

processos políticos sejam mais abrangentes, de modo a permitirem a participação efetiva 

de todos os cidadãos, em todos os países, e assegurar a liberdade dos meios de 

comunicação para cumprirem a sua função, i.e., o direito do público ter acesso à 

informação (Delgado, 2013). 
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Deste modo é importante garantir um bom fluxo de informação, pelo que a par da 

informação, deve ser feita a consulta ao envolvimento dos cidadãos nos processos que os 

afete diretamente, seja de forma passiva (através de inquéritos, sondagens, grupos focais, 

entre outros), fornecendo aos decisores uma maior objetividade relativamente aos 

interesses envolvidos, destinatários das decisões e oportunidades a ponderar, seja através 

de processos de coprodução (Reed, 2008; Reed et al., 2009 Reed et al., 2017). Sem 

informação e consulta não é possível falar em verdadeiro envolvimento público (Andre et 

al., 2006).  

Alguns autores defendem que não pode haver debate e envolvimento público consciente 

sem uma compreensão do tema, objetivos e respetivas implicações (Carvalho et al., 2009), 

pelo que, na sequência desta linha de pensamento, parece haver uma tendência para 

promover a participação pública através de iniciativas que promovam a literacia e a 

compreensão (Carvalho et al.,2009). Neste cenário, a mobilização dos cidadãos não é vista 

como um processo coprodutivo. Numa outra linha de pensamento, o conceito de 

envolvimento público é complementado com o conceito de comunidades de prática 

(communities of practice) (Wenger, 2010). As comunidades de prática referem-se a grupos 

de cidadãos que se preocupam com os mesmos assuntos e que, interagindo regularmente, 

partilham conhecimentos, aprendendo e compreendendo-os em conjunto (Wenger et al., 

2002). Pensar em conjunto permite desenvolver argumentos robustos e sustentar uma 

prática social que persiste ao longo do tempo (Pyrko et al., 2017), tonando-se numa ação 

contributiva, colaborativa e de coprodução (Bonney et al., 2009).  

Em sumula, segundo os autores consultados, pode afirmar-se que os principais objetivos 

do envolvimento público são: 

a) Incorporar os valores dos cidadãos no processo de decisão (para promover a 

justiça, a equidade e a colaboração);  

b) Implementar e promover a qualidade nas decisões;  

c) Resolver conflitos entre participantes com interesses diferentes, procurando um 

consenso;  

d) Recuperar e fomentar o grau de confiança nos Serviços Públicos;  

e) Educar e informar o público;  

f) Reunir informação junto do público sobre o seu ambiente humano e biofísico, bem 

como sobre as relações que têm com o seu ambiente (incluindo as relacionadas 

com ambientes tradicionais e locais);  

g) Obter reações do público sobre a intervenção planeada;  
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h) Contribuir para melhorar a análise de propostas;  

i) Contribuir para a aprendizagem mútua entre as partes interessadas; 

j) Integrar o público e o seu contributo no processo de planeamento e tomada de 

decisão, antes da decisão final ser tomada;  

k) Conhecer mais aprofundadamente a realidade local, usando o público como fonte 

direta de informação;  

l) Verificar prognósticos sobre os sistemas sociais e ambientais;  

m) Propor alternativas mais ajustadas à comunidade;  

n) Criar situações que reduzam conflitos e resistência à mudança. 

 

O envolvimento público é um pilar da democracia, e que se tem relevado significativamente 

diminuído nas democracias modernas, pelo que importa desenvolver práticas participativas 

nos cidadãos, levando-os a repensar no papel que lhes está confiado a desempenhar 

(Fung, 2007; Goodin & Dryzek, 2006).  

A participação individual estimula a integração do indivíduo na resposta aos seus próprios 

problemas, propiciando uma participação coletiva (Blondiaux, 2008; Bochenek, 2008; Fung 

& Wright, 2003; Ribeiro & Júnior, 2005). A participação promove um processo de partilha 

de responsabilidades na tomada de decisões sobre assuntos de ordem pessoal e coletiva 

(Milani, 2008). 

 

2.4.2 Envolvimento público e património ambiental 

A política verde tem sido uma das áreas onde a participação pública está mais presente, 

uma vez que o ambiente é uma área que incorpora vários atores, entre eles os cidadãos, 

investidores, investigadores e políticos (Chavez & Bernal, 2008; Coenen et al., 2012; 

Cooper & Elliott, 2000; Doelle & Sinclair, 2006; Funtowicz et al., 2000; Hartley & Wood, 

2005; Lawrence, 2003; Lemon et al., 2004; Lemos & Morehouse, 2005; Lockie et al., 2008; 

Vanclay, 2003; Stewart & Sinclair, 2007). 

O aparecimento da sensibilidade ambiental, o apoio e a mobilização da sociedade como 

forma de influência política surge no século XIX, com alguns representantes do movimento 

naturalista a lutar, na Europa, pela classificação da paisagem da floresta de Fontainebleau, 

ameaçada pela desflorestação. Entre as décadas de 20 a 60 do século XX alguns 

investigadores emergiram da neutralidade, denunciando aquilo que apontavam como 

sendo destruição da natureza (são exemplos os textos de Farifield Osborn e Roger Heim, 
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o derrame de petróleo na Bretanha, a proteção do Parque Natural de Vanoise). Nos anos 

50 e 60 apareceu o conceito de “eco-antropologia” iniciando assim a mobilização dos 

cidadãos descrita pela sociologia ambiental (Aspe & Jacqué, 2012; Chateauraynaud, 2011; 

Kalaora & Vlassopoulos, 2013). 

A participação pública na área do património ambiental é um fenómeno que ganha mais 

força nos anos 70 do século XX. A partir de então, as questões ambientais impuseram-se 

nas agendas políticas, pelo que, em 1972, a ONU, por proposta da Suécia, organizou uma 

conferência mundial em Estocolmo. Foi a primeira vez que políticos, investigadores, 

representantes da sociedade civil e a ONU reuniram para discutir questões ambientais. 

Uma das várias recomendações saídas da Declaração de Estocolmo apontava para o 

ambiente como um elemento estratégicos para promover a qualidade de vida e a 

construção do desenvolvimento (Reigota, 1995; Grun, 1996). Seguindo os passos da ONU, 

nos anos 80, surge a preocupação com a gestão da biodiversidade pela World Wilde Found 

(WWF) e pela International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Bouet, 2016; Gray et 

al., 1998; Le Marec, 2007).  

Foi ainda no final da década de 70 e início de 80 do mesmo século que a cultura 

participativa e o envolvimento público na prática política se iniciou (Boateng & Moobela, 

2008; Charvolin, 2003). Diversos países encetaram reformas administrativas, alterando o 

papel do Estado, favorecendo o envolvimento de diversos atores, entre eles dos cidadãos, 

valorizando as relações com o capital social do território (Ferrão, 2010). Uma das primeiras 

iniciativas na implantação do conceito de envolvimento público na sua gestão ocorreu nos 

ecomuseus, no final dos anos 70, seguido pelo estabelecimento do Conselho Dinamarquês 

da Tecnologia, em 1985, e assim sucessivamente.  

A atenção que passou a ser dada ao meio ambiente pelos cidadãos denota uma profunda 

mudança que ocorreu na perceção da relação natureza/sociedade. As questões ambientais 

passaram a ser entendidas não apenas como científicas, mas também como sociais, 

cívicas e políticas. É no contexto ambiental que a cidadania parece ter adquirido novos 

significados, articulando economia, ambiente e política numa visão integrada (Lelis & Neto, 

2014; Santos, 2005). A governança ambiental passou a ser tida como um conjunto de 

práticas que incluem a contribuição de todos os atores envolvidos, que moldam a forma 

como os cidadãos interagem com o ambiente, colaborando para um desenvolvimento 

ambiental e territorial sustentável (Liu et al., 2014). Este tipo de governança passou a ter 

uma dimensão global. 
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Apesar das estruturas políticas, económicas e administrativas terem sido projetadas para 

considerar as preocupações ambientais do cidadão, por vezes este é transportado para 

um papel não participativo (Jacobi, 2005; McGlade, 2009); contudo esta condição não é 

desejável para a sustentabilidade territorial. 

O cidadão ativo quer estar diretamente envolvido no diálogo sobre a sua comunidade com 

diferentes atores, contribuindo para uma maior satisfação e equidade (Innes, 2004; Liu et 

al., 2014). 

Uma coisa já se tem como certa, não é suficiente executar políticas cujo resultado se limita 

a apresentar relatórios destinados a informar os cidadãos sobre o território em que habitam 

(Morrison-Saunders & Bailey, 2009). A boa governança envolve todas as partes 

interessadas, trazendo benefícios se a informação for disponibilizada, articulada, 

transparente e que assegure os objetivos propostos. A população envolve-se e defende o 

seu património.  

 

2.4.3 Envolvimento público nos geoparques UNESCO 

O aparecimento do conceito de envolvimento público, enquanto uma abordagem de 

desenvolvimento social, é uma consequência do programa de participação cidadã das 

Nações Unidas, no qual é solicitada a criação de oportunidades para que todas as pessoas 

se envolvam politicamente e participem nos processos de desenvolvimento (UNESCO, 

2006).  

Com a atenção dada ao património natural as entidades governamentais usaram a ciência, 

o ambiente e o património como um instrumento para o envolvimento do público nas 

estratégias de tomada de decisão, e a UNESCO priorizou os programas de ciência como 

estratégia para o envolvimento da comunidade e a resiliência das populações (Tavares et 

al., 2015). Colocando a comunidade local no centro da estratégia através de um processo 

de envolvimento bottom-up, os Geoparques Mundiais da UNESCO constroem a sua 

abordagem com base na participação ativa da comunidade, com o objetivo de melhorar o 

envolvimento da população, num plano de desenvolvimento estruturado e estratégico do 

território (Firmino et al. 2018; Stoffelen, 2019, UNESCO, 2015a).  

Os geoparques são áreas com património geológico de relevo, geridos com um conceito 

de proteção, educação e desenvolvimento sustentável em ligação direta com o património 

natural e cultural (Henriques et al., 2011; Henriques & Brilha, 2017; UNESCO 2015). Esse 
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processo requer um compromisso firme das comunidades locais, fortes parcerias locais 

(com apoio público e político) e o desenvolvimento de uma estratégia que atenda aos 

objetivos das comunidades, promovendo e protegendo o património geológico (UNESCO, 

2015b). O sucesso do desenvolvimento de um geoparque tem por base a cidadania 

responsável (Azman et al., 2010). A abordagem baseada na comunidade tem sido um 

elemento-chave para o equilíbrio de estratégias de conservação, gestão de recursos 

naturais, equidade e empoderamento local, com efeitos positivos na economia local 

(Berkes, 2004; Courtney et al.2006; Okazaki, 2008; Reed et al., 2017); construir coesão ao 

mesmo tempo que se obtém resultados, com o aumento da auto-organização, a resiliência 

e o sentido de orgulho da comunidade (Adger & Hodbod, 2014; Tavares et al. 2015; 

UNESCO; 2015; Walker & Salt, 2012). Portanto, é importante desenvolver práticas que 

despertem os cidadãos adormecidos e os relembrem do papel importante que podem 

desempenhar (Michels, 2006) na gestão do seu património natural. 

Uma parte essencial na classificação de um local enquanto geoparque UNESCO é a 

integração da geologia com a cultura, história e demais património material e imaterial da 

região que, funcionando em conjunto, potenciam o orgulho da população local e fortalecem 

a identidade dos locais com a sua região (Pereira et al., 2013; Pereira & Pereira, 2014; 

Rocha, 2008; Rocha, 2015). Ao património natural, reconhecido enquanto geoparque 

UNESCO, integra-se a herança histórico-cultural e o envolvimento comunitário, pelo que o 

geoparque acaba por assumir, através de várias atividades, um papel importante no 

desenvolvimento económico local (especialmente em zonas economicamente frágeis e 

com população envelhecida). A criação de empresas em setores económicos até então 

não explorados e a formação profissional em novas áreas, é estimulada à medida que as 

fontes de receita são geradas pelo turismo, enquanto os recursos geológicos da área são 

protegidos para o benefício da comunidade (Azman et al., 2010; UNESCO, 2006; Zouros, 

2004). 

Este papel exige um trabalho de interligação entre as entidades governativas, os diversos 

agentes económicos, os artesãos, as escolas e demais grupos sociais, e requer que se 

estabeleçam redes de cooperação que se materializam no crescimento de bens e serviços 

na economia e sociedade local (Modica, 2009; Ramos & Fernandes, 2010; UNESCO, 

2015b; Zouros, 2004). Os aspetos enaltecidos pela economia do conhecimento 

(Knowledge Based Economy) resultam na crescente valorização territorial dos ativos do 

conhecimento e capacidade de aprendizagem que se consegue edificar (Arrow, 1994; 

Gama, 2002).  
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Foi estabelecido que o património geológico não pode ser desconetado das comunidades 

que os constroem, interpretam e experienciam (Ashworth et al., 2007; Harvey, 2001; 

Tunbridge & Ashworth, 1996). As comunidades, por seu lado, são importantes stakeholders 

cujo valor necessita ser tido em conta para evitar conflitos numa gestão integrativa dos 

recursos naturais (Brown, 2013; Kaltenborn, 1998; Lassila, 2018; Williams & Stewart,1998). 

No entanto, a literatura está cheia de dúvidas sobre a capacidade do desenvolvimento de 

politicas que envolvam e melhorem a vida dos habitantes dos territórios reconhecidos como 

geoparques (Babou, 2009; Bortolotto; 2015; Deacon & Smeet; 2013; Duval & Smith, 2014; 

Farsani et al., 2011; Fanwei, 2014; Faurie, 2011; Prud’homme, 2008; Ramouse & Salin, 

2007; Trelka, 2020). 

A retórica da UNESCO sobre o envolvimento da população na criação de geoparques 

contrasta com a atenção limitada ao papel societal dos geoparques, e a investigação sobre 

as perspetivas da comunidade aparenta ser quase inexistente, sendo a legitimidade dos 

habitantes frequentemente deixada para trás (Babou, 2019; Giraut, 2019; Stoffelen, 2020; 

Stoffelen et al., 2019). Em contrapartida verifica-se uma grande proliferação de atividades 

de envolvimento num único setor social: o público escolar (Buhay & Best, 2015; Castro et 

al., 2015; Farsani et al., 2012; Ferreira & Catana, 2015; Gomes et al., 2017). 

Segundo Girault (2020) a proliferação de intermediários nos processos de candidatura, a 

estandardização de modelos participativos, modelos top-down e estratégias publicitárias 

agressivas atualmente aceites nalguns países, estão a desconstruir o cerne do conceito de 

geoparque inicialmente proposto pela UNESCO.  

 

2.5 Tipos de envolvimento público 

Como se motivam cidadãos insatisfeitos e desmotivados, sem que o processo se mostre 

paternalista e parta do principio que o público é leigo, iletrado, impressionável, passivo e 

acrítico? 

Segundo a Associação Internacional de Participação Pública existem 5 níveis de 

envolvimento, identificados na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3- Níveis de envolvimento adaptados de espetro de envolvimento publicados pela Associação Internacional de 
Envolvimento Público (www.iap2.org) 

 

Existem várias formas de descrever os diferentes tipos de envolvimento púbico, podendo 

os processos ser mais ou menos participativos, informativos, interativos e pró-ativos, mas 

cujas divergências na análise de critérios para o envolvimento público ainda se debatem. 

Como se pode verificar na tabela 2.4, baseada na escada de Arnstein (1969; 2002) (autor 

da primeira publicação científica sobre participação pública), com adaptação de Wilcox 

(1994) e de Alves (2001), os níveis mais basilares correspondem a um nível inferior no 

envolvimento público, enquanto que as categorias mais elevadas, correspondem a um 

maior empowerment e grau de participação dos cidadãos. 

Contudo, as tipologias existentes tendem a caracterizar, maioritariamente, o modo de 

envolvimento de acordo com dois modelos (ver figura 2.4); top-down, iniciados ou liderados 

por pessoas com poder formal na decisão, e que pretendem capacitar as partes 

interessadas com menor poder e perspetivas diferentes, contribuindo para as decisões, ou 

bottom-up, que é iniciado ou conduzido pelos cidadãos com poder de decisão limitado (é 

de referir que existem pouco exemplo genuinamente bottom-up, sendo na sua grande 

maioria processos iniciados em conjunto ou liderados por grupos com poder de decisão 

formal) (Fraser et al., 2006; Reed, 2008; Reed et al., 2009).  

 

 

 

 

Comunicar 

Manter a comunidade informada sobre o projeto, alterações 

e progresso do mesmo (ex. noticias, newsletters, 

campanhas publicitária, exposições, conversas). 

 

Consultar 

Ouvir pontos de vista e dar feedback sobre os inputs dados 

ao projeto (ex. reuniões públicas, reuniões com 

associações e stakeholders, inquéritos, visitas guiadas). 

Incluir 

Partilhar como as contribuições foram incorporadas e 

influenciaram o projeto (ex. reuniões públicas 

descentralizadas para planeamento, workshops, mesas 

redondas). 

Colaborar 

Procurar contribuições da comunidade com todas as partes 

interessadas (ex. grupos de trabalho, parcerias 

estratégicas lideradas pelos elementos comunitários). 

Empowerment 
Delegar a decisão de projetos em áreas específicas (ex. 

delegação de poder a escolas, investidores, associações). 
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Tabela 2.4-Adaptação da escada de participação e graus de participação pública de Arnstein (1969, 2002), Wilcox (1994) e Alves (2001). 

Escada 

 da participação pública 
Grau de participação pública 

Fluxo da 

informação 
Modelo comunicacional 

6. Controlo pelos cidadãos 

Ativo 

Multidirecional

 

 

Participação (coprodução de 

conhecimento e com 

participação ativa de todos os 

intervenientes) 

5. Delegar poder  

(partilha da decisão entre decisores 

e cidadãos) 

4. Participar 

(aceitação das ideias dos cidadãos) 

Responsivo 

Auscultação e 

consulta 

Bidirecional

 

 

Diálogo (diálogo, consulta e 

negociação em dois sentidos 

entre grupos estruturados e 

com interesses semelhantes, 

top-down e bottom-up) 

3. Consultar  

(auscultação das opiniões dos 

cidadãos) 

2. Informar  

(transmissão de informações dos 

decisores para os cidadãos) 

Informação 

Unidirecional

 

 

Défice (transferência e 

disseminação do 

conhecimento num único 

sentido, top-down) 
1. Manipular  

(publicidade enganosa, consulta 

cínica, informação deficiente) 

Passivo Não participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- Modelos de envolvimento público 

Por outro lado, existem autores que afirmam que estes processos são interdependentes, e 

que devem ser vistos enquanto um circulo, no qual ambas as formas de envolvimento 

devem estar em constante equilíbrio e empenhadas em fazer uma coprodução (Reed, 

2008; Reed et al., 2009; Reed et al., 2017; Rowe & Frewer; 2005; Rowe et al., 2005). O 

envolvimento é potenciado pela motivação que os cidadãos têm acerca da temática e do 

incentivo que é dado à participação. Deverá ser baseado na coprodução através da 

Cidadãos 

Entidade 

Governativa 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

37 

 

conversação em múltiplos sentidos, com múltiplos públicos e múltiplos tipos de ações (ver 

figura 2.5) (Bucchi, 2008; Irwin, 2008; Reed et al., 2017; Trench, 2008). 

 

Figura 2.5-Adaptação do circulo de participação e graus de 
participação publica (baseado em Reed, 2008). 

No plano de ação do envolvimento, é necessário pensar criteriosa e estrategicamente nas 

diferentes formas de apelar à participação dos diferentes públicos e que tipo de ação 

promover, tendo em conta os objetivos, os grupos sociais envolvidos, o nível de 

envolvimento que se procura, entre outros. As modalidades das ações podem ser menos 

intensas, quando promovem informações sobre os projetos, mediamente intensas, quando 

se trata de mecanismos de consulta, e muito intensas, quando é solicitado um 

enquadramento deliberativo do público (Rowe & Frewer, 2000; Rowe & Frewer 2005). 

As modalidades do envolvimento são diversas, mas de uma forma geral dividem-se em 

dois grandes blocos: de acordo com a tipologia (convite ou acesso livre) e o grau de 

participação pretendido. Relativamente à tipologia, o convite direto assegura uma 

representatividade da amostra de públicos e funciona em comunidades menos 

participativas (Comissão Europeia, 2012; Felt, 2003; Felt & Fochler, 2008), contudo, as 

iniciativas abertas são as que melhor expressam o conceito de democracia (Delgado et al., 

2011; Michael, 2009). 

Bucchi & Neresini (2008) propõem dois formatos participativos: aqueles que são 

patrocinados por entidades (sondagens de opinião pública, avaliação participativa, …) e os 

de carácter espontâneo (mobilizações públicas, associações, …), enfatizando a 
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intensidade da cooperação entre os diferentes atores e o grau de influência que os 

organizadores podem impor. 

A escolha do tipo de iniciativa depende sempre da forma como se convocam os grupos de 

cidadãos e da abrangência que se pretende conseguir com essa participação. O recurso a 

métodos híbridos que cruzem as potencialidades dos métodos mais comuns, parece ser a 

abordagem, potencialmente, mais eficaz (Oliveira, 2015). 

 

2.5.1 Avaliação 

É através da avaliação dos processos de envolvimento público que se consegue aferir o 

impacto dos métodos usados, o nível de sucesso, melhorar ações futuras, assegurar a 

representatividade dos participantes e assegurar o investimento (Rowe & Frewer, 2000; 

Rowe & Frewer, 2005), pelo que, a avaliação deverá incidir sobre três aspetos: contexto, 

processo e resultados (Abelson & Gauvin, 2006; Dores, 2009; Luyet at al., 2012). 

Segundo Raposo (2014), na avaliação dos processos participativos, é necessário 

assegurar a aceitação, mas também melhorar a prática dos processos, estabelecendo 

critérios que contribuam para o seu sucesso, entre eles: 

 Envolver e integrar todos os interessados desde o início do processo, garantindo 

espaço para o debate;  

 Colocar a enfase nos interesses de cada um para facilitar a procura de soluções 

colaborativas;  

 Eleger um assunto a debater, devendo a tomada de decisão ser orientada para a 

aplicação das soluções encontradas;  

 Existir um processo transparente, de igualdade e respeito entre os interessados e 

as entidades governativas;  

 Haver a integração do conhecimento local e científico (comunidades de prática);  

 

Habitualmente a avaliação decorre em fases tardias do processo de decisão, sendo 

frequentemente considerado insuficiente pelos envolvidos. É, habitualmente, feito através 

de formatos de exposições, folhetos de divulgação e audiências públicas, contudo estas 

ações têm uma função informativa, não havendo grande espaço para debate efetivo 

(Vasconcelos, 2001). 
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2.5.2 Vantagens e desvantagens  

Apesar do envolvimento ser algo positivo, existem grandes desafios para a sua 

concretização. Entre as grandes dificuldades encontram-se a disponibilidade de 

envolvimento dos cidadãos, a capacidade de serem incorporadas as perspetivas destes 

nos projetos, os recursos disponíveis, os apoios institucionais, a existência de 

competências de comunicação das equipas criadas, independência e partilha de 

conhecimentos, capacidade de aprendizagem mútua, entre outros (Bickerstaff et al., 2010; 

Davies, 2013; Irwin, 2006; Russell, 2010; Trench, 2008; Weigold, 2001). 

Um genuíno envolvimento dos vários atores sociais implica a efetivação de princípios de 

boas práticas, ou seja, a inclusão dos cidadãos implicados (inclusive dos marginalizados, 

para haver simetria), a confiança entre envolvidos, a igualdade no tratamento de opiniões, 

a transparência do processo, a independência e imparcialidade no processo, o 

compromisso de todos, a acessibilidade, a partilha de conhecimento, a congruência de 

informações, o envolvimento precoce, a prestação de contas, a produtividade e a resposta 

em relação aos contributos (Rosa & Pereira, 2008; Rowe & Frewer, 2000; Cormick, 2012).  

O envolvimento surge ligado a uma tentativa de ouvir as opiniões dos cidadãos, com ênfase 

nas preocupações expressadas e o modo como se posicionam face a diferentes questões; 

contudo, nem sempre o público recebe a importância desejada no processo (Babou, 2019; 

Brossard & Lewenstein, 2010; Bucchi, 2008; Miller, 2000; Stoffelen, 2019; Trench, 2006).  

Existem dois grandes níveis de participação, sendo eles a (a) pseudoparticipação, que 

compreende níveis mais passivos de envolvimento denominados de domesticação (inclui 

a informação, terapia e manipulação) e assistencialismo (abrange a consulta e pacificação 

dos cidadãos) e, num nível mais ativo, a (b) participação genuína através da cooperação 

(atingido através de parcerias e delegação de poder) e do controlo do cidadão (existe o 

empowerment dos cidadãos desde a definição do problema até à solução) (Arnstein, 1969; 

Snaoff, 2000). Uma participação genuína ocorre quando os cidadãos têm o poder para 

controlar as ações/decisões. As diferenças entre as formas de participação são importantes 

porque há partilha de conhecimento e aprendizagem por parte de todos os participantes 

(Ishak, 2017; Sanoff, 2000; White, 1996). Os riscos associados a um processo de 

envolvimento pouco eficaz são a falta de compreensão, afastamento, resistência à 

mudança e baixa confiança nas decisões políticas. 
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CAPÍTULO III  

FIGUEIRA DA FOZ: UM TERRITÓRIO 

ASPIRANTE A GEOPARQUE  
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3.1 Breve diagnóstico territorial e caracterização da 

população da Figueira da Foz 

 

O concelho da Figueira da Foz integra o conjunto dos oito concelhos do distrito de Coimbra 

que constituem a Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUT) II 

do Baixo Mondego, sendo delimitado pelos concelhos de Cantanhede a norte, de 

Montemor-o-Velho e Soure a este, de Pombal a sul e o Oceano Atlântico a oeste. Integra 

a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. É o segundo maior concelho da 

região centro, com pouco mais de 379Km2 (Câmara Municipal da Figueira da Foz [CMFF], 

2015). 

O concelho está atualmente dividido administrativamente em 14 freguesias: Alhadas, 

Alqueidão, Bom Sucesso, Buarcos, Ferreira-a-Nova, Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas, 

Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios, São Pedro, Tavarede e Vila Verde (ver figura 3.1). 

 
Figura 3.1- Enquadramento territorial do 
concelho da Figueira da Foz. 

 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) nos Censos de 2011, apontam 

para uma densidade populacional de 156,7 habitantes/km2 (tem cerca de 59 130 
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habitantes) (PORDATA, 2018). De notar que a freguesia de Buarcos representa 29,4% da 

população da Figueira da Foz. 

A população feminina (52,7%) residente é superior à masculina (47,3%), e tal como no 

resto do país, regista-se uma tendência generalizada para o envelhecimento populacional, 

sendo a freguesia mais jovem Tavarede e a de maior envelhecimento Alqueidão (INE 

Censos 2011). 

A taxa de analfabetismo na freguesia do Bom Sucesso (24%) é a mais elevada, seguida 

de Alqueidão (17,2%); de notar que a população feminina é a mais afetada, sendo um 

obstáculo no acesso a emprego e informação. Buarcos e Tavarede são as freguesias com 

maior número de pessoas com habilitações académicas superiores (Censos, 2011). 

Devido à forte relação entre a cidade de Coimbra e a Figueira da Foz, houve um 

crescimento nas acessibilidades viárias, transformando a Figueira da Foz num centro 

turístico e balnear (CMFF, 2015). 

O turismo representa, a nível económico, social e cultural a sua força motriz, ainda que 

atividades como a pesca, a indústria vidreira, a produção de celulose, a industria do sal e 

a agricultura contribuam para o desenvolvimento económico da região. De notar que no 

crescimento económico da região também teve relevância o movimento do porto marítimo 

e a construção naval, entretanto estagnada (CMFF, 2015).  

A população economicamente ativa no setor primário e secundário apresenta maior 

percentagem em Marinha das Ondas (56%), em contrapartida Buarcos (74,5%) e Tavarede 

(72,2%) têm mais trabalhadores no setor terciário. A freguesia de Alhadas é onde a taxa 

de atividade tem maior expressão, podendo estar relacionada com o número de empresas 

sediadas nesta unidade geográfica (CCDRC, 2018; Censos 2011). Existe uma baixa taxa 

de atividade das mulheres nas freguesias do Bom Sucesso, Lavos e Moinhos da Gândara, 

tanto devido às baixas habilitações literárias, como à execução de trabalho não 

remunerado ligada à atividade agrícola (Bom Sucesso e Moinhos da Gândara) e à atividade 

piscatória (Lavos) (Martins, 2014). 

 

3.2 Património da Figueira da Foz 

Como referido no capítulo anterior, a criação de um geoparque implica a presença de 

características geológicas notáveis em estreita ligação com o restante património natural, 

histórico e cultural (Brilha, 2005a; Brilha & Pereira, 2011). 
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As rochas da região da Figueira da Foz são bem expostas ao longo da costa e o património 

arqueológico (desde os Fenícios aos Romanos), cultural e biológico (com áreas protegidas 

pela Convenção Ramsar e pela Rede Natura 2000) enriquecem a região (Pereira, 1993). 

No presente trabalho optou-se por fazer uma descrição mais detalhado do património 

geológico da região e uma breve descrição do património histórico e mineiro, uma vez que 

estes, no caso específico da Figueira da Foz, estão intimamente ligados, à evolução 

histórica do lugar, dado que o património industrial ligado à exploração mineira imortaliza 

vivências relacionadas com a exploração geológica. 

 

3.2.1 Património geológico 

O aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz perfaz uma área total de 

2846,36Km2, sendo que 379,05Km2 correspondem à área concelhia terrestre e os 

restantes 2467,31Km2 correspondem ao domínio oceânico até à batimétrica dos 1000m 

(ver figura 3.2). A decisão de incluir a área offshore na área do geoparque da Figueira da 

Foz justifica-se pelo facto de haver um prolongamento da plataforma no oceano dos 

registos sedimentares observados em terra (que evidenciam os processos eustáticos, 

geodinâmicos e geológicos), e que no caso deste concelho estão bem estudados através 

de sísmicas e sondagens (Trincão et al., 2018). De referir que a alteração do nível do mar 

fez com que, nos últimos milhares de anos, estes registos estejam muitas vezes visíveis. 

 

Figura 3.2- Localização do Aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz 
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A singularidade do património geológico da Figueira da Foz é bem conhecida pela 

comunidade científica. A relevância estratigráfica internacional é reconhecida pela 

presença de dois estratotipos na Bacia Lusitânica (limite do estratotipo do Bajociano e uma 

secção auxiliar do estratotipo do Batoniano), confirmada pela atribuição oficial de um 

Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) em 1997, cuja cerimónia de 

colocação do Golden Spike decorreu em 2016 (ver figura 3.3) (Fernandez-Lopez et al., 

2009; Henriques 1998a; Henriques et al., 1994; Pavia et al., 1997; Rocha et al., 2014). 

 

 

Figura 3.3- Cerimónia de colocação do “Golden Spike” na base do andar do Bajociano (extraído de Figueira 
na Hora, https://www.figueiranahora.com/sociedade/cabo-mondego-recebeu-prego-de-ouro, consultado em 
junho de 2020). 

 

O concelho da Figueira da Foz exibe um inestimável valor geológico. A história geológica 

representa um período de evolução de aproximadamente 180 milhões de anos, onde é 

possível analisar em detalhe uma ampla exposição de sedimentos que marcam as 

inúmeras fases de evolução da Bacia Lusitânica ao longo do Mesozoico, mas também o 

contexto geodinâmico dos sedimentos mais recentes do Cenozoico, permitindo o acesso 

a testemunhos históricos da vida da Terra que, pela sua preservação e representação da 

dinâmica dos sistemas geológicos que as geraram, tem um valor patrimonial de escala 

mundial. As rochas mais recentes do Jurássico preservam um abundante património 

https://www.figueiranahora.com/sociedade/cabo-mondego-recebeu-prego-de-ouro
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paleontológico (pegadas e fragmentos de ossos de dinossauros, gastrópodes, recifes e 

plantas, entre outros) (ver figura 3.4).  

Figura 3.4- Exemplos de registos fósseis da Figueira da Foz (pegada tridáctila de dinossauro terópode, molde de amonite e 

coral hermatípico, respetivamente) 

 

Além do período Jurássico bem representado no Cabo Mondego (ver figura 3.5) e na Serra 

da Boa Viagem salienta-se, ainda, a existência de depósitos de arenitos pouco fossilíferos, 

com destaque para os areeiros e taludes na zona de Buarcos, assim como a existência de 

bancadas de calcários ricos em amonites e gastrópodes do Cretácico, em especial destaque 

para as Pedreiras da Salmanha (ver figura 3.6) e Monte de Santa Olaia.  

 

 

Figura 3.5- Vista de parte do Cabo Mondego, no qual se destaca a secção auxiliar do estratotipo (ASSP) do Batoniano. 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

46 

 

 

Figura 3.6- Pedreiras da Salmanha. 

Os afloramentos cenozoicos estão bem marcados na região nordeste e sudeste do 

município, e são representadas essencialmente por sucessões sedimentares que 

evidenciam variações no nível do mar. Os registos Plio-pleistocénicos e holocénicos 

refletem já uma dinâmica sedimentar continental, marcada pela ação hídrica e eólica. São 

típicos destes ambientes o cordão dunar, marcado por uma extensa faixa litoral a Norte e 

a Sul do relevo assinalado pela Serra da Boa Viagem, assim como os depósitos aluvionares 

da bacia do Mondego, como é o caso da Ilha da Morraceira (ver figura 3.7) e os campos 

de arroz junto a Alqueidão e Maiorca. 

Estes testemunhos são essenciais para atrair um número considerável de pessoas 

curiosas, bem como equipas de profissionais e especialistas de uma variedade de áreas 

das ciências da Terra para realizar investigações a nível nacional e internacional (Kullberg 

et al., 2006). 

 

Figura 3.7- Vista da Ilha da Morraceira 

Os primeiros estudos geológicos datam de meados do século XVIII e são de Alexandre 

Ferreira, discípulo de Vandelli, com a descoberta das camadas de carvão do final do 

Jurássico e a sua exploração para fins económicos (Pinto et al, 2015). No entanto, foi 

somente após a segunda metade do século XIX que se estabeleceram os primeiros 

estudos académicos. A partir de então, o local de trabalhos de mineração iniciados por 

José Bonifácio, contribuiu excecionalmente para o desenvolvimento e o aumento da 

investigação científica, não só no âmbito da área circundante de exploração de carvão, 
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mas também do Mesozoico em Portugal, melhorando a investigação relacionada com a 

biostratigrafia e características litológicas gerais (Choffat, 1880, p.72; Ruget-Perrot, 1961, 

p.197). Lado a lado com as investigações anteriores, pode-se destacar a realização da 

carta geológica na escala de 1/50.000 por Rogério Rocha (1981) e a investigação de 

cartografia geológica na zona norte do território (Barbosa, 2008) e na zona sul (Manuppella 

et al., 1976), que é a fonte do mapa geológico do território da Figueira da Foz e a base 

para propor a cartografia geológica do geoparque aspirante (Trincão et al., 2018) (ver figura 

3.8). 

 

Figura 3.8- Cartografia do geoparque. Secção onshore (Trincão et al., 2018). Com base na cartografia 
1/50.000, folhas 19-A (Cantanhede) e 19-C (Figueira da Foz) (Barbosa, 2008; Ruget-Perrot, 1961). 
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Para a região da Figueira da Foz, os registos sedimentares mais antigos são datados do 

Jurássico Inferior/Médio e são correspondentes com a formação do Cabo Mondego. As 

rochas localizadas neste intervalo estratigráfico estão organizadas em sequências de 

calcário margoso muito compacto e marga, interpretadas como tendo sido depositadas em 

ambiente de águas profundas, ao longo de uma rampa distal estabelecida durante o 

Toarciano (Azerêdo et al., 2003; Duarte, 1997), marcada pelo primeiro episódio de 

estabilização após o estiramento do Triássico (Pena dos Reis et al., 2011). É evidente a 

existência abundante de aglomerados fósseis nestes estratos, destacando-se o estudo de 

micro e macrofaunas de invertebrados (Canales Fernández et al., 2014; Fernández-López 

et al., 2006; Henriques et al., 2016), bem como as suas implicações paleoambientais e 

paleogeográficas (Ferreira et al., 2017; López-Otálvaro & Henriques, 2018; Neto et al., 

2011) que permitiram um estudo da evolução dos sistemas sedimentares durante o 

Jurássico. 

Como resultado do seu valor paleontológico e estratigráfico, uma seção particular próxima 

da Praia da Murtinheira tornou-se um afloramento de referência internacional em 1996, 

sendo estabelecido como GSSP do Bajociano pela IUGS (Brilha et al., 2005; Henriques, 

2004; Henriques et al., 1998; Pena dos Reis & Henriques, 2009; Rocha et al., 2014), com 

base na magnetoestratigrafia e associações faunísticas (amonites e nanofósseis calcários) 

(Henriques et al, 1994; Pavia & Enay, 1997).  

Os sedimentos do Jurássico superior sobrepõem-se aos mais antigos ao longo de um 

corpo irregular, interpretado como uma superfície erosiva (Azerêdo et al., 2002). É aqui 

representada uma desconformidade a nível regional, com um hiato deposicional de 

aproximadamente 3Ma (Caloviano superior ao Oxfordiano médio) (Rocha et al., 1996). Este 

hiato deu-se não apenas derivado de um simples episódio eustático, mas evidencia um 

forte controlo tectónico, com consequente elevação do sector da bacia (Pena dos Reis & 

Henriques, 2009). As primeiras sucessões sedimentares depositadas após este intervalo 

de erosão consistem em depósitos típicos de mar raso, são abundantes os arenitos 

coralíferos com tonalidades avermelhadas, assim como calcários com evidencia de 

exposição subaéreas, sendo de referir a microfauna de foraminíferos identificada neste 

local por Ruget-Perrot (1961) e por Carrapito (1994). A evolução natural do ambiente 

sedimentar durante o Jurássico superior é marcada pela implantação e desenvolvimento 

de pequenos dispositivos deltaicos, colmatados num complexo lagoa ilha-barreira 

(Bernardes, 1992), estando a sua evolução temporal parcialmente controlada pela própria 

dinâmica deltaica, contribuindo para o confinamento progressivo do meio ambiente (Wright, 
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1985). Estes níveis são representados por níveis margosos e calcários betuminosos com 

numerosas camadas de lenhite, correspondendo ao “Complexo Carbonoso” do Cabo 

Mondego. No topo da sequência, a formação “Calcários Hidráulicos” inclui calcário, argilas 

com lenhite e alguns intervalos com pirite. Ambas as formações acima referidas foram 

posteriormente agrupadas e designadas como “Camadas de Vale Verde”.  

Esta sequência foi amplamente explorada pela indústria mineira a partir de meados do 

século XVIII, permitindo assim o desenvolvimento de investigações em áreas como a 

Paleobotânica, através do estudo de fósseis de plantas (Pais, 1974; Teixeira, 1948; 

Teixeira, 1972), assim como desenvolvimentos em áreas como a Paleontologia, auxiliados 

pela descoberta de pegadas de dinossauro (Gomes, 1915; Lapparent & Zbyszewski, 1957) 

ou peixes fósseis (Gonçalves, 1959; Vianna, 1949). 

Sobreposta à unidade anterior encontram-se as “Camadas de Pholadomya protei”, 

calcários biomicriticos ricos em bivalves. Este evento marcou o início das condições de 

sedimentação marinha, ocorrendo em ambientes marinhos proximais, influenciados 

localmente pela distribuição de terrígenos das zonas costeiras adjacentes (Wilson, 1979). 

Supõe-se que a passagem entre o Oxfordiano superior e o intervalo Kimmeridgiano-

Titoniano coincide com a recolocação total de depósitos carbonatados com uma sequência 

da natureza siliciclástica. No Cabo Mondego, este conjunto é representado pela formação 

da Boa Viagem e é interpretado como uma sequência fluvio-deltaica, com intercalação dos 

níveis carbonosos de origem marinha (Wilson, 1979). 

No início do período Cretácico, ocorreram algumas transformações de origem tectónica na 

Bacia Lusitânica. Essas transformações resultaram na ressurgência de todo o setor Norte 

e consequente emersão e exposição das séries mais antigas do Jurássico (Ribeiro et al, 

1979). Após o evento tectónico Aptiano tardio, a formação da Figueira da Foz mostra uma 

rápida progradação de sistemas fluviais entrançados que cobrem as sucessões Jurássicas, 

e incluem vários membros que definem a distribuição de fácies clásticas e intercalações 

marinhas (Dinis et al., 2008). Esta característica continental permite a conservação de 

macrofósseis de plantas (Teixeira, 1948) ou palinomorfos (Friis et al, 2009; Trincão, 1990) 

no Cretácico Inferior da Figueira da Foz. 

Na região da Figueira da Foz, a transgressão Cretácica aconteceu durante o Cenomaniano 

superior (Cretácico Superior) (Berthou, 1984; Callapez, 2003). Este evento transgressivo 

culminou com a instalação de uma plataforma rasa carbonatada que se sobrepõe ao 
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sistema de planícies aluvionares com sedimentação siliciclástica grosseira (Callapez, 

1998). A introdução de ambientes totalmente marinhos permitiu a ampliação da plataforma 

carbonatada e a disseminação de amonites, bem como uma fauna bentónica de 

invertebrados rica e altamente diversificada (Callapez, 2003). 

Os afloramentos correspondentes a depósitos Cenozoicos resultam de uma relação entre 

as variações eustática e características geomorfológicas herdadas do terreno (Ramos et 

al., 2009). Um novo máximo transgressivo desenvolveu um extenso litoral arenoso 

alimentado por vários sistemas deltaicos, por sua vez alimentados pelos precursores 

hidrográficos dos principais cursos de água atuais (Ramos & Cunha, 2004). Outra 

consequência deste aumento eustático pode ser verificada pelo desenvolvimento de uma 

plataforma de abrasão generalizada e o aparecimento de “praias levantadas” como a que 

pode ser observada nos “depósitos de farol” (Soares, 1999). No geral, toda a região sofreu 

alterações devido a alguma atividade tectónica pós-Pliocénica, expressa pela elevação 

regional (Ramos & Cunha, 2004) e talvez pela recente movimentação tectónica associada 

à falha de Quiaios, transformando os depósitos Mesozoicos sub-horizontais numa forma 

monoclinal com uma inclinação de 30ª para Sul, no Cabo Mondego e na Serra da Boa 

Viagem. 

Durante o Holocénico, são enfatizados os processos geodinâmicos e mecânicos que atuam 

em toda a estrutura previamente formada. Destacamos os processos de carsificação, 

evidenciados pela presença de um conjunto de dolinas na Serra da Boa Viagem (Almeida, 

2001); as dunas ao Norte da Serra da Boa Viagem e as diferentes dinâmicas e fases da 

sua formação (Almeida, 1995; Barbosa et al., 2008; Ramos, 2000); o estuário do Mondego 

e os controlos morfológicos que permitem o desenvolvimento da paisagem, e o uso do 

mesmo controlo pelo Homem (Cunha & Dinis, 2002; Soares, 2017); o sistema de dunas 

que atravessa, ao lado da marginal, de Norte a Sul, todo o município da Figueira da Foz. 

A cartografia geológica do setor offshore, correspondente à margem continental próxima 

ao município da Figueira da Foz (ver figura 3.9) foi desenvolvido no final do século XX. 

Tem em conta a sistematização de estudos de Geologia Marinha com base em dados de 

eco-sonda de feixe simples, sonar de varrimento lateral, perfis de reflexão sísmica, furos e 

registos detalhados de amostras de fundo (Fernandez-Salas et al., 2015).  
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Figura 3.9- Enquadramento geológico da secção offshore no geoparque aspirante da Figueira da Foz. Com 
base na cartografia 1/500.000 (Oliveira et al., 1992). 

Caracteriza-se principalmente por formações da idade Cretácica e Cenozoica que se 

encontram por cima de rochas do Varisco Pré-Câmbricas e Paleozoicas (Dias, 1987) e é 

representada na cartografia geológica da margem continental na escala 1:500.000 (Oliveira 

et al., 1992). 

3.2.2 Património antropomórfico e industrial  

A sistematização do estudo arqueológico é, pela sua natureza, um trabalho contínuo, que 

nesta síntese promove uma visão geral da ocupação humana no território do concelho da 

Figueira da Foz. Esta visão é baseada na contribuição decisiva do arqueólogo Santos 

Rocha, promotor da cultura arqueológica do concelho, a quem o Museu Municipal atribui o 

seu nome. 

Para melhor compreender a ocupação do território, é importante referir que no lugar dos 

campos de arroz, que agora ocupam o Mondego inferior, existia um delta navegável, o 

velho Mondego, dotado de uma condição geomorfológica que promoveu a ocupação 

humana nas suas ribeiras ao longo dos séculos. Os Fenícios, que ocuparam essas ribeiras, 

lucraram grandemente com a navegabilidade do Mondego, e por outro lado, os Romanos 

conseguiram navegar para Coimbra por mar. No entanto, a ocupação humana do Munda 

(nome dado pelos romanos ao rio Mondego, prevalecendo durante a Idade Média), e a sua 

alteração ao longo do tempo, não pode ser dissociada da ocupação humana, a pecuária e 

o cultivo das primeiras sedentarizações neolíticas, a produção de cerâmicas Calcolíticas, 

a comercialização e transformação dos metais Fenícios da Idade do Ferro, a construção 

de estradas e aldeias da conquista Romana, a estabilização das aldeias medievais e fortes 

militares ou, mais recentemente, a produção de arroz e sal, tão relevante para a indústria 

do bacalhau (Trincão et al., 2018). 
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As primeiras marcas da civilização no território remontam ao Paleolítico, cerca de 40.000 

A.C. em Santa Olaia, Fontela e nas terras que fazem fronteira com o Dólmen das 

Carniçosas, onde se encontram instrumentos de pedra, característicos dos coletores 

Paleolíticos (Ferreira, 2017). 

A existência de evidências da era Mesolítica é uma das descobertas arqueológicas 

contemporâneas mais importantes (Ferreira, 2017). A Quinta das Pitanças, anteriormente 

colocada no espaço cronológico do período Neolítico (Rocha, 1905), assumiu novos 

contornos quando o geólogo Pedro Callapez apontou para a coleção microlítica na 

superfície. O trabalho pluridisciplinar entre arqueólogos e geólogos possibilitou justificar 

que, à luz das novas descobertas, e considerando a geomorfologia do lugar, encontramos 

neste lugar uma ocupação Mesolítica, localizada cronologicamente na costa portuguesa, 

entre 7.000 e 5.000 a.C., que corroboram a ocupação humana nos antigos estuários do 

Mondego (Callapez & Carvalho, 2010, 2012). 

No estudo da pré-história do concelho da Figueira da Foz, o Neolítico (5.500 a 3.000 a.C.) 

surge com grande proeminência. Os solos arenosos do estuário do antigo Rio Mondego 

foram muito importantes para as primeiras tentativas de cultivo, reprodução animal e 

consequente sedentarização, enquanto a faixa calcária da Serra da Boa Viagem foi 

essencial para as primeiras experiências megalíticas fúnebres e, por outro lado, não 

haveria nenhuma cerâmica Calcolítica sem os depósitos arenosos feitos de silte Jurássico 

(Callapez & Carvalho, 2010, 2012). 

O maciço calcário da Serra da Boa Viagem terá sido a região do Baixo Mondego com maior 

expressão demográfica durante a Pré-história recente (Ferreira, 2017). As várias 

descobertas Neolíticas, com especificações megalíticas e calcolíticas, são divididas em 

três zonas principais. Na parte Norte da Serra da Boa Viagem encontra-se o Vale do Lírio 

e Junqueira (Callapez & Carvalho, 2010; Pereira, 1994a, 1994b; Rocha, 1896, 1895), 

Arruela (Rocha, 1905; Vilaça, 1988) e Vale do Romão (Ferreira, 2017), que permitiu a 

classificação da grande necrópole megalítica da Serra da Boa Viagem como Monumento 

Nacional, desde 1910. Na encosta Norte, encontra-se a zona de Arneiro, com valor 

científico nacional e internacional (Cruz, 1904a, 1904b; Rocha, 1900) e também algumas 

descobertas isoladas ao Leste e Norte deste lugar. O terceiro ponto de ocupação está 

localizado no Sul do concelho, a Sul do Mondego, na zona de Paião, Cabaços e Charneca 

da Cabreira. A parte Sul do concelho é a menos explorada, mas é conhecida pelos atuais 

pré-historiadores pelo seu grande potencial arqueológico, um exemplo do qual foi a 
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escavação feita por Santos Rocha, no município de Soure, em 1897, que permitiu a 

descoberta de um dos primeiros sítios conhecidos do Neolítico português (Rocha, 1897). 

Com a utilização da georreferenciação, conseguiu-se desenhar uma área circunscrita pela 

altimetria que abrangia todos os 22 dólmens, no que é considerado uma das principais 

necrópoles do Planalto Ibérico (Vilaça, 1988). 

"(...) com base em escavações superficiais, abertas ao solo natural e construídas com lajes, 

geralmente de grandes dimensões e provenientes de outros lugares, cuja tipologia 

repousa, no geral, sobre a existência de uma câmara poligonal e uma galeria, tendo sido 

fechada em montes de terra artificial, de forma cônica." (Ferreira, 2017). 

Se por um lado as descobertas Neolíticas eram abundantes, por outro, as descobertas 

Calcolíticas e de cobre foram quase inexistentes. Todavia, foram encontradas cerâmicas 

decoradas e pontas de lança em cobre puro entre Tavarede, Santa Olaia e Ferreira Nova, 

apontando para a existência de um assentamento de altura média com características 

defensivas. 

A Idade do Bronze, entre 2.250 e 600 a.C., parece insignificante quando comparada ao 

Neolítico, o que suscitou a questão do empobrecimento demográfico que esta região sofreu 

no final do Neolítico. No entanto, também se pode mencionar a existência de 

assentamentos da Idade do Bronze Atlântica tardia (Coffin, 1985) entre Castro de Santa 

Olaia (ver figura 3.10) e a zona de areia e dunas ao sul do concelho (Kalb 1987, Vilaça 

1988). 

Figura 3.10- Monte de Santa Eulália/Olaia (esquerda) e Castro de Santa Olaia (direita) 

A arqueologia figueirense é conhecida principalmente pela Idade do Ferro, entre o século 

XI/VIII d.C. e meados do século II d.C. 

O local científico mais importante da ocupação Fenícia no Mondego é Santa Olaia, 

descoberto por Santos Rocha no século XIX (Rocha, 1908). Este lugar foi ocupado desde 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

54 

 

o Paleolítico até a Idade do Bronze (Pereira, 2012), mas o seu apogeu arqueológico 

manifesta-se durante a Idade do Ferro. 

A ocupação Fenícia no Mondego está localizada entre Santa Olaia e Maiorca, com a sua 

própria fundição. Aponta para uma estação de coleta de metal cru, a partir das expedições 

ao Norte da Península Ibérica, e transformado em lingotes. Durante a ocupação Fenícia, 

VII a IV a.C. (Arruda, 2012), Santa Olaia foi uma ilha no meio do estuário do Mondego 

(Wachsmann, 2009), um grande porto navegável que permitiu a construção de portos para 

grandes embarcações. 

Das primeiras explorações de Santos Rocha, destacam-se as ruínas de uma aldeia com 

casas de plano ortogonal organizadas em ruas com inúmeras descobertas mantidas no 

Museu Municipal. Mais recentemente, no local da construção da autoestrada, havia uma 

zona Fenícia industrial de fundição metalúrgica, e tudo indica que havia portos para 

carregar os navios Fenícios com lingotes do material derretido. (Wachsmann, 2009). 

Além de Santa Olaia, o Monte de Ferrestelo é considerado a possível necrópole desta 

aldeia Fenícia, corroborado pela existência de uma linha de água que separa a vila da 

necrópole (teologia siónica). Além de Santa Olaia, houve também uma ocupação de longo 

prazo no Castro de Tavarede (Pereira, 1993) e no Paião, o Castro Bizorreiro de Castela, 

um planalto que beirava o rio Pranto onde havia uma torre de vigia (Ferreira, 2017). 

A ocupação Romana (150 a.C. a 476 d.C.) do concelho da Figueira da Foz está presente 

em diversos pontos do município, além da ocupação dos antigos sítios Fenícios, como 

Santa Olaia (Rocha, 1907), embora sem definição da tipologia (Alarcão, 2004), e Ferrestelo 

(Pereira, 1993). A descoberta do vicus portuarius em Maiorca, com uma estrada Romana 

que sai desta cidade para Quiaios (Alarcão, 2004), ao longo da qual havia casas agrícolas. 

Foram encontradas descobertas Romanas ao longo do cume da Serra de Brenha e da Boa 

Viagem, com ênfase em fornos de azulejos. No Sul do concelho há também evidências de 

existência Romana com maior definição em Castro Bizorreiro de Castela (Ferreira, 2017). 

No tecido urbano, além das moedas Romanas encontradas, foram encontrados 

recentemente materiais de construção Romana no Forte de Santa Catarina, que 

corresponderia a um edifício de sinalização ou torre de vigia na entrada do Mondego 

(Roquinho, 2016). A mesma tese pode ser aplicada à ruína de um Fortim no Cabo 

Mondego, descoberto recentemente (Goulão, 2016), no entanto, sem uma escavação no 

lugar, não será possível afirmar este facto com certeza. 
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As primeiras aldeias que se formaram no concelho, ainda hoje parte da toponímia, foram 

erguidas, no geral, antes da formação do Reino durante a Idade Média (entre os séculos V 

e XV), com Tavarede e Buarcos ainda preservando um layout urbano com características 

medievais. Contudo, os elementos mais promissores são os edifícios de defesa militar, a 

Fortaleza de Buarcos (ver figura 3.11), iniciada no século XIV, enquanto o Forte de Santa 

Catarina e a Bateria dos Palheiros, foram construídos no período Moderno. 

 

Figura 3.11- Fortaleza de Buarcos representada num postal ilustrado do início do séc. XX. 

 

Dos vários edifícios existentes, destaca-se a Quinta da Fôja, uma unidade de exploração 

agrícola de arroz, com um excelente estado de conservação, mantendo o desenho 

arquitetónico do domínio Crúzio (Bobone, 2005). 

Das obras mais recentes e relevantes no contexto geomorfológico, destacam-se o 

Aqueduto do Vale do Sampaio, um projeto do final do século XIX, do Eng. Nery Delgado, 

onde foi construída uma capela com a função de armazenar recursos hídricos, no século 

XI (Alarcão, 2004). Este aqueduto tem uma galeria com mais de 1 km e 2 m de altura, ainda 

existente hoje (Brandão & Callapez, 2012) 

Quando se trata de património industrial, o Cabo Mondego aparece como uma operação 

de mineração de carvão de alto perfil no país (Callapez, 2008; Callapez e Pinto, 2005, 

2010). Encontramos na paisagem as marcas mais distintas do tempo, desde pegadas de 

dinossauros, civilizações pré-históricas, descoberta do carvão, reminiscências da 

Revolução Industrial, e crateras de exploração mineira que mudaram a morfologia do lugar. 
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O complexo industrial desenvolve-se ao longo da estrada costeira que liga a marginal da 

Figueira da Foz à estrada da Murtinheira. As minas de carvão, que começaram a ser 

exploradas em 1750 e foram fechadas em 1967, têm mais de 3 km de comprimento (Pinto 

& Callapez, 2006) (ver figura 3.12).  

 

Figura 3.12- Instalações mineiras da Figueira da Foz representadas num postal do início do séc. XX 

 

A estrutura industrial inclui uma estrutura construída que, além da mineração de carvão, 

tem sido utilizada para a produção de cal, cimento, vidro, briquetes e eletricidade. O estudo 

deste lugar permite uma contextualização confiável da evolução das técnicas humanas, 

desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje, tomando como lema o uso de recursos 

naturais (Goulão, 2016).  

 

3.2.3 Património biológico 

A nível biológico, a Figueira da Foz tem áreas muitos distintas, sendo elas os sistemas 

lagunares de Quiaios, a Mata Nacional da Fôja, a Serra da Boa Viagem e respetivo parque 

florestal, o estuário do Mondego e toda a sua orla marítima costeira. 

A diversidade de espécies é imensa, especialmente aquela protegida com a Rede Natura 

2000 e a Convenção de Ramsar, mais concretamente aos habitats costeiros e vegetação 

halófila, dunas marítimas e interiores (com espécies como a Corema album, Ammophila 
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arenaria, Calluno-Ulicetea, Salicion arenariae, Cisto-Lavenduletalia) (ver figura 3.13), 

habitats de água doce, charnecas e matos das zonas temperadas, matos esclerofilos (em 

especial com Laurus nobilis), formações herbáceas naturais e seminaturais (com espécies 

como Alysso-Sedion albi., Festuco-Brometalia, Molinio-Holoschoenion) e espécies de 

típicas da florestas da Europa temperada (Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Quercus 

robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifólia, Salix alba e 

Populus alba.). 

 

Figura 3.13- Vegetação dunar na Praia da Claridade 

No que diz respeito à avifauna, destacam-se as aves limícolas abundantes no estuário do 

Mondego, entre elas o flamingo (Phoenicopterus roseus e mais raramente o Phoeniconaias 

minor) (ver figura 3.14), a garça-branca-grande (Egretta alba) e a garça-branca-pequena 

(Egretta garzetta).  

 

Figura 3.14- Flamingos a sobrevoar o estuário do Mondego. 
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Mais raramente aparece o pato-ferrugíneo (Tadorna ferrugínea) e o pernilongo 

(Himantopus himantopus), que nidifica nas salinas do estuário e migra para áreas mais 

meridionais. Existem ainda várias espécies de borrelho (Charadrius alexandrines, 

Charadrius hiaticula, Charadrius alexandrinus), estorninho malhado (Sturnus vulgaris) e 

estorninho preto (Sturnus unicolor), e ainda a rola do mar (Arenaria interpres) e o 

trataranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeruginosus). 

  

3.3 Processo de candidatura: historial e metodologia 

3.3.1 Historial 

Uma longa caminhada para o reconhecimento da importância geológica do afloramento 

Jurássico do Cabo Mondego iniciou-se em 1978 quando, o então Serviço Geológico de 

Portugal, encetou o processo para classificar a área como Monumento Natural. Em 1994, 

e ainda sem qualquer avanço, o desafio foi reativado pela Faculdade de Ciências da 

Universidade de Coimbra. Em 1997, os trabalhos desenvolvidos até então, permitiram a 

atribuição, ao Cabo Mondego, de um Global Boundary Stratotype Section and Point 

(GSSP) referente aos estratotipos da Bacia Lusitânica, o limite do estratotipo do Bajociano 

e uma secção auxiliar do estratotipo do Batoniano. Ainda antes de obter a classificação 

pretendida, em 2003, por iniciativa da Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Assembleia 

Municipal aprovou a classificação do Cabo Mondego enquanto Imóvel de Interesse 

Municipal. Na sequência de uma visita do então Presidente da República, Dr. Mário Soares, 

inserida na Presidência Aberta, o processo de reconhecimento nacional culminaria em 

junho de 2007 numa reunião de Conselho de Ministros, com o reconhecimento do Cabo 

Mondego enquanto Monumento Natural, testemunho de alguns dos principais 

acontecimentos ocorridos entre os 185 e os 140 milhões de anos (Henriques 1998b; 

Henriques 2004; Ministério do Ambiente; 2007; Rocha, 2008; Rocha et al., 2014) (Anexo 

I). 

Imediatamente após a classificação, em 2007, foi tornado público que estaria a ser 

preparada uma candidatura à rede de geoparques, numa parceria entre a Câmara 

Municipal da Figueira da Foz e a Região de Turismo do Centro. Na altura, planeava-se a 

entrega de uma candidatura em setembro de 2008, e acreditava-se que, no final de 2010, 

a Figueira da Foz teria o segundo geoparque nacional (a seguir ao Naturtejo), o que não 

veio a ocorrer (Anexo I). 
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Em 2016, o Monumento Natural do Cabo Mondego recebeu um Prego de Ouro ou Golden 

Spike, pelo reconhecimento da importância geológica atribuída pela comunidade cientifica 

e confirmada pela atribuição do GSSP em 1997 (Anexo II). 

É no início de 2017 que a autarquia decide pegar novamente na ideia do reconhecimento 

do território da Figueira da Foz enquanto geoparque, criando uma equipa pluridisciplinar 

de profissionais e estudantes de pós-graduação (das áreas da geologia, arquitetura, 

urbanismo, turismo, biologia e comunicação) e avançando na direção de uma proposta de 

candidatura à UNESCO (Anexo III). Após uma visita oficial ao Geoparque de Arouca, e 

indo ao encontro do que acontece em todos os geoparques nacionais, seria criada uma 

associação, tendo em vista a realização de ações de promoção e de gestão da área a 

classificar enquanto Geoparque Jurássico da Figueira da Foz. A equipa anteriormente 

citada acompanharia a transição para o regime associativo. 

Para cumprir o objetivo pretendido, durante o ano de 2017 e 2018, foi criada, a partir da 

cartografia pré-existente, a carta geológica do concelho da Figueira da Foz e foram 

levantados os pontos de interesse, tendo sido obtidos cerca de 50 possíveis geossítios, do 

Jurássico ao Quaternário, e alguns deles com relevância arqueológica. Foi durante este 

período que foram promovidas uma série de iniciativas que visavam a divulgação do projeto 

e construção da candidatura tendo por base o envolvimento da população no processo.  

A intenção de candidatura foi apresenta nos Açores, em setembro de 2017, na 14ª 

Conferência de Geoparques Europeus. Daqui saiu um artigo publicado sobre as estratégias 

usadas na divulgação e envolvimento da população da Figueira da Foz na candidatura a 

geoparque (Anexo IV).  

Em junho de 2018, numa reunião pública de apresentação oficial da candidatura, a 

UNESCO (Portugal) reconheceu o estatuto de aspirante a Geoparque Jurássico da 

Figueira da Foz, contudo afirmou ser um processo que ainda está no início (Anexo V).  

Em julho de 2019 é noticiado (Apêndice VI) que, tendo em conta os critérios mais recentes 

de candidatura, a UNESCO (Portugal) sugeriu à autarquia aumentar a área do futuro 

geoparque (ao qual se designa, para fácil identificação, Geoparque das Beiras), diminuindo 

na área do domínio marítimo e avançando na direção de uma nova candidatura com a 

inclusão dos municípios de Montemor-o-Velho, Cantanhede, Mira, Mealhada e Penacova. 

A autarquia da Figueira da Foz contactou a Associação de Desenvolvimento Local da 

Bairrada e Mondego (AD ELO) para avançar com a nova proposta (Anexo VI).  
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Na pesquisa bibliográfica não foi encontrada qualquer referência da UNESCO à 

parametrização da área para a classificação dos geoparques. Ao analisar as áreas dos 

geoparques nacionais e aspirantes a geoparques, apresentados na tabela 2.1 e na tabela 

2.2 do capítulo II, não foi encontrado qualquer padrão que seja indicativo da área que os 

geoparques devem ocupar para obterem o reconhecimento da UNESCO. 

 

3.3.2 Metodologia 

A comunicação de questões geocientíficas não é trivial. Vários grupos têm diferentes níveis 

de interesse e requerem diferentes níveis de conhecimento geológico, pelo que esta 

temática deve ser apresentada de uma forma interessante e associar a experiência 

paisagística aumenta o seu valor (Frey et al., 2006).  

Para Trincão e colegas (2018) de modo a promover o envolvimento público com o processo 

de candidatura do aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz, foram utilizadas 

algumas estratégias de comunicação/envolvimento, entre elas uma exposição de 

dinossauros, exposição de painéis interpretativos, visitas acompanhadas, Hora 

Geoparque, presença na comunicação social local e atividades dirigidas para o público 

escolar, entre outras seguidamente detalhadas: 

3.3.2.1 Exposição 

As exposições, enquanto estratégia de comunicação de massas, atraem uma grande 

quantidade de públicos distintos e com uma variedade de interesses que dá profundidade, 

valor e influência às mesmas (Ahmad, et al., 2014). As exposições comunicam através dos 

sentidos e através de processos cognitivos e culturais. Estes processos incorporam a forma 

como as pessoas pensam sobre o que veem e os significados com que se ligam (Ahmad, 

et al., 2014). 

Para além da relevância geológica e paleontológica da Figueira da Foz, a referência mais 

antiga conhecida às pegadas de dinossauros em Portugal remonta a Jacinto Pedro Gomes 

(1915-16) que, em 1884, descobriu um leito do Jurássico Superior contendo pegadas de 

dinossauros na praia em frente à Pedra da Nau, Cabo Mondego. A publicação feita é uma 

das primeiras referências à escavação e ao estudo de pegadas e trilhos de dinossauros no 

mundo (Calapez et al., 2015). 
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Tendo estes fatores em consideração, foi organizada e exibida, entre 22 de julho de 2017 

e 31 de março de 2018, a exposição “Os Dinossauros visitam a Figueira”, uma mostra com 

réplicas exatas de esqueletos de dinossauros encontrados em escavações na Argentina. 

Numa tentativa de chamar à atenção do público juvenil e jovem adulto, o pavilhão onde a 

exposição estava patente (Parque das Gaivotas) foi grafitado com imagens de dinossauros. 

Foi, ainda, publicado um catálogo da exposição para distribuição gratuita. A exposição teve 

um total de 21.000 visitantes, dividido por público familiar, escolar e visitantes individuais 

de diversas faixas etárias. Os alunos do concelho tiveram entrada gratuita na exposição 

(Trincão et al., 2018) (Anexo VII e VIII). 

3.3.2.1. Painéis interpretativos 

Entre as várias técnicas usadas para se comunicar sobre o ambiente natural estão os 

painéis interpretativos (Vasconcelos, 2003). A ideia da utilização desta técnica, enquanto 

instrumento de auxilio à compreensão e interpretação de fenómenos geológicos, surgiu no 

Parque Nacional de Yellowstone (Moreira, 2012). 

Este tipo de recurso é bastante vantajoso uma vez que está sempre disponível em locais 

estrategicamente escolhidos, desde que as ilustrações e a mensagem transmitida sejam 

autoexplicativas e claras (Bruno & Wallace, 2019; Vasconcelos, 2003).  

Ao longo da avenida marginal oceânica de Buarcos, entre o Forte de Santa Catarina e 

Buarcos, foram exibidos durante 1 ano (agosto de 2017 e outubro de 2018), 12 painéis 

interpretativos descrevendo a deriva continental ao longo dos últimos 240 milhões de anos, 

seguindo uma ideia progressiva em relação ao tempo geológico, indicando sempre a 

localização da Figueira da Foz e da Argentina, como estratégia para realçar o sentido de 

identidade e, simultaneamente, em jeito de referência aos dinossauros da exposição.  

Os paneis estavam distribuídos com distanciamento diferente como forma de representar 

o espaço temporal representado em cada painel, e caracterizavam-se por estarem escritos 

em 2 idiomas (português e inglês), um design claro (com variação do tamanho da fonte, 

diagramas de blocos e figuras para facilitar a compreensão) e um QRcode que 

encaminhava o leitor interessado para um site da Câmara Municipal onde era possível tirar 

dúvidas sobre a candidatura da Figueira da Foz a geoparque UNESCO (Trincão et al., 

2018) (Anexo IX). 
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3.3.2.2. Visitas acompanhadas 

Para alguns tipos de público, as visitas explicativas ajudam na compreensão dos 

fenómenos e o meio ambiente, pelo que a utilização desta técnica pode ajudar na estratégia 

de conscientização do público (Vasconcelos, 2003).  

A Figueira da Foz, em especial o Cabo Mondego, Serra da Boa Viagem e restante área 

envolvente, tem vindo, desde há vários anos, a ser palco de visitas guiadas, tanto a nível 

académico como recreativo. 

As visitas organizadas com o intuito de promover o geoparque, deram a oportunidade aos 

visitantes de visitar locais de interesse geológico reconhecidos internacionalmente, 

paisagens, áreas importantes para as aves, museus, património antropomórfico e 

industrial, relevantes para o aspirante a geoparque (Trincão et al., 2018). 

 

3.3.2.3. Hora Geoparque 

Conversas e grupos de discussão são uma boa forma de partilhar informação, expor ideias 

e debatê-las, esclarecer dúvidas informalmente e expor os participantes a novos conceitos 

e perspetivas (Feliú-Mójer, 2015). 

        
Figura 3.15- Cartaz de divulgação da Hora Geoparque. 
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Entre agosto e setembro de 2017, todos os sábados à tarde, a equipa do aspirante a 

geoparque reunia-se na “Hora Geoparque” para conversar sobre as características da 

Figueira da Foz e da candidatura que estava a ser preparada (ver figura 3.15). Cada sessão 

contou com cerca de 80 participantes, de diversas origens, idades e interesses (Trincão et 

al., 2018). 

 

3.3.2.4. Comunicação social 

A cobertura da imprensa é importante para difundir informações e construir apoio, 

promover o entendimento e incentivar uma tomada de decisão mais informada a todos os 

níveis, desde as partes interessadas às comunidades e aos indivíduos (Dietram, 2014). 

Embora o aspirante a geoparque tenha tido cobertura da imprensa nacional (TV e jornal) 

(ver figura 3.16), uma das preocupações da equipa durante 2017, foi promover a iniciativa 

nos jornais regionais e locais, como forma de promover a sensibilidade da população local 

e o respetivo envolvimento, tornando o aspirante a geoparque mais diversificado e inclusivo 

(Trincão et al., 2018). 

 

Figura 3.16- Percentagem de artigos por tipo de média (TV, papel e online) 
(Fonte: Cision, 2020). 
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Através da plataforma da Cision (fonte de media research), numa pesquisa realizada entre 

janeiro de 2017 e abril de 2019 (altura em que se iniciou a aplicação dos questionários à 

população), foram levantados 103 registos noticiosos sobre o Geoparque Jurássico da 

Figueira da Foz, maioritariamente na imprensa de âmbito regional, estratégia promovida 

pela equipa então responsável pela candidatura (ver figura 3.17).  

 

Figura 3.17- Número de artigos por jornal (janeiro de 2017 e abril de 2019) (Fonte: Cision, 2020). 

 

O Diário das Beiras e o Diário de Coimbra, com uma tiragem de 10.000 exemplares diários, 

são os 2 jornais regionais mais lidos na zona centro. O Diário das Beiras sai com a edição 

do Expresso ao sábado. 

 

3.3.2.5. Outras campanhas 

Outras campanhas de envolvimento incluíram publicidade ao ar livre, na agenda cultural e 

num automóvel (após o patrocínio de uma empresa nacional) (ver figura 3.18) e parcerias 

com associações e empresas locais (Trincão et al., 2018). 
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Figura 3.18- Automóvel caracterizado. 

 

 

Figura 3.19- Atividades desenvolvidas com crianças. 

 

Foram organizadas oficinas para crianças (ver figura 3.19), palestras e visitas guiadas com 

alunos e professores do ensino secundário, bem como a publicação de um livro com o 

objetivo de ser distribuído pelos alunos de todas as escolas do concelho. 

 

 

 

 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

66 

 

3.3.3 Avaliação inicial do impacto das estratégias aplicadas 

Com o objetivo de percecionar se esta primeira abordagem à população foi bem-sucedida, 

uma consulta aleatória aos visitantes, da Figueira da Foz, que se dirigiam à bilheteira para 

ver a exposição de dinossauros (n=206) foi conduzida entre agosto de 2017 e março de 

2018, tendo concluído que 81% dos respondentes reconhecia a importância do 

geopatrimónio da Figueira da Foz e 67% tinha conhecimento que estava a ser preparada 

uma candidatura à UNESCO (Trincão et al., 2018) (ver Anexo X). 

 

3.4 De Geoparque Jurássico da Figueira da Foz a Geoparque 

das Beiras 

Tal como referido no ponto 3.3.1, segundo a autarquia da Figueira da Foz (Apêndice VI), a 

UNESCO adiantou que a dimensão territorial do concelho poderia não ser suficiente para 

a aceitação de uma candidatura, pelo que sugeriu o aumento da área envolvendo os 

municípios da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede, Mira, Mealhada e 

Penacova (ver figura 3.20 e tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1- Área total e respetiva percentagem de cada município inserido no geoparque. 

Município 
Área total inserida no geoparque 

(km2) 

Ocupação do geoparque 

(%) 

Cantanhede 390.88 26.95% 

Figueira Da Foz 379.05 26.14% 

Mealhada 110.66 7.63% 

Mira 124.03 8.55% 

Montemor-O-Velho 228.96 15.79% 

Penacova 216.73 14.94% 

Área Total 1450.32  

 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

67 

 

 

Figura 3.20- Rede de municípios a integrar o Geoparque das Beiras. 

 

A autarquia contactou a Associação de Desenvolvimento da Bairrada e Mondego para 

funcionar enquanto entidade intermediária no processo de candidatura. 

 

3.4.1 Enquadramento Geológico 

De forma a compreender o modelo tectónico e geodinâmico da região SW da Ibéria, torna-

se necessário contextualizar na região as formações geológicas do local, bem como o 

enquadramento tectónico e estruturas associadas. Deste modo, torna-se possível uma 

melhor compreensão dos processos geológicos e fenómenos que ocorreram numa escala 

mais local. 
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3.4.1.1. Penacova e Mealhada: Paleozoico e Ciclo Varisco 

A região limitada pelos municípios de Penacova e da Mealhada está enquadrada, do ponto 

de vista geológico, no chamado Maciço Hespérico. Nela incluem-se as formações 

metassedimentares, características da Orla Ocidental da Zona Centro Ibérica, assim como 

formações que se encontram no limite entre a Zona Centro Ibérica e a Zona de Ossa 

Morena (ver figura 3.21 e figura 3.22). O município da Mealhada está também incluído na 

zona de cisalhamento Porto-Tomar-Badajoz-Córdoba, que marca a transição das Orlas 

Mesocenozoicas (ver figura 3.19). 

 

Figura 3.21- Xisto e cristas quartzíticas do Ordovícico no município de Penacova. 

 

A Zona de Ossa Morena é caracterizada apenas por uma unidade metassedimentar, 

correspondente ao Complexo Cristalofílico (Delgado, 1905) do Pré-câmbrico superior. Esta 

unidade apresenta-se intensamente deformada e está limitada a Oeste pela falha Porto-

Tomar. Esta unidade integra-se no conjunto da sequência metassedimentar do tipo Série 

Negra. (Soares et al., 2007 Not. Explicatica 19D). Reconhece-se uma sequência turbidítica, 

com alternância de filitos negros ou cinzentos escuros e metagrauvaques ou 

metaquartzovaques em bancos de espessura variável, desde poucos centímetros até 

vários decímetros. No setor Leste, próximo do contacto com as fácies do Grupo das Beiras, 
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encontram-se massas, diques e filões de rochas básicas. Representam os termos 

hipabissais das sequências metavulcânicas do topo da Série Negra. 

 

Figura 3.22- Transição entre o Paleozoico e Mesozoico no município da Mealhada. 

 

Para a área em questão, a Zona Centro-Ibérica é formado essencialmente pelos 

metassedimentos, de idade provavelmente pré-Câmbrica (Sousa & Sequeira, 1993), 

pertencente ao Grupo das Beiras (Supergrupo Dúrico-Beirão; Complexo Xisto-

Grauváquico) (Silva et al., 1987-89; Sousa & Sequeira, 1987-89). É geralmente constituído 

por xistos luzentes e xistos argilosos, com raras intercalações de bancadas de 

metagrauvaques, formando uma sucessão do tipo flysch muito espessa, geralmente 

afetada por um metamorfismo regional. Tal situação, justifica o facto de o grupo das Beiras 

se encontrar intensamente dobrado, predominando dobras com planos axiais NW-SE a E-

W. 

O Ordovícico assenta em discordância angular sobre o Grupo das Beiras, apresentando 

várias fácies que afloram em faixas alongadas NW-SE, correspondendo a sinclinais 

variscos muito fraturados (sinclinal paleozoico do Buçaco). Destaca-se a Formação de 

Quartzito Armoricano (Soares et al., 2007 Not. Explicatica 19D), formada por rochas 

metamórficas, sobretudo quartzitos, normalmente de tons claros, dispostas em bancadas 

com alguns centímetros a metros de espessura. Na base da formação encontram-se 
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alguns conglomerados e microconglomerados em vários níveis, típicos de ambientes 

sedimentares. Estes níveis são bastante ricos em conteúdo fóssil e icnofóssíl, com 

abundantes Cruziana e Scolithus (Delgado, 1908). Para o topo, os quartzitos dão lugar a 

bancadas mais delgadas, com intercalações de quartzitos xistoides e metapelitos. 

Rochas do Silúrico conservam-se no sinclinal do Buçaco e são predominantemente 

xistentas. Também no Buçaco existem conglomerados, arenitos e lutitos atribuíveis ao 

Estefaniano superior (Wagner & Sousa, 1983).  

 

3.4.1.2 Cantanhede e Montemor-o-Velho, Figueira da Foz 

e Mira: Mesocenozoico à atualidade 

A Bacia Lusitânica, localizada na Margem Ocidental Ibérica e respetiva plataforma 

continental, ocupa uma área de cerca de 20 000 Km2. A sua génese ocorreu durante o 

Mesozoico nos primeiros passos da abertura do Atlântico Norte. De uma forma geral 

apresenta-se como uma bacia associada a um regime tectónico distensivo, pertencente à 

margem continental do tipo rift Atlântico. Ao longo do tempo a evolução da bacia foi 

condicionada por um conjunto de falhas originadas numa fase tardi-hercínia que regulou a 

sedimentação ao longo da Margem Ocidental Ibérica definindo os limites da bacia. A 

porção da bacia Lusitânica incorporada pela área proposta pelo geoparque, diz respeito a 

um setor Norte da mesma (ver figura 3.23). 

As unidades mais antigas caracterizam a fase inicial de preenchimento da Bacia Lusitânica 

e podem ser observadas numa pequena mancha cartográfica no Município da Mealhada 

(ver figura 3.22). O ambiente sedimentar é consequência do estiramento crustal, no 

seguimento do desenvolvimento de um rifte intracontinental durante o Triásico superior e 

caracteriza-se pela existência de depósitos fluviais de argilas e arenitos do Grupo de Silves 

(Soares et al., 2007) que, progressivamente, evoluíram para fácies marinhas pouco 

profundas, uma vez que se verifica a presença de rochas sedimentares como os dolomitos 

e evaporitos, já durante o Jurássico Inferior. A fácies evaporitica diz respeito às Margas de 

Dagorda (Soares et al., 2007), é caracterizada por uma espessa sucessão argilosa, com 

algumas camadas de gesso. Esta formação tem alguma importância para a região, dado o 

contexto tectónico que impõe à própria bacia. Para a área em questão, as Margas da 

Dagorda podem ser observadas em Ereira, no Município de Montemor-o-Velho (ver figura 
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3.24), numa pequena estrutura anticlinal diapírica, aflorante nos aluviões do rio Mondego 

(Soares et al., 2007). 

 

 

Figura 3.23- Esquema ilustrativo com representação das unidades litostratigráficas da Bacia Lusitânica. Está 
assinalado o setor da bacia onde se encontram as unidades presentes na área em análise (Pena dos Reis et al., 2011). 
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Figura 3.24- Distribuição dos afloramentos Mesozoicos e Cenozoicos para o 
município de Montemor-o-Velho. 

 

Os registos referentes ao intervalo entre o Jurássico Inferior-Médio tem uma expressão 

mais intensa no Cabo Mondego e na Serra da Boa Viagem, no Município da Figueira da 

Foz (ver figura 3.25). No entanto podem ser acompanhados alguns registos deste intervalo 

temporal no Município de Montemor-o-Velho e de Cantanhede. De forma geral, o Inferior 

é composto por várias sucessões carbonatadas, com intercalações entre margas e 

calcários, ricas em conteúdo fóssil. A abundante existência de amonoides, belemnites, 

restos de plantas, icnofósseis entre outros, permite a sua associação a um ambiente 

marinho pouco profundo, com uma rampa distal estabelecida durante o Toarciano (Azerêdo 

et al., 2003; Duarte, 1997). Como resultado do seu valor paleontológico e estratigráfico, 

uma secção particular perto da Praia da Murtinheira (Figueira da Foz), foi designada como 

um geossítio de relevância internacional (Brilha et al., 2005; Henriques et al., 1998; 

Henriques, 2004; Pena dos Reis e Henriques, 2009). 
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Figura 3.25- Distribuição dos afloramentos Mesozoicos e Cenozoicos para o 
município da Figueira da Foz. 

 

Apenas com expressão na Figueira da Foz, o Jurássico Superior assenta em discordância 

sobre as unidades anteriores, uma vez que existe um hiato de tempo de cerca de 3Ma em 

que terá ocorrido erosão das unidades estratigráficas, desde o Calloviano superior ao 

Oxfordiano médio (Rocha et al., 1996). Este episódio reflete um segundo evento extensivo, 

com um forte controlo tectónico (Pena dos Reis et al., 2011). As sucessões sedimentares 

sobrejacentes são marcadas por depósitos, que devido às variações eustáticas e à própria 

geodinâmica do meio foram evoluindo para pequenos dispositivos deltaicos, alternando 

entre ambientes marinhos e fluviais.  

No início do período Cretácico, ocorreram algumas transformações de origem tectónica na 

Bacia Lusitânica. Essas transformações resultaram na sobrelevação de todo o setor Norte 

e consequente emersão e exposição das séries mais antigas do Jurássico (Ribeiro et al., 

1979). Esse evento que ocorreu durante o Aptiano tem expressão nos Municípios da 

Figueira da Foz e Montemor-o-Velho e algumas manchas no Município de Cantanhede (ver 

figura 3.26). É marcado pela rápida progradação de sistemas fluviais que se sobrepuseram 

às sucessões sedimentares do Jurássico, e é marcado pela distribuição de fácies clásticas 

com algumas intercalações marinhas (Dinis et al., 2008). Este ambiente continental 
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permitiu a conservação de macrofósseis vegetais (Teixeira, 1948) ou palinomorfos (Friis et 

al., 2009; Trincão, 1990), no Cretácico Inferior da Figueira da Foz.  

 

Figura 3.26- Distribuição dos afloramentos Mesozoicos e Cenozoicos para o 
município de Cantanhede. 

 

Sobrepostas a estas unidades, consequência do aumento do nível do mar durante o 

Cretácico Superior, pode ser observada a instalação de uma plataforma carbonatada, rica 

em elementos faunísticos de invertebrados (Callapez, 2003). Esta fácies, com maior 

expressão no Município da Figueira da Foz permitiu deduzir que a região estaria, nesta 

altura, num ambiente marinho. 

A partir do final do Cretácico, a inversão tectónica da bacia originou o soerguimento, com 

exposição de vastas áreas da bacia e subsequente erosão, da qual resultou uma 

significativa acumulação de sedimentos siliciclásticos em zonas presentemente emersas e 

também imersas (Pena dos Reis et al., 2011). Para a generalidade da área os afloramentos 

correspondentes a depósitos Cenozoicos resultam da relação entre a variação do nível do 

mar e características geomorfológicas herdadas do terreno (Ramos et al., 2009). Assim 

sendo, a ocorrência de novo máximo transgressivo desenvolveu um extenso litoral 

arenoso, sustentado por vários sistemas deltaicos, alimentados pelos precursores 

hidrográficos dos principais cursos de água atuais (Ramos & Cunha, 2004). Outra 

consequência deste aumento eustático pode ser verificada pelo desenvolvimento de uma 
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plataforma de abrasão generalizada e o aparecimento de “praias levantadas” (Soares, 

1999), sendo também evidentes algumas alterações consequentes de alguma atividade 

tectónica pós-Pliocenico (e.g. falha de Quiaios).  

 

Figura 3.27- Distribuição dos afloramentos Mesozoicos e Cenozoicos para o 
município de Mira. 

 

Durante o Holocénico, são evidentes os processos geodinâmicos e mecânicos, que atuam 

em toda a estrutura previamente formada. Destacam-se os sistemas dunares que se 

formaram junto à marginal assim como as diferentes dinâmicas e etapas da sua formação 

(Almeida, 1995; Barbosa et al., 2008; Ramos, 2000). Estas formações têm expressão no 

município de Mira (ver figura 3.27), todo o território ocidental de Cantanhede, e nos setores 

Norte e Sul do território da Figueira da Foz. Destacam-se os processos de carsificação, 

evidenciados pela presença de um conjunto de dolinas na Serra da Boa Viagem (Almeida, 

2014), e, também, o estuário do Mondego e os controlos morfológicos que permitem o 

desenvolvimento da paisagem, e o seu controlo pelo homem (Cunha& Dinis, 2002; Soares, 

2017), com expressão nos municípios da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho. 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
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4.1 Natureza da Investigação 

O propósito de qualquer investigação é obter respostas às questões de investigação 

previamente definidas, pelo que a escolha da metodologia a aplicar deve ser feita com 

base na natureza do problema a estudar (Serrano, 1994). Assim, para obter respostas à 

questão levantada no início deste trabalho, optou-se por fazer um estudo de caso 

recorrendo a uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa) do tipo explanatório. 

A metodologia com base em estudos de caso é bastante popular, tendo a sua origem na 

Medicina. É utilizada nas ciências sociais (Crowe et al., 2011; Serrano, 1994; Yin, 1999) e 

em diversas disciplinas e áreas de investigação (Bartlett & Vavrus, 2017). Esta crescente 

notoriedade deve-se, essencialmente, a autores como Yin e Stack, que, embora em 

perspetivas não completamente coincidentes, têm procurado aprofundar, sistematizar e 

credibilizar o estudo de caso no âmbito da metodologia de investigação (Meirinhos & 

Osório, 2010). Esta metodologia ganhou particular impacto em estudos exploratórios em 

contextos reais e no incremento do conhecimento sobre temáticas já estudadas (Barlatier, 

2019; Harrison et al., 2017).  

Segundo Yin (1993, 2005, 2011), o como e/ou o porque são as perguntas centrais e o 

investigador tem um pequeno controlo sobre os eventos, pelo que o método deve ser 

aplicado quando estamos perante um fenómeno contemporâneo e em contexto de vida 

real. Na perspetiva de Halinen e Tornroos (2005) deve ser usado quando o conhecimento 

existente sobre determinado fenómeno é pequeno e as teorias disponíveis para explicá-lo 

não são adequadas. Macnealy (1997) sugere a utilização do estudo de caso aquando da 

necessidade de explorar uma situação que não está bem definida. Portanto, um estudo de 

caso pode ser aplicado para estudar um fenómeno no seu contexto natural, 

contemporâneo, sem utilização de controlo ou manipulação, com um ou poucos elementos 

a serem analisados e os dados recolhidos de múltiplas fontes, para responder a questões 

de investigação do tipo “como” e “porque”, e cujos resultados dependem da capacidade de 

agregação da informação do investigador (Benbasat et al., 1987). 

Tal como todos as metodologias, tem as suas vantagens e desvantagens. Contudo, é uma 

metodologia que permite analisar com profundidade fenómenos sociais com grande 

detalhe e baseados em várias fontes de dados (Feagin et al., 1991). Pode ser usado para 

estudar uma unidade particular, que pode ser uma pessoa, um grupo, uma organização, 

uma comunidade, um acontecimento (Serrano, 1994). 
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Pela sua flexibilidade é utilizado tanto em investigações descritivas, quando se pretende 

descrever um fenómeno dentro do seu contexto, em investigações exploratórias, quando 

o objetivo é aumentar o conhecimento sobre determinado fenómeno e/ou formular teorias 

para investigações futuras, e em investigações explanatórias, quando o investigador 

procura verificar hipóteses estabelecidas e explicar as relações causa-efeito com teorias já 

existentes (Yin, 2010). Embora os três tipos possam ser claramente definidos, existe uma 

área de sobreposição entre eles. 

Apesar de ser visto como um estudo qualitativo, para uma análise em profundidade dos 

objetos de interesse, no estudo de caso também se pode fazer uma abordagem 

quantitativa, dando ênfase à medição e quantificação dos resultados, ou ainda uma 

abordagem mista (quanti-qualitativa) (Costa et al., 2013). Aplicando um único método 

(qualitativo ou quantitativo) na análise dos dados, pode haver perda significativa na 

interpretação de partes dos dados a investigar, pelo que, e com a constatação de melhorias 

nos resultados, nos últimos 20 anos, houve um incremento na utilização dos métodos 

mistos (Hollstein, 2014). Por definição, o recurso a uma metodologia mista é um 

procedimento para recolher, analisar e integrar as informações das análises qualitativas e 

quantitativas, complementando-se, permitindo o aumento de dados a analisar, uma análise 

mais robusta e uma melhor compreensão do problema da investigação (Creswell, 2005; 

Tashakkori & Teddlie, 1998). Quando ocorre a utilização em separado de ambos os 

métodos para responder à mesma pergunta da investigação, este não é considerado uma 

triangulação, uma vez que não há integração da informação no desenho da investigação, 

análise e apresentação dos resultados (Maforah & Leburo-Masigo, 2018; Tariq & 

Woodman, 2013). Mas existem várias formas de aplicar a metodologia mista, para além da 

triangulação, uma delas é através do método explanatório (Creswell, 2005; Tashakkori & 

Teddlie, 1998), onde numa primeira fase quantitativa são recolhidos e analisados os dados 

da investigação que posteriormente são usados para prosseguir para a análise qualitativa 

do estudo e, finalmente, analisados em conjunto (Creswell et al., 2003). Ao recorrer à 

abordagem mista, a amplitude e profundidade da compreensão do problema da 

investigação incrementa, porque cada um dos métodos corrobora e reforça os resultados 

(Maforah & Leburo-Masigo, 2018).  

Este estudo de caso com recurso à combinação de métodos pretendeu investigar o 

envolvimento da população da Figueira da Foz na criação de um Geoparque Mundial da 

UNESCO na região, pelo que foi enunciada a questão de investigação e respetivas 
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hipóteses estatísticas (hipótese nula-H0- e hipótese alternativa-H1) resumidos na tabela 

4.1: 

 

Tabela 4.1- Questão de investigação hipótese de investigação, hipótese nula e hipótese alternativa do estudo. 

Questão de 
investigação 

Hipótese de investigação Hipótese Nula (H0) Hipótese alternativa 
(H1) 

Estará a população 

da Figueira da Foz 

envolvida na 

candidatura do seu 

território a 

Geoparque Mundial 

da UNESCO? 

As iniciativas encetadas 

promoveram o envolvimento da 

população da Figueira da Foz na 

candidatura  do seu território a 

Geoparque Mundial da 

UNESCO. 

Há independência 

entre  as iniciativas 

promovidas e o 

envolvimento da 

população da 

Figueira da Foz na 

candidatura  do seu 

território a 

Geoparque Mundial 

da UNESCO. 

Há associação entre as 

iniciativas levadas a 

cabo e o envolvimento 

da população da 

Figueira da Foz na 

candidatura  do seu 

território a Geoparque 

Mundial da UNESCO. 

 

Tendo por base a procura da resposta à questão de investigação através da: 

1. Identificação das ações de envolvimento realizadas e compreender de que forma a 

população da Figueira da Foz está a ser envolvida na candidatura a Geoparque 

Mundial da UNESCO; 

2. Compreensão se da parte da população da Figueira da Foz há conhecimento dos 

benefícios, critérios e viabilidade de um Geoparque Mundial da UNESCO na sua 

região; 

3. Verificação do reconhecimento do interesse dos aspetos naturais e culturais do 

concelho por parte da população da Figueira da Foz; 

4. Análise do discurso de investigadores e coordenadores de geoparques nacionais e 

comparação dos resultados obtidos junto da população da Figueira da Foz. 

 

De modo a dar resposta a problema de investigação foi feita uma investigação com duas 

fases. Na primeira fase, administrou-se questionários (análise quantitativa) aplicados à 

população (sociedade civil, investidores e empresários, investigadores, representantes e 

funcionários do poder político local, forças de segurança, e demais grupos) natural, 

residente e /ou trabalhadora da Figueira da Foz com mais de 18 anos. Na segunda fase, 

delineada com informação recolhida na fase anterior, aplicou-se a técnica do inquérito por 

entrevista semiestruturada.  As entrevistas foram aplicadas a (i) um interlocutor da 
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candidatura do geoparque da Figueira da Foz; (ii) um investigador; (iii) representantes dos 

5 geoparques nacionais já estabelecidos (ver Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2- Síntese da metodologia mista do estudo. 

Fases 
do 

estudo 

Natureza do 
método de 

investigação 

Participantes 
 

Instrumentos 
de recolha de 

dados 

Técnicas de 
análise de 

dados 

1ª fase Quantitativa  

Indivíduos, com mais de 18 

anos, naturais, residentes e/ou 

trabalhadores no concelho da 

Figueira da Foz. 

Inquérito por 

questionário 
Análise estatística 

2ª fase Qualitativa  

Interlocutor da candidatura da 

Figueira da Foz, um 

investigador, e representantes 

dos 5 geoparques nacionais já 

estabelecidos. 

Inquérito por entrevista 

(semiestruturada) 
Análise de conteúdo 

 

 

4.2 Técnicas de recolha de dados 

Frequentemente considerado como um processo completo, a técnica de recolha de dados 

através da administração de perguntas designa-se por inquérito (Ghiglione & Matalon, 

1997), e esta é uma das técnicas mais utilizadas em investigações com uma forte 

componente social (Bryman, 2012). Quando as perguntas são colocadas diretamente pelo 

investigador, o inquérito designa-se por entrevista (método qualitativo-compreensão dos 

fenómenos). Quando as perguntas aparecem sob a forma de formulário, designa-se por 

questionário (método quantitativo-explicação causal) (Bryman, 2012; Coutinho, 2018). 

 

4.2.1 Inquérito por questionário 

De uma forma geral recorre-se ao inquérito por questionário quando se pretende inquirir 

um elevado número de pessoas, no sentido de caracterizar traços comuns numa 

determinada amostra, de uma maneira sistemática e ordenada, que vão ao encontro dos 

objetivos e das hipóteses gerais da investigação (Bryman, 2012; Coutinho, 2018; Hill & Hill, 

2012).  

Tal como em qualquer estudo, este método apresenta algumas vantagens e desvantagens 

na sua aplicação. Claramente que este é um método barato, rápido na recolha e tratamento 
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dos dados, e que permite uma maior sistematização dos resultados. Porém, para que seja 

um questionário consistente, a sua conceção é morosa (porque depende da definição de 

hipóteses gerais, da clareza das perguntas, das possibilidades de resposta, da literacia dos 

inquiridos…), as respostas dos inquiridos podem ser pouco claras levando a várias 

interpretações do investigador, e as taxas de não-resposta podem ser elevadas (em 

especial quando o inquirido não vê utilidade no estudo) (Hill & Hill, 2012). 

 

4.2.1.1 Construção do questionário 

Devido à inexistência de um instrumento de avaliação que permitisse a consecução dos 

objetivos do trabalho, foi elaborado um questionário especificamente dirigido a este estudo 

a partir da análise bibliográfica realizada (ver Apêndice I). 

A construção de um questionário passa por várias fases. Numa primeira parte, é feito um 

estudo que auxiliará à elaboração do questionário (ou à adaptação de um já existente para 

o que se pretende estudar). Posteriormente, e já com as hipóteses gerais como base de 

trabalho, decidem-se quais as perguntas e como as fazer, o tipo de resposta mais plausível 

por parte dos inquiridos, as escalas de respostas, a sequência do inquérito e os métodos 

de análise de dados (Hill & Hill, 2012). 

A formulação das perguntas constitui uma fase fundamental do desenvolvimento de um 

inquérito (Ghiglione e Matalon, 1997). As questões devem estar estruturadas de forma 

lógica e sequencial (tendo por base os objetivos da investigação e as hipóteses gerais 

estabelecidas) e serem redigidas com clareza, coerência e neutralidade (Amaro, 2007; Hill 

& Hill, 2012). É essencial assegurar que não há ambiguidade e que a formulação das 

perguntas não influencia as respostas dos inquiridos (Hill & Hill, 2012).  

As perguntas podem ser abertas (inquirido constrói as respostas livremente) e fechadas 

(respondente seleciona uma opção de várias dadas). Apesar de a primeira opção favorecer 

o pensamento livre e a resposta ser mais representativa da opinião do inquirido, requer 

mais tempo para categorização e análise destas respostas. Em contrapartida, as perguntas 

fechadas, são direcionadas, uniformes e de análise rápida, contudo o indivíduo pode optar 

por uma resposta que se aproxima da sua opinião, não sendo esta uma representação fiel 

da mesma (Bryman, 2012; Hill & Hill, 2012). Por forma a resolver os problemas de 

pertinência e de exaustividade das questões fechadas, reduzindo fortemente os custos de 

análise de uma resposta aberta, é possível utilizar questões mistas (resposta fechada e 
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aberta em simultâneo), onde é possível solicitar ao respondente que selecione a resposta 

mais adequada, sendo uma das opções de resposta “outro”, no qual o inquirido é convidado 

a dar a opinião. 

A aplicação de perguntas de resposta fechada e de resposta aberta têm finalidades 

diferentes. No caso da resposta fechada pretende-se medir a opinião do público ou medir 

as atitudes, pelo que estas medidas são, na maioria das vezes, efetuadas através de 

escolha múltipla, de escalas de medição, tais como a escala de Likert, VAS, escala de 

Guttman e escala numérica (Bryman, 2012; Hill & Hill, 2012; Póvoa, 2008). 

Apesar de não existirem procedimentos exatos para a elaboração de um questionário, 

existem recomendações que o tornam mais apelativo e de fácil interpretação. O formato 

do questionário é relevante, e deve ser sempre apresentada uma nota introdutória para 

esclarecimento do trabalho que está a ser executado. As questões iniciais devem ser 

simples e irem aumentado o grau de complexidade no decorrer do questionário. Devem 

ser alternadas questões de resposta aberta e fechada, com diferentes tipos de escala, para 

que o questionário não seja maçador. Todas as perguntas devem ser claras, introduzir uma 

única ideia, não induzir a qualquer reposta e usar vocabulário direto e simples, adequado 

a vários níveis de habilitações literárias dos respondentes (Hill & Hill, 2012). 

Quando o investigador dá por concluída a elaboração do questionário, deve realizar um 

pré-teste, que nada mais é do que a revisão formal do questionário. Normalmente este 

questionário é sujeito a um estudo preliminar e aplicado a uma subamostra da população 

para garantir que é um questionário adequado e que responde aos problemas da 

investigação. Deve-se discutir a clareza e compreensão das questões, erros de vocabulário 

e de semântica, existência de equívocos, ou até mesmo sugestões de respostas não 

contempladas na elaboração do questionário (Ghiglione & Matalon, 1997). Este processo 

deve ser repetido o número de vezes necessário, até que fique o mais isento de erros 

possível, garantindo-se a validade e fidelidade do instrumento. 

Como afirmado anteriormente, para a análise quantitativa deste trabalho, foi preparado um 

questionário com 22 perguntas, 20 das quais com resposta fechada, maioritariamente de 

escolha múltipla e com escala tipo Likert, e 2 perguntas abertas. Para além da 

caracterização pessoal (idade, habilitações literárias, freguesia e profissão) os 

respondentes foram questionados sobre o conceito de geoparque, o conhecimento sobre 

as estratégias de comunicação e envolvimento do Aspirante a Geoparque Jurássico da 

Figueira da Foz (baseado em Trincão et al., 2018), a perceção real de envolvimento, o 

conhecimento dos aspetos naturais e culturais presentes na área e o sobre o impacto do 
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futuro geoparque na economia e no turismo da região. O questionário não continha 

qualquer tipo de informação de identificação pessoal. 

 

4.2.1.2 Amostragem 

Através da amostragem é possível utilizar uma parte da população (amostra) para fazer 

generalizações sobre essa mesma população (Bryman, 2012).  

A amostragem pode ser dividida em probabilística- amostragem objetiva, onde cada 

elemento da população tem uma probabilidade conhecida para ser selecionado para a 

amostra, tornando-a representativa da população - e não probabilística- amostragem 

subjetiva, uma vez o investigador escolhe (consciente ou inconscientemente) os elementos 

a incluir na amostra que considera que podem representar a população (Bryman, 2012; 

Hair et al., 2010; Maroco, 2010). 

A amostragem probabilística é geralmente aceite como o método mais apropriado para 

fazer inferências passíveis de serem generalizadas (Bryman, 2012). Contudo, a 

atratividade da amostragem probabilística tem vindo a diminuir, tanto pelos custos 

associados, morosidade e dificuldade da implantação da estratégia, como devido ao 

aumento da taxa de “não resposta”, que levanta questões sobre a validade das 

generalizações feitas através desta metodologia (Brick & Williams, 2013).  

A partir de meados do século XX (1958) a amostragem não probabilística passou a ser 

utilizada nas análises de mercado, nas sondagens eleitorais e noutros tipos de investigação 

social (Brick, 2014). A utilização deste tipo de amostragem incrementou com o aumento no 

acesso à internet por parte da população (segundo o Eurostat 2019, em 2018, 89% dos 

agregados familiares da UE-28 e 79% dos agregados familiares portugueses tinham 

acesso à internet) através da aplicação de inquéritos online, cujas grandes vantagens são 

a rapidez, a facilidade e o baixo custo de aplicação (Baker, et al., 2013; Brick, 2014; Lozar-

Manfreda & Vehovar, 2008). A amostragem não probabilística é um termo genérico para 

reunir todas as formas de amostragem que não são conduzidas de acordo com os cânones 

da amostragem probabilística, pelo que abrange uma gama ampla de estratégia de 

amostragem (Bryman, 2012; Hair et al., 2010; Maroco, 2010). 

No levantamento dos dados para análise quantitativa deste estudo foram aplicados 

inquéritos por questionário eletrónico (email e redes sociais) e presencial. Neste caso em 

estudo, a estratégia de aplicação de questionário usada produz uma amostra de 
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conveniência (não probabilística) alargada, porque apenas as pessoas que viram o convite 

enviado virtualmente (n=403) e os transeuntes abordados presencialmente (n=100) 

tiveram oportunidade de serem inquiridos, portanto, foram selecionadas em virtude do seu 

acontecimento. Relembre-se que na amostragem por conveniência, os elementos da 

amostra são selecionados pela facilidade no acesso, disponibilidade, conveniência ou 

acidentalmente, não porque existe um critério estatístico por detrás da escolha (Bryman, 

2012; Maroco, 2010). Esta conveniência representa uma maior facilidade operacional, mas 

não permite extrapolar os dados e fazer uma afirmação geral com rigor estatístico sobre a 

população, pelo que as conclusões obtidas na amostra só a ela se aplicam, porém podem 

funcionar como um trampolim para outros estudos (Bryman, 2012; Cardoso, 2012; Vieira, 

2008). 

No que concerne ao tamanho da amostra, segundo Hill & Hill (2012), todos os 

investigadores se interrogam qual o número mínimo para que a amostra seja fiável e 

aceitável. Existem três abordagens, contudo a que se destaca é a que é mais utilizada, ou 

seja, o “caminho mínimo” que consiste na obtenção de uma amostra tanto maior quanto os 

recursos sejam capazes de suportar. 

 

4.2.1.3 Aplicação do questionário 

Tradicionalmente os questionários são aplicados presencialmente ou através do envio do 

mesmo em papel, mas com o incremento no acesso à internet, os questionários eletrónicos 

passaram a ser a forma mais popular na recolha de dados (Coutinho, 2018). Nos últimos 

tempos têm sido feitas algumas investigações para determinar até que ponto as diversas 

formas de aplicação dos questionários são equivalentes, mas o baixo custo de aplicação, 

a flexibilidade de trabalhar com amostras grandes, bem como a facilidade e rapidez com 

que as respostas podem ser geridas, e o registo, sem erros, dos dados para análise, 

tornaram a aplicação dos questionários eletrónicos o método de eleição (Bryman, 2012; 

Coutinho, 2018) 

Por forma a atenuar o viés do estudo, chegando a respondentes sem acesso à internet ou 

com dificuldade na utilização de recursos web, aumentando a taxa de resposta e o tamanho 

da amostra, vários estudos têm demonstrado que existem vantagens na aplicação 

simultânea de questionários eletrónicos e presenciais (Dillman, 2007; Fricker, 2008), opção 

deste estudo.  
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O questionário elaborado neste trabalho foi administrado quer eletronicamente quer 

presencialmente, durante os meses de abril e maio de 2019, a respondentes naturais, 

residentes e/ou trabalhadores do Concelho da Figueira da Foz e com mais de 18 anos. 

A opção por participantes com idade superior a 18 anos deve-se a duas razões 

fundamentais: a aplicação a menores carecer de autorização, o que seria difícil de obter 

no contexto do estudo, e a linguagem do questionário não ser adequada a essa faixa etária. 

Aplicar a menores de 18 anos implicaria ter que elaborar um segundo questionário dirigido 

a essa faixa etária, pedir autorização aos pais ou tutores e proceder a uma análise 

comparativa que não se enquadrava nos objetivos do presente estudo. 

Após recolher respostas durante 60 dias (com reforço de publicitação a cada 15 dias) foram 

recolhidas 403 respostas por via eletrónica e 100 respostas obtidas através de 

questionários presenciais. Para o questionário eletrónico foi utilizado um formulário Google 

cujo link foi enviado através de email, solicitando o preenchimento e encaminhamento, para 

os vários emails de escolas e agrupamentos escolares (para preenchimento por docentes 

e funcionários), equipamentos municipais (como bibliotecas e museus), coletividades 

(culturais, recreativas, desportivas, escuteiros e), juntas de freguesia, empresas de 

hotelaria e restauração, pequeno comércio, transportes (táxi e rodoviária), saúde 

(farmácias, Cruz Vermelha, bombeiros, clinicas privadas), imprensa regional (O Palhinhas, 

O Palhetas na Foz, Diário das Beiras, Diário de Coimbra, Rádio Foz do Mondego), para a 

Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, para a Incubadora de Empresas da 

Figueira da Foz, e outros contactos disponíveis no site da Câmara Municipal da Figueira 

da Foz. O questionário foi igualmente publicitado através de redes sociais em grupos da 

Figueira da Foz, tais como, grupos de amigos, grupos recreativos, etnográficos, 

desportivos, páginas oficiais de empresas, Juntas de Freguesia, figuras eminentes e 

influenciadores da região. 

Relativamente à recolha de dados dos questionários a nível presencial, foram visitados 

diversos estabelecimentos comerciais de vários ramos, estabelecimentos de ensino (pré-

escolar e de formação profissional), ginásios e pavilhões desportivos, associações 

culturais, desportivas e recreativas, bombeiros e forças de segurança pública, entre outros. 

Os questionários foram dirigidos aos responsáveis e a todos os presentes nos locai 

referidos que demonstraram interesse em voluntariamente participar no estudo. 
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Posteriormente foi feita a análise multivariada dos questionários com recurso ao software 

SPSS, onde foram relacionadas as características gerais dos respondentes com as 

respostas a cada item. 

 

4.2.1.4 Amostra 

A amostra foi constituída por 503 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 

79 anos, sendo a faixa etária mais frequente a correspondente a 40-44 anos (n=91, 18,1%). 

A maioria dos respondentes era do sexo feminino (n=297, 59,0%), e naturais do concelho 

da Figueira da Foz (n=265, 52,7%). A freguesia melhor representada é a de Buarcos e São 

Julião (n=212, 42,1%), sendo que o tipo de residência mais indicado é a permanente 

(n=232, 92,8%). No que concerne às habilitações literárias, 39,2% (n=197) dos inquiridos 

eram licenciados, seguidos do ensino secundário, com 28,4% (n=143). Em termos 

profissionais, os professores apareceram em maior número, correspondendo a 21,6% 

(n=99) da amostra, seguidos dos empregados de escritórios (n=42, 9,2%), e dos 

especialistas em ciências físicas e matemáticas (n=33, 7,2%), de representantes do poder 

legislativo, de órgãos executivos e de dirigentes superiores da Administração Pública 

(n=30, 6,5%). As restantes profissões apareceram de forma minoritária.  

 

4.2.2 Inquérito por entrevista 

Numa investigação, por vezes, os dados quantitativos e qualitativos complementam-se. 

Confrontar a narrativa do entrevistado com os dados quantitativos exploratórios obtidos 

numa aplicação prévia de questionários, permite ao investigador validar as suas hipóteses 

de trabalho (Bryman, 2012). 

Conhecida como uma das principais estratégias de recolha de dados qualitativos, a 

entrevista semiestruturada é caracterizada por um conjunto de perguntas previamente 

estabelecidas considerando o objetivo da investigação, reunidas num guião flexível, e que 

pretende obter dados decorrentes do discurso dos entrevistados (Bryman, 2012; Fontana 

& Frey, 2000; Oltmann, 2016; Roer-Strier & Sands, 2015).  

As perguntas devem permitir respostas suficientemente amplas, que serão 

complementadas por outras questões inerentes ao curso natural da entrevista. A 

flexibilidade desta técnica deve ser ancorada na narrativa do entrevistado, cabendo ao 
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investigador manter o foco no objetivo da investigação. As perguntas fechadas devem ser 

utilizadas apenas quando existe necessidade de clarificar o discurso do entrevistado 

(Adams, 2010; Fontana & Frey, 2000; Oltmann, 2016; Roer-Strier & Sands, 2015). Durante 

a entrevista é fundamental saber ouvir com neutralidade (Adams, 2010). 

Dado os objetivos a que se propõe, neste estudo adotou-se a técnica de entrevistas 

semiestruturadas denominada expert interview, na qual o entrevistado é selecionado pela 

sua reconhecida capacidade sobre uma problemática específica, ou pela sua posição 

singular em determinado campo ou atividade (Bogner et al., 2009; Flick, 2009). Segundo 

Flick (2009), as entrevistas a peritos pretendem obter opiniões de um grupo especializado 

com vista a esclarecer conceitos e para compara opiniões e conhecimentos. 

Neste estudo foram usadas entrevistas semiestruturadas, procedimento que se revelou 

adequado por se pretender compreender, com profundidade, os pontos de vista dos 

entrevistados (Bryman, 2012; Flick, 2009). 

 

4.2.2.1 Construção da entrevista 

O guião das entrevistas efetuadas foi organizado em função de um conjunto de 6 blocos 

temáticos, de acordo com os objetivos da investigação e baseados nos resultados da 

análise dos questionários citados anteriormente (ver Apêndice III), tendo por objetivo 

confrontar a opinião dos entrevistados com os dados obtidos nos questionários. 

No primeiro bloco procurou-se compreender quais os critérios para a criação de um 

geoparque, qual o potencial da Figueira da Foz para ter um geoparque e quais os 

benefícios para a população, se o conceito “geoparque” é reconhecido e tem sido 

devidamente divulgado. Num segundo momento foi questionada a importância do 

envolvimento da população na criação e manutenção de um geoparque, sendo solicitados 

exemplos de boas práticas concretos. A entrevista continuou com as mais valias para a 

região a existência de um geoparque, e o que distingue esta área de outras classificadas 

como geoparques e aspirantes a geoparque. Num quatro bloco foram exploradas as 

estratégias que contribuem para melhorar a economia da região e quais os contributos da 

designação “geoparque” para esse fim. Em quinto foi abordada a questão dos objetivos 

2030 e em que medida um geoparque ajuda na sua promoção. E, por fim, no sexto bloco 

de questões foram explorados os novos limites, sugeridos pela UNESCO, do geoparque 

da Figueira da Foz. 
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Com esta estrutura de entrevista, pretende-se recordar os aspetos essenciais do conceito 

de geoparque e procurar garantir homogeneidade no ponto de partida. É também objetivo 

recolher uma lista dos fatores facilitadores e inibidores do desenvolvimento de ações de 

envolvimento populacional e participação cidadã, conhecer novas propostas e verificar se 

o entrevistado, ao refletir sobre o assunto, considerou o tipo e grau efetivo de envolvimento 

geral da população na criação de um geoparque (ou só de um setor social). 

 

4.2.2.2 Aplicação da entrevista 

Tal como já foi referido, neste estudo foram entrevistadas sete pessoas, sendo elas: um 

interlocutor da candidatura do aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz [ID1], 

um investigador em geoparques [ID7], representantes dos cinco geoparques nacionais 

[ID2-ID6]. 

As entrevistas realizaram-se entre outubro e novembro de 2019 e tiveram uma duração 

média de 40 minutos. As entrevistas foram gravadas, com autorização dos entrevistados, 

em formato áudio e posteriormente transcritas. Neste tipo de entrevistas o anonimato pode 

ou não ser garantido de acordo com a vontade do inquirido. Neste estudo optou-se, apenas, 

por identificar as funções que os entrevistados desempenham, tendo por isso obtido a 

permissão dos entrevistados. 

 

4.2.2.3 Codificação das categorias para a análise qualitativa 

A análise qualitativa das entrevistas foi realizada através do software NVivo 12. Para 

delimitação dos resultados, a partir da técnica por separação por “nós”, foi demarcado o 

conjunto de temas previamente trabalhados pelos questionários. Os grupos temáticos 

trabalhados na análise (“nós”) foram separados em três tópicos distintos, sendo eles: a) 

Geoparque da UNESCO na Figueira da Foz; b) Envolvimento da população; e c) Região 

da Figueira da Foz. Cada um destes grupos representa os principais pontos levantados em 

entrevista (A; B; C), que por sua vez possuem “subnós” (de A1 a C3) representados 

subtemas evidenciados na tabela 4.3.  
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Tabela 4.3- Estrutura de codificação de nós no NVivo. 

Codificação de categorias Ficheiros Referências 

A_Geoparque UNESCO na Figueira da Foz 0 0 

A1_Benefícios 7 26 

A2_Critérios e viabilidade 6 16 

A3_Enquadramento na Agenda 2030 7 10 

B_Envolvimento da população 0 0 

B1_B2_Familiaridade com o conceito de Geoparque 0 0 

B1_Perceção do conceito de Geoparque 7 11 

B2_Opinião sobre os dados do inquérito 6 7 

B3_B4_Estratégias 0 0 

B3_Ações e atividades 7 22 

B5_Importancia do envolvimento 7 14 

C_Região da Figueira da Foz 0 0 

C1_Diferencial do território da Figueira da Foz 7 13 

C2_Novos limites da Figueira da Foz 7 12 

C3_Offshore e binómio (natureza e comunidade) 6 10 

 

Em termos de análise, a estrutura das categorias (ver tabela 4.4) tem uma distribuição 

equilibrada, com o discurso maioritariamente concentrado no nó “Envolvimento da 

população” (39,6%), seguindo para o nó “Geoparque Unesco na Figueira da Foz” (32,7%) 

e, finalmente, terminando no nó ”Região da Figueira da Foz” (27,7%).  

Tabela 4.4- Estrutura das categorias. 

Categorias/Nós 

Referências 

n % 

Geoparque UNESCO na Figueira da Foz 52 32,7% 

Envolvimento da população 63 39,6% 

Região da Figueira da Foz 44 27,7% 

Total 159 100,0% 

 

4.3 Validade e fiabilidade dos instrumentos 

Sem rigor, a investigação não tem valor (Coutinho, 2018). A construção de qualquer 

instrumento de avaliação, para que tenha sucesso, necessita que os resultados tenham 

qualidade, ou sejam, sejam válidos e fiáveis (Bryman, 2012)  
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O conceito de fiabilidade implica precisão do instrumento de investigação, coerência, 

reprodutibilidade e concordância (Bryman, 2012; Coutinho, 2018). A validade determina a 

capacidade do instrumento de avaliação responder às questões que se propõe responder 

(validade interna), tal como a possibilidade de generalização para outras situações 

(validade externa) (Bryman, 2012). Nem todos os instrumentos de avaliação que 

apresentam fiabilidade têm validade, mas todos o que possuem viabilidade têm fiabilidade. 

Com o intuito de analisar a coerência e objetividade dos instrumentos de recolha de dados 

deste trabalho, recorreu-se ao método de reflexão falada. Esta técnica permitiu, tal como 

referido por alguns investigadores (Almeida & Freire, 2010; Queiroga, 2002), testar a 

clareza e compreensão das perguntas, a pertinência dos itens, e estimar quanto ao tempo 

de resposta e potenciais melhorias a aplicar nos instrumentos de avaliação.  

Como forma de orientação da aplicação da reflexão falada, foram registados aspetos 

relacionados com as dúvidas quanto às instruções e quanto aos conteúdos das perguntas, 

sintaxe e ortografia, correção científica, comentários espontâneos, interesse sobre o 

assunto e tempo de aplicação do instrumento. Esta método permitiu aperfeiçoar o 

questionário e as entrevistas no seu conteúdo, forma, clareza, compreensibilidade e 

adequação aos objetivos (Almeida & Freire, 2010). 

Neste sentido, foi entregue um inquérito piloto a 12 pessoas, maiores de 18 anos, com 

formação distinta (ciências, humanidades, economia e artes), várias profissões e níveis de 

escolaridade diversos e aplicado o método de reflexão falada. Com base no feedback 

recebido pelo grupo de teste, foram elaboradas as versões finais dos inquéritos 

(questionário e entrevista) que se encontram em apêndice (ver Apêndice I e III). 

Após garantir a validade e fidelidade dos instrumentos, procedeu-se à sua aplicação e 

posterior análise dos resultados. No caso da árvore de conteúdos das entrevistas, a 

fidelidade foi assegurada por dois investigadores (a doutoranda e um elemento da equipa 

de orientação). Após uma análise individual, e sempre que a categorização e codificação 

não coincidiam, os investigadores reuniram para discussão e convergência na análise. 

Após se obter consenso a análise das entrevistas ficou concluída com fidelidade 

assegurada.  
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CAPÍTULO V  

RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS 
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5.1 Envolvimento da população 

5.1.1 Conceito de geoparque 

Quando questionados se a palavra “geoparque” lhes era familiar, grande maioria dos 

inquiridos respondeu afirmativamente (n=463, 92,0%). Ao tentar perceber se esta 

distribuição é influenciada pela idade, escolaridade e freguesia, usou-se o teste de 

associação do Qui-Quadrado, de acordo com a Simulação de Monte Carlo, cujos 

resultados encontram-se detalhados nas tabelas em apêndice (ver Apêndice II,tabela II.1, 

tabela II.2, tabela II.3). 

No caso da idade, classificada em intervalos etários de amplitude de 4 anos, verificou-se 

uma maior frequência de respostas afirmativas nas faixas etárias correspondentes a idades 

maduras, desde os 35 anos 59 anos, sendo essas mesmas faixas as que têm maiores 

frequências de respostas positivas. O teste do Qui-Quadrado validou estas diferenças, 

(𝜒11
2 = 13,003, 𝑝value = 0.284), não confirmando assim a existência de uma associação 

significativa entre o conhecimento da palavra “geoparque” e a faixa etária. 

Considerando a escolaridade, os respondentes que mais referiram conhecer a palavra 

foram os que possuem licenciatura, seguidos dos que têm o nível secundário e dos 

mestres. O teste do Qui-Quadrado permitiu concluir que há evidências desta associação 

(𝜒7
2 = 70.165, 𝑝 − value = 0,002). 

Ao analisar esta tendência por freguesia, a distribuição da amostra verificou-se uma maior 

frequência de “sim”, na freguesia de Buarcos e São Julião, o mesmo acontecendo nas 

respostas negativas. O teste do Qui-Quadrado confirmou a existência de evidências 

estatísticas desta associação (𝜒13
2 = 36.214; p-value <0.001). 

Considerando apenas aqueles que reconheceram a palavra “geoparque” (n=463), cerca 

de 60% dos inquiridos já ouviram falar do geoparque de Arouca, seguido do geoparque 

Açores (57.2%), sendo que os restantes geoparques foram menos referidos e 15,6% não 

conhecia nenhum. No caso dos candidatos a geoparque, a maioria reconheceu o 

geoparque da Figueira (50,8%), seguido de perto pelo geoparque Estrela (47,1%). 56,57% 

dos respondentes, afirmaram não conhecer nenhum. 

Quando questionados se o conceito de geoparque seria familiar aos respondentes do 

questionário, todos os sete entrevistados foram unânimes na opinião, afirmando que não.  
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O discurso dos intervenientes vai no sentido de que a população não tem noção do 

significado da palavra nem do conceito, como se constata pela seguinte transcrição de 

alguns extratos das respostas às entrevistas:  

[ID1] «Não. Eu acho que não, que a maior parte das pessoas não entende sequer o que 

é isso do geoparque. (…). Mesmo assim, a maior parte das pessoas muitas vezes nem 

distingue o que é geologia do que é história, do que é arqueologia. E por isso é muito 

confuso na cabeça das pessoas. Eu sinto um bocadinho isso. É uma questão de cultura 

geral, também. Esses conceitos não estão bem…» 

[ID6] «Ainda não. E há uma razão lógica para isso: este é um conceito relativamente 

recente, se pensarmos que a primeira rede de geoparques data dos anos 2000, portanto 

nem sequer tem 20 anos, e os conceitos de geodiversidade e de geopreservação também 

eles são todos muito recentes, ainda não há uma grande divulgação para o conhecimento 

desses conceitos junto da população. (…). Aliás o próprio conceito de geoparque, a 

definição de geoparque e a criação de geoparques visa precisamente alcançar esse 

desiderato que é tornar esses temas mais presentes junto das populações e das 

comunidades em geral.» 

[ID7] «Não. Nem mesmo nos territórios que já têm geoparques e naqueles que não são 

geoparque, esse conceito ainda é mais desconhecido.» 

 

Por vezes, era apresentada a justificação da novidade do conceito: 

[ID3] «Não! Ainda estamos muito longe disso em todo o lado. Mesmo em países onde o 

conceito de geoparque está mais disseminado, e não precisamos de ir muito longe, em 

Espanha por exemplo, onde já se contam creio que 15 geoparques, se não estou em erro. 

Espanha também é um país muito maior que Portugal, mas ainda assim tem muitos mais 

geoparques e ainda assim as pessoas lá também não reconhecem, tal como não 

reconhecem cá em Portugal, apesar de haver alguma dinâmica da parte dos territórios já 

classificados como geoparques, se calhar até mais aqui do que em Espanha, mas ainda 

assim as pessoas não reconhecem. É um conceito demasiado novo ainda. Só tem 20 anos 

e isso é muito pouco para amadurecer na cabeça das pessoas.» 
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Entre os entrevistados houve quem manifestasse que a definição de geoparque tornou-se 

marcante por conta da amplitude da composição das palavras, e que as pessoas associam 

a palavra geoparque a proibição ou restrição do acesso: 

[ID2] «A definição “parque” esbarra em algo que ao longo dos tempos se tornou complexo 

para as pessoas, geralmente é entendido como um parque de diversões e pode ter dentro 

parques de diversões, mas um geoparque nunca será um parque de diversões.» 

[ID5] «(…) não é um conceito familiar às pessoas. O próprio nome geoparque não é muito 

feliz. Eu tenho pena que os geoparques não tenham outro nome, porque o cidadão comum 

associa muito à ideia de parque, de algo fechado, ou a parque de diversão. (…). Se o nome 

já não é fácil, o conceito em si ainda é mais difícil, e portanto, eu acho que um dos grandes 

desafios de um geoparque é exatamente o de conseguir aproximar o conceito de 

geoparque às populações e isso é um trabalho que me parece que dificilmente terá fim, 

mas que tem que ser feito porque senão está posto em causa o sucesso de qualquer 

estratégia.» 

 

Contudo houve entrevistados que manifestaram que a palavra geoparque entrou no 

contexto social de forma gradual: 

[ID4] «Há pessoas que são cautelosas e dizem que não sabem o que é. Algumas dizem 

que sabem o que é, mas mal, ou seja, imaginam que é uma área protegida, por exemplo, 

mas não é, e depois há uma ínfima percentagem de pessoas que sabem efetivamente o 

que é um geoparque, mas estamos a falar de pessoas como professores de ciências 

naturais, geólogos e pouco mais.» 

 

Ao terem conhecimento dos dados da análise quantitativa referente à temática, alguns 

entrevistados mostraram-se surpresos com o resultado, concluindo sobre a eficiência da 

comunicação: 

[ID1] «Ótimo! O que quer dizer que comunicamos bem. (…). Isso surpreende-me e é 

positivo. Fico contente porque funcionou, não é?» 

[ID2] «Isso é um dado interessante.» 

Outros manifestaram alguma falta de credibilidade, justificando que:   
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[ID4] «As pessoas por tendência gostam de afirmar o seu conhecimento, e geralmente 

por vergonha mentem nas respostas. (…). Por exemplo as pessoas que vão a Arouca, 

aos passadiços percebem que estão no geoparque [?]» 

 

Apesar dos entrevistados acreditarem que o conceito de geoparque não seria familiar à 

população da Figueira da Foz, as respostas dos inquiridos não corroboram com a opinião 

dos entrevistados. 

 

5.1.2 Ações levadas a cabo 

As ações previamente descritas concretizadas por Trincão e outros (2018), foram 

conhecidas, em maior frequência, pelos inquiridos com faixas etárias entre os 35 e os 59 

anos, fenómeno já detetado anteriormente. Ao testar o efeito da faixa etária no 

conhecimento das estratégias realizadas, o teste do Qui-Quadrado, com Simulação de 

Monte Carlo, não confirma a tendência em nenhuma das atividades desenvolvidas, com p-

values superiores a 5% (ver Apêndice II, tabela II.4). 

Fazendo a mesma análise, mas agora por nível de escolaridade, surge a exposição de 

dinossauros como a mais conhecida entre aqueles que possuem o ensino secundário ou 

licenciatura, a um grau de confiança de 5% (𝜒7
2 = 35,31; p-value=0,000) (ver Apêndice II, 

tabela II.5).  

Explorando o conhecimento por freguesia, surge, novamente, a exposição de dinossauros 

(𝜒7
2 = 44,39; p-value=0,000) e os painéis expostos na marginal (𝜒7

2 = 29,10; p-value=0,006) 

como ações com influência significativa, em especial na freguesia de Buarcos e São Julião, 

freguesia onde houve mais conhecimento das ações realizadas (ver Apêndice II, tabela 

II.6). 

Tal como na análise da questão anterior (ponto 5.1.1), mais uma vez os níveis de 

escolaridade (secundário e licenciatura) e a freguesia mais representativa da amostra 

(Buarcos e São Julião) parecem ser os fatores que determinam uma maior tendência para 

a existência de conhecimento sobre as atividades levadas a cabo.  

O ter conhecimento de determinada ação nem sempre se traduz na participação na 

mesma. Para analisar este fenómeno, realizaram-se testes de associação entre as 

variáveis que traduzem conhecimento de uma ação com a respetiva participação. Ao 
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analisar a amostra, seria de esperar, na maior parte dos casos, que os inquiridos que mais 

participaram nas atividades seriam aqueles que tinham conhecimento prévio das mesmas 

(ver tabela 5.1). Nesse sentido, o teste do Qui-Quadrado permitiu verificar que no caso da 

exposição dos dinossauros e dos painéis expostos foi, efetivamente, esta a tendência 

predominante, a um nível de significância de 0,05. O mesmo não se verificou com a Hora 

Geoparque nem com as visitas guiadas, onde a tendência foi a existência respondentes 

sem conhecimento e sem participação nas ações realizadas. 

 
Tabela 5.1- Associação entre ter conhecimento das atividades e respetiva participação dos inquiridos. 

 Participou  

𝝌𝟏
𝟐 

 

p-value Teve conhecimento Sim Não 

 n n   

Exposição de dinossauros Sim 230 195 72,53 0,000 

Não 0 72 

Painéis  Sim 233 63 290,13 0,000 

Não 1 196 

Hora Geoparque Sim 37 77 126.39 0,000 

Não 1 374 

Visitas guiadas Sim 49 114 97,40 0,000 

Não 3 324 

Legenda: 𝜒𝑦
2- Teste do Qui-quadrado, em que y corresponde aos graus de liberdade; n- número de respondestes 

 

Considerando apenas os inquiridos que manifestaram conhecer a palavra “geoparque” 

(avaliado no ponto 5.1.1), e questionando-os sobre as atividades levadas a cabo, 87,7% 

teve conhecimento da exposição de dinossauros que decorreu no verão de 2017 e 48,8% 

participou; 61,6% sabia da existência dos painéis interpretativos expostos na marginal 

entre a Torre do Relógio e Buarcos, tendo 49,1% participado. No entanto a Hora 

Geoparque foi desconhecida por 75,6% dos inquiridos, e como consequência teve apenas 

8,4% de participantes, assim como as visitas guiadas organizadas, com 63,5% dos 

inquiridos manifestando desconhecimento da realização das mesmas e só com 11,3% de 

participação (ver Apêndice II, tabela II.7 e tabela II.8). 

Considerando agora os indivíduos que afirmaram desconhecer a palavra “geoparque” 

(n=40, 8%), a maioria teve conhecimento da exposição de dinossauros no verão de 2017 

(57,5%), mas só 15,8% a visitou (n=6), 60% referiu não conhecer os painéis expostos. 

Ainda em maior percentagem, 90% e 97,5% desconhecia, respetivamente, a Hora 

Geoparque e as visitas guiadas realizadas (ver Apêndice II, tabela II.9 e tabela II.10).  
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Segundo o interlocutor do aspirante a geoparque da Figueira da Foz [ID1] foram efetuadas 

exposições no espaço público, ações de publicidade, apresentações para a comunicação 

social, eventos temáticos para as crianças transmitirem informações sobre o futuro 

geoparque aos pais. Tais evidências encontram-se nas seguintes afirmações: 

[ID1] «(…). Foi feita uma sensibilização à população, através até da exposição dos 

dinossauros e daquela exposição ao longo da avenida, para as pessoas ficarem 

sensibilizadas para o tema e perceberem que, pelo menos, existia esse potencial geológico 

no concelho. (…). Falámos muitas vezes com a comunicação social, fizemos exposições, 

apresentações públicas. (…). Eu julgo que essa comunicação que nós fizemos, por 

outdoors, ou por exemplo dar temas aos vários eventos da Figueira relacionados com isso 

e envolver muito as crianças, acho que é por aí. Depois as crianças também comunicam 

muito com os pais e vão explicando… (…). Penso que passa por aí. Eventos e iniciativas 

do género da exposição dos dinossauros, que eu acho que funcionou. (…). Foram positivos 

porque realmente pôs as pessoas a falarem no conceito e a perceberem património e que 

houve dinossauros na Figueira. Esse tipo de coisas é engraçado e acho que as pessoas 

gostaram. Eu percebi pelas crianças, porque realmente as crianças notaram.» 

 

Quando o investigador [ID7] e os demais representantes dos geoparques [ID2-ID6] foram 

questionados quais as estratégias que consideram funcionar melhor para o envolvimento 

da população nos geoparques, as respostas centraram-se maioritariamente no 

envolvimento por via das escolas através de programas educativos, visitas escolares, 

projetos escolares e atividades educativas, conferências, sessões de esclarecimento com 

os representantes do poder local, caminhadas, participação em eventos organizados pelos 

municípios (tais como feiras de artesanato e outros certames), encontros científicos e 

aposta em estratégias de comunicação: 

[ID2] «Aí tem havido alguma evolução, mas tem sido muito mais lenta porque desde logo 

as pessoas têm o seu trabalho, não estão centralizadas numa escola. Mas tem havido um 

conjunto de iniciativas várias que vão desde cursos a projetos, iniciativas, organização de 

eventos em que se procura envolver as pessoas, portanto a comunidade é chamada a 

participar. Repare-se por exemplo, naquilo que hoje é a realidade do artesanato nos 

geoparques: vemos o aparecimento de novos produtos, de novas iniciativas, onde as 

pessoas já querem ter inclusivamente um selo de reconhecimento de qualidade do 

geoparque, em que já há produtos em que os stakeholders, os agentes locais já põem um 

selo que testemunha uma qualidade, um reconhecimento do geoparque. Agora, isto é um 
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processo lento. (…). E apesar de a aposta na educação ser muito mais forte, ela é 

estratégica. Porquê? Porque assim estamos a educar as gerações futuras, estamos a 

educar os próximos cidadãos, estamos a educar aqueles que vão ser empresários, os 

decisores políticos, os agentes de desenvolvimento, etc., é um trabalho que demora 

tempo.»  

[ID3] «As ações que têm um impacto mais local são aquelas que a longo prazo são as mais 

eficientes, porque deixam legado. Por exemplo, já temos tido eventos concentrados, que 

têm atraído muita gente, mas que se realizam num determinado local e que não têm o 

mesmo impacto, porque após o evento não fica nada no local. Fundamentalmente temos 

realizado alguns projetos em algumas das freguesias que têm funcionado e depois o 

trabalho realizado junto das escolas que também tem um impacto significativo, já que 

vamos desenvolvendo um conjunto de iniciativas, algumas delas que decorrem ao longo 

de todo o ano letivo, e que acabam por deixar alguns produtos que são depois aplicados 

nos anos seguintes. (…). Sobretudo aquelas que decorrem todos os anos, porque acabam 

por fazer parte de um calendário de eventos, e essa repetição é que deixa um legado de 

pessoas que acabam por recorrentemente participar em atividades em vários municípios, 

criando quase uma “família” de participantes dos eventos do geoparque. Isto depois acaba 

por gerar o efeito de, nos locais onde decorrem estas atividades, normalmente, é onde as 

pessoas mais reconhecem o conceito de geoparque. (…). Aí talvez as visitas não 

funcionem tão bem porque as pessoas já acham que conhecem bem o Cabo Mondego e 

acham que não há novidade e os outros geossítios podem não ser tão apelativos. Há uma 

questão de proximidade que será inibidora da participação dos locais nesse tipo de visitas 

temáticas. (…). Em relação à exposição, numa zona muito visível como a marginal, foi uma 

excelente iniciativa de promoção, isso sem dúvida. Agora, para que resulte, realmente é 

importante que continuem a usar de uma forma recorrente esse espaço, com outras ideias 

originais, usando essa estratégia de utilizar a marginal como centro de exposições 

temporário, acho uma excelente ideia. Havia a questão também das conferências/palestras 

onde as pessoas podiam ver respondidas questões sobre o projeto e houve pouca gente 

a participar, isso é sintomático da falta de capacidade de perguntar, de questionar, isso é 

muito típico dos portugueses, apesar da disponibilidade para responder não haver grande 

interesse porque envolve mostrar alguma ignorância de quem pergunta. É muito típico 

quando se pergunta se há dúvidas as pessoas não se manifestarem porque não se querem 

expor face ao resto do grupo.»  
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[ID4] «Depois há aquelas estratégias que também são importantes, como envolver as 

pessoas em atividades festivas, onde lhes é oferecido algo, como um baile, uma música, 

um concerto, um lanche, um jantar, etc., e onde depois de uma forma ligeira se traz a 

temática do geoparque.» 

[ID5] «Nós desde o início sempre percebemos que o grande desafio sempre foi, e ainda é, 

envolver as populações. Dou-lhe alguns exemplos que têm sido feitos em vários níveis. Há 

uma estratégia em particular que me parece brutal que é a educação e é a via da educação. 

(…) hoje estamos com uma implementação nas escolas do território muito grande, tem 

havido semanas em que todos os dias vamos a uma escola diferente, e estamos a falar de 

um território com 26 agrupamentos escolares, é um território com 9 municípios e, portanto, 

isto requer um esforço enorme para conseguir dar conta. A educação é claramente uma 

via muito importante e por isso temos 3 áreas distintas na educação: os programas 

educativos outdoor, em que fazemos o acompanhamento de visitas escolares durante um 

ou dois dias ao território, ou mais se for solicitado; (…). Depois uma outra área é a 

aproximação à população e aí tem sido trabalhada em vários níveis, por um lado a criação 

de uma série de conferências (…). Depois tivemos sessões de esclarecimento com todos 

os presidentes de juntas de freguesias do território (…). Outro nível tem a ver com a 

possibilidade de o geoparque participar em muitos eventos dinamizados pelos municípios, 

nas festas populares, como o festival do queijo ou da castanha, a festa da lã, etc. (…). A 

questão da ciência também, temos participado em alguns eventos científicos relevantes 

(…). Por último, eu acho que as estratégias de comunicação tradicionais, neste caso as 

redes sociais, a presença em revistas nacionais, o nosso site, a forma como comunicamos, 

a colocação de algumas estruturas de comunicação físicas como outdoors e muppies de 

promoção, tudo isso têm sido estratégias que nós temos tentado agarrar para chegar ao 

maior numero de população» 

[ID6] «(…) Eu diria que há essas duas vertentes: por um lado a divulgação e promoção 

através das técnicas normais de comunicação e de marketing e por outro lado por aquilo 

que se faz e isto também chama a atenção e ajuda a divulgar os geoparques.(…). Nós 

abordamos as questões sob duas perspetivas, uma mais genérica que é através do que 

mencionei há pouco, a divulgação a comunicação, estar presente nos media, divulgar as 

nossas atividades, quer por via dos meios de comunicação social ou das redes sociais, etc. 

A outra forma é atingir públicos-alvo específicos, em vez de fazermos atividades para a 

população em geral procuramos atingir públicos-alvo, por exemplo, os estudantes, as 

escolas, por exemplo na área da economia as empresas de animação turística, porque tem 
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muito a ver com o desenvolvimento dos geoparques. Portanto nós temos essas duas 

abordagens, a divulgação, promoção e atingir públicos-alvo, e depois espera-se que haja 

o efeito de passa-palavra “já vi, já estive, já fiz”, e, portanto, por aí ganhar o efeito 

multiplicador.» 

[ID7] «As notícias regulares na comunicação social são muito importantes. Ter uma 

presença ativa e regular ao longo do tempo nos jornais e rádios locais é extremamente 

importante. Depois creio que é importante trabalhar com a comunidade educativa. Os 

alunos dos vários níveis de ensino são reprodutores daquilo que veem na escola junto das 

suas famílias e se os professores falarem do tema e fizerem visitas de estudo ao 

geoparque, depois eles chegam a casa e dizem que foram visitar o geoparque. Pouco a 

pouco, com esse tipo de coisas, penso que chega a um ponto em que o público está 

envolvido. Agora, isto é algo que leva tempo, e é algo que por vezes os geoparques e as 

próprias populações não entendem: de facto, isto são projetos que para funcionar bem 

demoram anos a ser reconhecidos e a ser devidamente implementados. E, portanto, se 

pensam que quando se começa a falar num geogarque se vão ver resultados num ano ou 

dois, esqueçam porque não vão haver resultados! São projetos a longo prazo, são 

maratonas! (…). Por exemplo, falou na notícia que era de 2007. Nós já estamos em 2019 

e ainda não aconteceu nada, já passaram 12 anos. (…). Eu acho que é muito complicado 

começar a levantar expectativas na comunidade antes de se ter um plano de ação, uma 

equipa, financiamento para que o projeto realmente tenha uma estrutura montada e para 

que as pessoas efetivamente vejam algo a mudar na estratégia do concelho. Têm que ser 

algo concertado, não é um percurso que se faz na serra, ou de barco, não é uma exposição 

que se faz num determinado momento. É um construto novo, com um plano de ações a 

vários níveis: de educação, do turismo, da própria organização de várias políticas do 

município. Se as pessoas não veem alguma preocupação de fazer acontecer isso faz com 

que naturalmente não estejam envolvidas.» 

 

As atividades que, aparentemente, chegaram a um maior número de indivíduos da Figueira 

da Foz foram a exposição de dinossauros e os painéis expostos na marginal. Quando 

questionados sobre quais as estratégias que consideram funcionar melhor para o 

envolvimento público, os entrevistados identificaram imediatamente as comunidades 

escolares como estratégia principal, devido, em grande parte, ao seu efeito disseminador. 

Esta estratégia não foi analisada neste trabalho, por se pretender perceber o grau de 

envolvimento da população adulta do concelho. 
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5.1.3 Conhecimento da candidatura 

Relativamente à candidatura da Figueira da Foz a geoparque UNESCO, 53,1% dos 

inquiridos tinha conhecimento que está a ser preparada uma, mas 57,2% estava incerto 

sobre o seu conhecimento relativamente ao esforço na promoção. Note-se que 77,1% 

referiu não se sentir envolvido no processo de candidatura e 311 pessoas (67,2%) não 

viram notícias sobre a mesma. No entanto, 92,7% dos inquiridos indicou apoiar a criação 

de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz, sendo que 59,2% desconhecia se os 

cidadãos em geral apoiam esta iniciativa (ver tabela 5.2). 

Tabela 5.2- Conhecimento, divulgação, envolvimento e apoio dos inquiridos sobre um geoparque na Figueira da Foz. 

 n                     % 

Tem conhecimento da candidatura Sim 246 53,1% 

Não 129 27,9% 

Não sabe 88 19,0% 

População tem conhecimento da candidatura Sim 51 11,0% 

Não 147 31,7% 

Não sabe 265 57,2% 

Esforço na divulgação da candidatura Sim 77 16,6% 

Não 164 35,4% 

Não sabe 
222 47,9% 

Sente-se envolvido no processo de candidatura Sim 62 13,4% 

Não 357 77,1% 

Não sabe 44 9,5% 

Já viu notícias sobre o futuro geoparque Sim 117 25,3% 

Não 311 67,2% 

Não sabe 35 7,6% 

Apoia a criação de um geoparque Sim 429 92,7% 

Não 9 1,9% 

Não sabe 25 5,4% 

A população apoia a criação de um geoparque Sim 175 37,8% 

Não 14 3,0% 

Não sabe 274 59,2% 

Legenda: n- número de respondentes; %- percentagem do número de respondentes 

Referente a estes dados, um dos entrevistados afirma: 

[ID2] «O facto de 53% ter conhecimento eu acho já um número bastante significativo, isto 

mostra que de facto a comunicação tem tido alguma eficiência, parece-me interessante. O 

facto de 13% se sentirem envolvidas, eu digo-lhe já que no estado em que eu presumo que 

esteja o projeto da Figueira da Foz, é um valor muito significativo. 13% é um número 

significativo de pessoas envolvidas, eu pensaria que nesta fase este número fosse menos 

de metade daquilo que me está a dar. Portanto, aquilo que me parece é que estes 53% 

que têm conhecimento daquilo que se passa são de facto muito influenciados por este 
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grande número, estes 13%. Estes 13% é significativo nesta fase, o que mostraria que, na 

minha opinião, um geoparque que se venha eventualmente a desenvolver nesta região terá 

um apoio popular, no sentido das pessoas que habitam no território, muito, muito 

significativo, e mais, um envolvimento muito significativo desde o início. Eu diria que se 

hoje fizesse essas mesmas perguntas nos 4 territórios geoparques mundiais da UNESCO 

portugueses, excluindo o último, portanto a Estrela, não obteria números desta natureza, 

obteria números bastante inferiores.»  

 

A entidade que está encarregue da candidatura nem sempre é do conhecimento da 

população. O teste do Qui-Quadrado demostra ser mais frequente os respondentes não 

terem conhecimento da candidatura e, consequentemente, não saberem que entidade está 

encarregue da mesma (𝜒2
2 = 149,69; p-value=0,000). No entanto, também se encontraram 

inquiridos que sabem da candidatura e conhecem a entidade que está por trás da mesma 

(n=133; %=26,4). Quanto ao facto da população ter conhecimento da candidatura a 

geoparque, ao esforço realizado na divulgação da mesma, o sentimento de envolvimento 

na candidatura e ao aparecimento nas notícias da candidatura, são mais aqueles que 

respondem que não. Também se verificou, a 0,05 de nível de significância que, apesar de 

haver apoio individual na candidatura a geoparque, a maior parte dos respondentes 

desconhece a entidade que está por trás da mesma (ver Apêndice II, tabela II.11). 

Relativamente aos dados anteriores, um dos entrevistados diz que: 

[ID6] «(…) Depende da dinâmica do território mas eu diria que essas percentagens são 

razoáveis atendendo à “juventude” da temática, portanto as pessoas reconhecem o que se 

está a fazer, veem a importância, mas por falta de conhecimento, por falta de lidarem no 

dia-a-dia com estes temas não têm um empenho tão grande, de forma que acho estes 

números normais, não fogem muito à regra.» 

 

Considerando apenas aqueles que reconhecem saber qual(ais) a(s) entidade(s) 

responsável(eis) (n=143) pela candidatura, 135 identificam a Câmara Municipal, 37 

apontam a Universidade e apenas 13 referem a UNESCO. As restantes entidades 

aparecem referidas em pequeno número. 

E no que concerne à entidade responsável pela candidatura um outro entrevistado afirma: 
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[ID3] «Eu diria que não é essencial, mas devia ser. Supostamente os geoparques deveriam 

surgir de uma iniciativa local, mas muitas vezes essa iniciativa é liderada e gerida apenas 

por algumas pessoas, embora requeira ao máximo o envolvimento das comunidades 

locais.» 

 

O conhecimento do processo de candidatura a geoparque pode estar associado ao 

conhecimento das ações realizadas (ver tabela 5.3), pelo que se realizaram testes do Qui-

Quadrado, tal como consta na tabela 5.4. Verificou-se, estatisticamente, que quem tem 

conhecimento da candidatura são mais frequentemente aqueles que visitaram a exposição 

de dinossauros e viram os painéis na marginal da Figueira da Foz, contrariamente à Hora 

Geoparque e às visitas guiadas, onde o mais frequente é àqueles que têm conhecimento 

da candidatura não terem participado nestas ações. Relativamente ao conhecimento geral 

da população sobre a candidatura, encontraram-se associações significativas com a 

exposição de painéis, onde aqueles que desconhecem a candidatura conhecem a 

exposição, a Hora Geoparque e as visitas guiadas, onde há uma maior tendência para ter 

desconhecimento simultâneo dos dois. Quanto ao esforço na promoção e divulgação da 

candidatura a geoparque UNESCO, quem viu os painéis, não sabe se este esforço foi feito; 

para a Hora Geoparque e para as visitas guiadas, é mais frequente não ter participado nas 

mesmas e não saber se o esforço foi feito. No que diz respeito ao sentimento de 

envolvimento percecionado pelos inquiridos, existe uma associação significativa com a 

participação na Hora Geoparque e nas visitas guiadas, onde a maior parte dos inquiridos 

não participou nas mesmas e também não se sente envolvido na candidatura. Quanto ao 

aparecimento da iniciativa geoparque nas notícias, o teste do Qui-Quadrado validou que é 

mais frequente os inquiridos não terem participado na exposição de dinossauros, mas não 

terem visto notícias, o mesmo se passando com a visita aos painéis na marginal, a não 

participação na Hora Geoparque e nas visitas orientadas. Em termos de apoio à 

candidatura, os respondentes que mais apoiam são aqueles que conhecem as ações 

realizadas, com exceção novamente, da Hora Geoparque e das visitas guiadas onde a 

tendência é não ter participado nestas duas ações, mas mesmo assim apoiar a candidatura 

a geoparque. Para a perceção do apoio da população, verifica-se que a maioria não sabe 

se esta existe. 
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Tabela 5.3- Associação entre o conhecimento, divulgação, envolvimento e apoio dos inquiridos sobre um geoparque na 
Figueira da Foz e a participação nas atividades realizadas. 

 Participou 

 

Exposição Painéis Hora Geoparque Visitas 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

n n n n n n n n 

Tem conhecimento da 
candidatura 

Sim 226 25 179 72 83 168 106 145 

Não 120 27 75 72 16 131 34 113 

Não sabe 83 22 47 58 18 87 30 75 

População tem conhecimento da 
candidatura 

Sim 46 7 40 13 27 26 30 23 
Não 127 28 89 66 30 125 48 107 
Não sabe 256 39 172 123 60 235 92 203 

Tem sido feito esforço na 
divulgação da candidatura 

Sim 71 8 55 24 27 52 42 37 
Não 151 21 111 61 38 134 55 117 
Não sabe 207 45 135 117 52 200 73 179 

Sente-se envolvido no processo 
de candidatura 

Sim 58 6 41 23 28 36 36 28 
Não 329 56 227 158 78 307 117 268 
Não sabe 42 12 33 21 11 43 17 37 

Já viu notícias sobre o futuro 
geoparque 

Sim 111 8 90 29 49 70 65 54 
Não 283 54 184 153 59 278 97 240 
Não sabe 35 12 27 20 9 38 8 39 

Apoia a criação de um geoparque Sim 396 56 281 171 112 340 164 288 
Não 8 5 6 7 1 12 3 10 
Não sabe 25 13 14 24 4 34 3 35 

A população apoia a criação de 
um geoparque 

Sim 162 24 121 65 52 134 75 111 

Não 9 7 7 9 2 14 6 10 

Não sabe 258 43 173 128 63 238 89 212 

Legenda: n- número de respondentes 
 

Tabela 5.4- Associação entre o conhecimento, divulgação, envolvimento e apoio dos inquiridos sobre um geoparque na 
Figueira da Foz e a participação nas atividades realizadas. 

  Participou   

 Exposição Painéis Hora Geoparque Visitas 

 𝝌𝟐
𝟐 p-value 𝝌𝟐

𝟐 p-value 𝝌𝟐
𝟐 p-value 𝝌𝟐

𝟐 p-value 

Tem conhecimento da 
candidatura 

9,34 0,009 28,44 0,000 28,34 0,000 16,74 0,000 

População tem conhecimento 
da candidatura 

2,01 0,367 6,06 0,048 25,49 0,000 13,77 0,001 

Tem sido feito esforço na 
divulgação da candidatura 

4,17 0,124 8,84 0,012 6,38 0,041 16,13 0,000 

Sente-se envolvido no 
processo de candidatura 

3,89 0,143 0,64 0,728 17,25 0,000 16,58 0,000 

Já viu notícias sobre o futuro 
geoparque 

10,90 0,004 16,31 0,000 28,09 0,000 32,76 0,000 

Apoia a criação de um 
geoparque 

19,30 0,000 10,40 0,006 5,80 0,055 13,31 0,001 

A população apoia a criação 
de um geoparque 

11,28 0,004 4,53 0,104 4,25 0,119 6,04 0,049 

Legenda: 𝜒𝑦
2- Teste do Qui-quadrado, em que y corresponde aos graus de liberdade 
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Quando questionados sobre os dados apresentados e sobre a importância do envolvimento 

da população na criação de um geoparque, alguns dos entrevistados afirmaram: 

[ID1] «Já percebemos que é fundamental até para a própria UNESCO. Para ser 

considerado geoparque, a população tem de estar completamente envolvida. E faz sentido, 

pronto.» 

 [ID2] «O envolvimento tem de ser de toda a gente. As atividades desenvolvidas pela 

estrutura de gestão têm de chegar a todos os habitantes do território. Um geoparque é um 

território inclusivo. Todas as pessoas que vivem num geoparque fazem parte desse 

geoparque, são elementos com conhecimentos e com valores que são naturalmente 

alinhados com aquilo que é a estratégia do geoparque.» 

[ID4] «Eu acho que quanto mais envolvimento existir por parte da população maior é a 

perspetiva de sucesso. Em resumo, é importantíssimo quanto mais apoio tiverem da 

população, reconhecimento, envolvimento, orgulho, tanto melhor, mas a minha última 

palavra está realmente nas vantagens de constituir uma equipa vencedora, inventiva, com 

capacidades de fazer novas coisas, de fazer projetos inovadores e de comunicação 

também.» 

[ID6] «O conceito de geoparque, tal como definido, parte do pressuposto que há desde o 

primeiro instante o envolvimento das pessoas que vivem no território, portanto em teoria e 

no próprio conceito de geoparque, para haver um geoparque é preciso que haja um 

envolvimento das populações na criação do geoparque.» 

[ID7] «O envolvimento é importantíssimo porque o geoparque é para as pessoas que lá 

moram. O geoparque não é para os turistas, nem para os geólogos, mas sim para as 

comunidades que estão dentro dos geoparques. Elas é que vão ser as principais 

beneficiárias de estarem inseridas e viverem num geoparque. Portanto, faz todo o sentido 

que sejam as comunidades, os parceiros, os atores, a definir como vai ser o geoparque, 

como funciona, como vai ser implementado, como vai ser dinamizado. O geoparque é delas 

e é para elas, daí a importância e por isso é que elas têm que ser envolvidas.» 

 

Tal como é assumido pelos entrevistados, o envolvimento das pessoas que vivem no 

geoparque é fundamental para a criação do mesmo. E para haver envolvimento, tem que 

se conhecer, e é isso que os dados da análise quantitativa sugerem, parece existir uma 
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relação direta entre o conhecimento da candidatura a geoparque e a participação nas 

atividades realizadas. 

 

5.2 Região da Figueira da Foz 

Existem vários aspetos naturais presentes na Figueira da Foz. Quando questionados sobre 

alguns elementos geológicos, as respostas obtidas dos inquiridos foram as identificadas 

na tabela 5.5. 

Tabela 5.5- Conhecimento relativo ao património geológico da Figueira da Foz. 

 n % 

Apresenta características de monumentalidade Sim 313 63,7% 

Não 60 12,2% 

Não sabe 118 24,0% 

É utilizada para atividades de lazer e de turismo Sim 330 67,2% 
Não 92 18,7% 
Não sabe 69 14,1% 

Possui elementos que são explorados como recursos 
geológicos, hídricos ou energéticos 

Sim 259 53,1% 
Não 70 14,3% 
Não sabe 159 32,6% 

Apresenta pegadas de dinossauros e outros fósseis Sim 389 78,7% 
Não 16 3,2% 
Não sabe 89 18,0% 

É utilizada na investigação científica Sim 238 49,1% 
Não 33 6,8% 
Não sabe 214 44,1% 

É utilizada para a realização de atividades educativas Sim 336 68,7% 

Não 43 8,8% 

Não sabe 110 22,5% 

Legenda: n- número de respondentes; %- percentagem do número de respondentes  

 

A maioria dos respondentes considera que a Figueira da Foz possui características 

monumentais (63,7%), que é utilizada em atividades de lazer e turismo (67,2%), que possui 

elementos que são explorados como recursos geológicos, hídricos ou energéticos (53,1%), 

que apresenta pegadas de dinossauros e fósseis (78,7%) e é utilizada para a realização 

de atividades educativas (68,7%). 

Ao analisar se esta distribuição difere segundo a faixa etária, escolaridade e freguesia, 

realizaram-se testes de associação do Qui-Quadrado. Pelos resultados apresentados na 

tabela 5.6, a idade não surge como um fator diferenciador, com p-values superiores a 0,05, 

enquanto que a escolaridade apresenta diferenças significativas, com maior frequência de 

conhecimento nos níveis secundário e licenciatura. A freguesia surge também com 
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associações significativas, com exceção da monumentalidade, dos recursos geológicos e 

das atividades educativas. 

Tabela 5.6- Associação entre o conhecimento relativo ao património geológico da Figueira da Foz e a faixa etária, 
escolaridade e freguesia dos inquiridos. 

 
Faixa Etária Escolaridade Freguesia 

 𝝌𝟐𝟐
𝟐  p-value 𝜒14

2  p-value 𝜒26
2  

p-
value 

Apresenta características de 

monumentalidade 

27,62 0,185 14,95 0,374 29,14 0,294 

 

É utilizada para atividades de lazer e de 

turismo 

28,55 0,155 23,02 0,058 42,16 0,025 

 

Possui elementos que são explorados como 

recursos  

geológicos, hídricos ou energéticos 

19,80 0,601 27,24 0,017 35,55 0,093 

 

Apresenta pegadas de dinossauros e outros 

fósseis 

16,02 0,794 26,52 0,032 72,35 0,000 

 

É utilizada na investigação científica 

20,08 0,567 27,62 0,020 40,13 0,038 

 

É utilizada para a realização de atividades 

educativas 

22,06 0,450 19,69 0,135 26,99 0,410 

Legenda: 𝜒𝑦
2- Teste do Qui-quadrado, em que y corresponde aos graus de liberdade 

 

Ao fazer uma associação entre os inquiridos que visitaram as atividades e a perceção da 

existência de aspetos naturais presentes na região da Figueira da Foz, verifica-se que os 

painéis expostos ao longo da marginal surgem como um fator diferenciador para o 

reconhecimento dos aspetos naturais. A exposição de dinossauros teve aparente impacto 

na perceção da exploração dos recursos geológicos, na presença de fósseis e nas 

atividades educativas que vão sendo dinamizadas no concelho. Para além da perceção da 

investigação científica feita, a Hora Geoparque permitiu aos visitantes reconhecerem as 

características de monumentalidade e as atividades de lazer e de turismo que os recurso 

geológicos da região permitem. Por seu lado, as visitas parecem ter tido uma influência no 

conhecimento sobre a presença de fósseis, na perceção da investigação científica que é 

feita no local e nas atividades educativas realizadas (ver tabela 5.7). 

Quando questionados sobre a inclusão de outro tipo de património, para além do geológico, 

num futuro geoparque, nas respostas obtidas, 38,4% (n=193) dos inquiridos respondeu 

“sim”, 12,1% (n=54) achou que “não”, mas 49,5% (n=249) respondeu “talvez”, mostrando 

que ainda há alguma incerteza nesta questão. 
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Tabela 5.7- Associação entre o conhecimento do património dos inquiridos sobre um geoparque na Figueira e a 
participação nas atividades realizadas. 

  Participou   

 

Exposição Painéis Hora Geoparque Visitas 

𝜒2
2 p-value 𝜒2

2 p-value 𝜒2
2 p-value 𝜒2

2 p-value 

Apresenta características 

de monumentalidade 

1,28 0,538 16,42 0,000 6,55 0,038 4,10 0,129 

É utilizada para atividades de 

lazer e de turismo 

4,69 0,096 12,15 0,002 6,56 0,038 3,68 0,159 

Possui elementos que são 

explorados como recursos  

geológicos, hídricos ou 

energéticos 

8,089 0,018 9,02 0,012 4,12 0,128 1,31 0,520 

Apresenta pegadas de 

dinossauros e outros fósseis o 

12,619 0,002 14,12 0,001 1,24 0,538 6,50 0,039 

É utilizada na investigação 

científica 

1,499 0,473 12,04 0,002 7,09 0,029 7,43 0,024 

É utilizada para a realização de 

atividades educativas 

9,48 0,009 9,28 0,010 5,78 0,057 8,67 0,013 

Legenda: 𝜒𝑦
2- Teste do Qui-quadrado, em que y corresponde aos graus de liberdade   

 

Cruzando estas respostas com o intervalo etário, verifica-se que a maioria dos elementos 

que responderam “sim” encontram-se na faixa dos 40-59 anos, o mesmo acontecendo no 

“talvez”. As respostas negativas encontram-se distribuídas de forma similar ao longo das 

diferentes idades. O teste do Qui-Quadrado não permitiu alcançar a significância estatística  

(𝜒22
2 = 24,157; p-value=0,341), pelo que não há evidências estatísticas de que haja 

associação entre a inclusão de outro tipo de património e a idade. 

Nos diferentes níveis de escolaridade verificou-se, na amostra, que aqueles que mais 

concordam com a inclusão de outro tipo de património são os licenciados, seguidos dos 

que têm concluído o ensino secundário e dos mestres. O nível secundário aparece também 

com maior frequência naqueles que discordam com a inclusão de outros tipo de património. 

Dos indecisos, quase metade são licenciados. No teste do Qui-Quadrado, obteve-se um p-

value significativo (𝜒14
2 = 29,422; p-value=0,010), havendo evidências estatísticas desta 

associação. 

No caso da freguesia, sucede o oposto (𝜒26
2 =35,88; p-value= 0,090), ou seja, não há 

evidências de que haja uma influência significativa entre a opinião sobre incluir outro tipo 

de património e a freguesia de residência.  

Quando se questiona sobre o património biológico, paisagístico e de índole cultural da 

Figueira da Foz, as respostas distribuíram-se conforme apresentado na tabela 5.8:  
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Tabela 5.8- Conhecimento relativo ao património da Figueira da Foz dos inquiridos. 

 n          % 

A paisagem apresenta um forte significado para os habitantes locais Sim 456 92,5% 

Não 10 2,0% 

Não sabe 27 5,5% 

O Cabo Mondego deve ser preservado e ter acesso livre Sim 466 94,0% 

Não 15 3,0% 

Não sabe 15 3,0% 

Existe fauna de elevado interesse Sim 336 67,9% 

Não 34 6,9% 

Não sabe 125 25,3% 

Existe flora de elevado interesse Sim 365 74,2% 

Não 15 3,0% 

Não sabe 112 22,8% 

A paisagem apresenta elevado interesse Sim 463 93,5% 

Não 8 1,6% 

Não sabe 24 4,8% 

Existem muitos vestígios arqueológicos Sim 325 65,7% 

Não 24 4,8% 

Não sabe 146 29,5% 

Os elementos históricos são de elevado interesse Sim 370 75,4% 

Não 25 5,1% 

Não sabe 96 19,6% 

Existem elementos artísticos relevantes Sim 241 49,2% 

Não 60 12,2% 

Não sabe 189 38,6% 

Os elementos etnográficos são abundantes Sim 267 54,5% 

Não 49 10,0% 

Não sabe 174 35,5% 

Legenda: n- número de respondentes; %- percentagem do número de respondentes 
 
 

Todos os casos apresentam percentagens de respostas afirmativas próximas ou 

superiores a 50%, traduzindo, na amostra, uma concordância com os diferentes casos 

apresentados. 

Ao fazer uma associação entre os tipos de património com a faixa etária, escolaridade e 

freguesia, obtiveram-se os resultados encontrados na tabela 5.9. Assim, o “O Cabo 

Mondego deve ser preservado e ter acesso livre” apresenta uma associação significativa 

com a escolaridade. Já “Existe fauna de elevado interesse”, difere por faixa etária; “Existem 

muitos vestígios arqueológicos” e “Existem muitos vestígios arqueológicos” apenas por 

escolaridade. 
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Tabela 5.9- Associação entre o conhecimento do património da Figueira da Foz e a faixa etária, escolaridade e freguesia 
dos inquiridos. 

 
Faixa Etária Escolaridade Freguesia 

 𝜒22
2  p-value 𝜒14

2  p-value 𝜒26
2  p-value 

A paisagem apresenta um forte significado 

para os habitantes locais 

28,56 0,181 24,73 0,065 37,96 0,084 

O Cabo Mondego deve ser preservado e 

ter acesso livre 

20,01 0,548 52,15 0,001 26,30 0,414 

Existe fauna de elevado interesse 54,85 0,000 11,68 0,630 34,75 0,113 

Existe flora de elevado interesse 23,77 0,355 13,05 0,497 25,43 0,473 

A paisagem apresenta elevado interesse 29,39 0,156 70,92 0,000 41,67 0,052 

Existem muitos vestígios arqueológicos 18,12 0,695 21,24 0,097 22,02 0,683 

Os elementos históricos são de elevado 

interesse 

16,55 0,789 26,61 0,030 30,54 0,247 

Existem elementos artísticos relevantes 27,53 0,189 15,92 0,318 28,81 0,326 

Os elementos etnográficos são 

abundantes 

23,16 0,394 19,25 0,151 37,68 0,061 

Legenda: 𝜒𝑦
2- Teste do Qui-quadrado, em que y corresponde aos graus de liberdade 

 

Ao analisar se há uma associação positiva entre ter participado nas atividades realizadas 

e o reconhecimento de outros tipos de património além do geológico, verifica-se que há 

evidências entre a visita à exposição e ter perceção do elevado interesse paisagístico 

(𝜒2
2=8,84; p=0,012), dos vestígios arqueológicos (𝜒2

2=7,48; p=0,024) e dos elementos 

históricos da região (𝜒2
2=6,96; p=0,031). A Hora Geoparque permitiu os visitantes saberem 

da existência de elementos artísticos relevantes (𝜒2
2=8,82; p=0,012) (ver Apêndice II, 

Tabela II.12) 

Quando questionados sobre o que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes 

territórios de aspirantes a geoparques e geoparques já estabelecidos, dois dos 

entrevistados manifestaram não existir qualquer diferença: 

[ID2] «Se olhar só para a Figueira da Foz, eu diria que muito pouco a diferencia, por 

exemplo, do projeto aspirante mais a Sul, na região do Oeste. Na região do Oeste já têm 

um território muito mais vasto, com muito mais ocorrências naturais e culturais para 

poderem ser envolvidas no projeto de desenvolvimento territorial e, portanto, isso 

naturalmente que dará uma outra força, uma outra dinâmica. No fundo, aquilo que 

diferencia a Figueira da Foz acaba por ser as pessoas, aquilo que é a parte cultural. Em 

termos naturais, em Geologia estamos a falar da Geologia da bacia lusitânica, orla meso-
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cenozoica, Peniche que está envolvido também tem um GSSP, embora seja diferente, são 

épocas geológicas distintas, são histórias da História da Terra diferentes. A Figueira da 

Foz por si só acaba por ser minimizada. Se pensarmos noutros aspirantes, por exemplo, 

na região de Viana do Castelo, a Geologia é completamente diferente, a cultura é 

completamente diferente, da gastronomia ao folclore, passando pelas lendas, tradições e 

monumentos construídos, são diferentes.» 

[ID6] «Genericamente, a ideia que tenho é que é um local com interesse e relevância do 

ponto de vista geológico e parte dessa relevância é internacional porque tem sítios que 

estão reconhecidos à escala global e esse é um pressuposto importante para a criação de 

um geoparque, claro que para ser um geoparque não basta isso. É preciso que o património 

geológico seja relevante, mas depois é preciso acautelar todas as outras componentes.» 

 

Os restantes entrevistados referiram que: 

[ID1] «Acho que somos diferentes e complementamo-nos. se tivermos uma grande oferta 

de geoparques em Portugal, há pelo menos esse nicho de turistas que vamos atrair. (…) 

E o nosso património natural não está só nas freguesias urbanas. Lá está: precisamente 

por isso, vai desenvolver mais as rurais - esta aposta no turismo da natureza, do que se 

calhar até as freguesias urbanas.» 

[ID3] «O que diferencia obviamente é a estratigrafia do Jurássico, falando estritamente do 

ponto de vista científico, que é de facto de relevância internacional. (…). Portanto, do ponto 

de vista científico, sem dúvida alguma que tem importância. (…). Portanto do ponto de vista 

turístico, a estratégia para a Figueira da Foz continuará a ser sol e praia e aquilo que se 

pretenderá oferecer com o geoparque será uma alternativa à praia para aqueles tempos 

intermédios.» 

[ID4] «Sob o ponto de vista geológico, mostra coisas diferentes, a atração do geoparque 

está numa geologia completamente diferente. Açores são um caso à parte, são um 

mecanismo ativo que toda a gente reconhece. E os outros quatro estão no chamado 

maciço ibérico, faixas antigas, granitos, xistos, ofiólitos, coisas do paleozoico mais 

antigas. A Figueira da Foz é Mesozoico, Jurássico, tem a abertura do Atlântico, rochas 

sedimentares, é completamente diferente. (…). Num geoparque é mais importante a 

equipa que o património, se a equipa for fantástica é possível ter um projeto 

extremamente bem-sucedido.»  
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[ID5] «Eu acho que há uma enormíssima continuidade entre os aspirantes Oeste e Figueira 

da Foz. Há uma continuidade até geológica. E, portanto, eu estou a ver a questão com 

alguma dificuldade e não sei como é que a própria UNESCO vai resolver essa questão. 

Aqui vai prevalecer, se calhar, o projeto que conseguir ter pernas para andar mais 

rapidamente. Se a Figueira da Foz conseguir a classificação a curto prazo e se o Oeste 

não consegue, não sei se depois o Oeste consegue ser tão diferente para justificar um 

novo geoparque ali. Mas de facto, vendo de uma forma mais transversal, do ponto de vista 

geológico a Figueira da Foz tem ali uma história ligada à bacia sedimentar muito 

interessante, com registos fósseis muito importantes, com características geológicas muito 

importantes. Agora, depois se associar toda a cultura ligada ao mar, ao sal, a pesca, à 

valorização de algumas áreas geológicas importantes, aí sim, parece-me que consegue 

construir uma estratégia conjunta que vá para além da geologia.»  

[ID7] «O ponto de vista geológico em primeiro lugar. Também o facto de ser um município 

com alguma dualidade, por um lado é um município ligado ao mar, ao turismo de verão, à 

praia, mas também tem uma parte rural completamente alheada do turismo, portanto creio 

que estas duas vertentes conjugadas se distinguem dos outros geoparques. Tem a questão 

do turismo sazonal, o que pode supor uma grande dificuldade em trazer o público turista à 

FF durante o inverno, quando eventualmente poderá ter excesso de turismo no verão, 

portanto passa por esses dois extremos.» 

 

Considerando os aspetos naturais e culturais presentes no futuro geoparque da Figueira 

da Foz, fez-se uma análise do conhecimento das características geológicas presente no 

concelho que lhe possa valer o título de geoparque. Em todos os casos, verifica-se uma 

associação significativa, com p-values zero ou muito próximos de zero. Deste modo, pode-

se concluir que aqueles que consideram que a Figueira da Foz apresenta características 

monumentais (𝜒4
2=73,54; p=0,000); que é utilizada para atividades de lazer, turismo, 

educativas(𝜒4
2=33,91; p=0,000); que possui elementos que são explorados como recursos 

geológicos, hídricos ou energéticos(𝜒4
2=32,04; p=0,000); que apresenta pegadas de 

dinossauros e outros fósseis (𝜒4
2=17,32; p=0,007) e que é utilizada na investigação 

científica (𝜒4
2=22,99; p=0,001) e em atividades educativas (𝜒4

2=22,62; p=0,001), são 

efetivamente aqueles que consideram que a Figueira da Foz apresenta características para 

ser um geoparque UNESCO (Apêndice II, Tabela II.13). 
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Ao explorar uma possível associação entre a opinião sobre a existência de características 

para ser um geoparque e a existência de património biológico, paisagístico e de índole 

cultural, obtiveram-se p-values significativos em todos os casos, exceto no acesso livre, 

confirmando a dependência entre as variáveis (Apêndice II, Tabela II.14).  

 

Quando a pergunta vai no sentido se concorda que a Figueira da Foz tem potencial para 

ser classificada enquanto geoparque UNESCO, as repostas são distintas: 

[ID1] «Vejo como algo positivo para a Figueira da Foz. (…). Temos potencial, temos o 

património, mas não temos ainda isso muito bem explorado.»  

[ID2] «(…) pensando no concelho da Figueira da Foz, trata-se de um território que tem 

ocorrências naturais e culturais relevantes. Falando em específico daquilo que diz respeito 

às ocorrências de natureza geológica, tem desde logo o referente do Cabo Mondego, que 

é um referencial internacional, uma vez que tem o GSSP no Jurássico, e tem 

inclusivamente um estratotipo de limite auxiliar para o Jurássico Médio, portanto um ASSP 

com referencial internacional. São sequências jurássicas, tanto no Cabo Mondego como 

na Serra da Boa Viagem, que são de facto sensacionais. Mas há mais: tem toda aquela 

questão associada ao estuário do Mondego; tem a parte de dinâmica costeira, que é 

naturalmente importante. Há ainda o património cultural, e por património cultural entenda-

se tanto o tangível como o intangível que são muito relevantes para um geoparque.»  

[ID3] «Mas de qualquer maneira eu continuo a ver o programa internacional de geociências 

e geoparques da UNESCO como uma estratégia de desenvolvimento para territórios que 

tem algumas condicionantes ao nível do despovoamento, ao nível da falta de dinâmicas de 

desenvolvimento para esses territórios. Se eu, à distância, consideraria fundamental o 

desenvolvimento de um geoparque para a Figueira da Foz? Não!» 

[ID4] «Do que eu conheço da Figueira da Foz, é uma área hoje com uma capacidade de 

atração de turistas, portanto tem uma rede de hotéis bem estabelecida, há alojamento local, 

tem turismo de sol e praia, tem casino, etc. Portanto se quer que lhe diga, no que era a 

fórmula inicial mencionada pelos primeiros mentores dos geoparques, a Figueira da Foz 

não encaixava. É claro que tudo isto muda ao longo do tempo e que há um conjunto de 

lobbies, de forças que se vão estabelecendo dentro das próprias estruturas, das redes, e 

mesmo da UNESCO, que fazem com que a certa altura se percam os princípios iniciais e 

começam a ver-se geoparques que não cumprem aquilo que eram as ideias originais (…).» 

[ID7] «(…) Para se considerar um geoparque, o património geológico é um requisito 
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internacional e a Figueira da Foz tem esse património geológico reconhecido e validado 

pela comunidade científica internacional. Outros requisitos são necessários, é necessário 

haver outros valores de âmbito natural e cultural. Vejo alguma dificuldade em o território 

ter potencialidade para ser geoparque, só olhando melhor para o plano estratégico de 

envolvimento do município, da comunidade, da população.»  

Os entrevistados parecem concordar, em parte, com a população da Figueira da Foz, 

reconhecendo a relevância geológica do Cabo Mondego a orla marítima, a Serra da Boa 

Viagem e o estuário do Mondego, enquanto património de referência do concelho. 

 

5.3 Efeitos de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz 

Relativamente aos efeitos que o estabelecimento de um geoparque UNESCO na Figueira 

da Foz terá, calculou-se a média (M) e o desvio padrão (DP) das respostas, e a resposta 

que mais se destacou entre os inquiridos foi o desenvolvimento educativo (M=4,37; 

DP=0,65) e o aumento de interesse científico (M=4,24; DP= 0,66). Também foram 

valorizados o aumento de turistas (M=4,21; DP=0,71), a contribuição para a proteção do 

ambiente (M=4,23; DP=0,71) e o aumento do interesse científico (M=4,24; DP=0,66) (ver 

Apêndice II, Tabela II.15). 

Tabela 5.10- Associação entre os efeitos de um geoparque na Figueira da Foz e a escolaridade. 

 H p-value 

Aumentar o número de turistas 11,674 0,112 

Aumentar as oportunidades de emprego 6,881 0,441 

Aumentar o valor das casas e bens de consumo 9,776 0,202 

Melhorar a qualidade de vida 5,834 0,559 

Contribui para comportamentos ecologicamente 
responsáveis 

17,375 0,015 

Contribuir para a proteção do ambiente  22,854 0,002 

Contribuir para manter a biodiversidade 22,821 0,002 

Destruir o património cultural e ambiental 25,524 0,001 

Aumentar o interesse científico 20,409 0,005 

Aumentar o interesse pelo património geológico 11,937 0,103 

Forma de desenvolvimento educativo 25,092 0,001 

Legenda: H- Teste de Kruskal-Wallis 
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Analisando estes efeitos por escolaridade, verifica-se que o “aumento de turistas”, o 

“aumento de oportunidades de emprego “, o “aumento do preço das casas e de bens”, 

“melhorar a qualidade de vida” e a “relevância dada à geologia” não diferem 

significativamente entre os níveis de escolaridade, contrariamente aos restantes pontos, 

onde se obteve p-values inferiores ao nível de significância (ver tabela 5.10). 

Havendo diferenças significativas, realizaram-se testes de comparações múltiplas de 

Scheffé, onde se verifica que que a importância dada nestes itens tem a mesma tendência 

em todos os casos: quem tem o ensino secundário atribui uma importância 

significativamente superior relativamente a todos, exceto no caso dos licenciados, que 

atribuem maior importância neste item do que todos os restantes níveis de escolaridade.  

Analisando estes fatores nas diferentes faixas etárias, nenhum alcançou a significância 

estatística, com p-values superiores a 0,05, permitindo concluir que há independência entre 

a opinião sobre os efeitos do geoparque e a idade (ver Apêndice II, tabela II.16). 

Ao analisar da mesma forma, agora nas por freguesia, apenas três verificam essas 

diferenças através do teste de Kruskal-Wallis, nomeadamente: aumento de turistas 

(H=24,477; p-value=0,027), de oportunidades de emprego (H= 27,064; p-value=0, 012) e 

da proteção do ambiente (H=29,345; p-value=0,006) (ver Apêndice II, tabela II.17). 

Ao realizar testes de comparações múltiplas de Scheffé, surge a freguesia de Buarcos e 

São Julião, com opinião significativamente superior que as restantes freguesias, com p-

values inferiores a 0,05. 

A profissão não surge como fator diferenciador deste tipo de opiniões, com p-values 

superiores a 0,05, com exceção do aumento de oportunidades de emprego (H=53,194; p-

value=0,008) e manter a biodiversidade (H=51,418; p-value=0,012) (ver Apêndice II, tabela 

II.18). 

Para analisar algumas das estratégias que podem contribuir para a economia de uma 

região e a importância atribuída às mesmas, realizaram-se testes de comparação de 

Kruskal-Wallis para a faixa etária, escolaridade e freguesia. Assim, a importância atribuída 

ao consumo dos turistas difere significativamente nas faixas etárias (H=20,479; p-

value=0,039); a importância de atrair cientistas apresenta diferenças por freguesia 

(H=24,946; p-value=0,023); conservar as áreas naturais difere por faixa etária (H=22,206; 

p-value=0,023), por escolaridade (H=22,811; p-value=0,002) e por freguesia (H=23,132; p-

value=0,040). Já o incentivo das práticas sustentáveis e à produção de energias 

renováveis, difere significativamente por faixa etária (H=19,651; p-value=0,050 e 
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H=25,378; p-value=0,008) e escolaridade (H=24,938; p-value=0,001 e H=18,379; p-

value=0,010) (ver Apêndice II, tabela II.19). 

Ainda dentro do mesmo tema, avaliou-se se a importância destas iniciativas difere 

significativamente de acordo com o conhecimento do processo de candidatura, com 

recurso à ANOVA, cujos p-values encontram-se na tabela 5.11. Assim, destaca-se o apoio 

da população como fator diferenciador em todos os casos, tal como o apoio individual e o 

conhecimento da população. 

 

Tabela 5.11- Valor do p-value da ANOVA (realizado para verificar a associação entre os efeitos de um geoparque e o 
conhecimento, divulgação, envolvimento e apoio dos inquiridos).  

 Tem 
conhecimento 
da candidatura 

População tem 
conhecimento 
da candidatura 

Tem sido feito 
esforço na 

divulgação da 
candidatura 

Sente-se 
envolvido no 
processo de 
candidatura 

Já viu notícias 
sobre o futuro 

geoparque 

Apoia a 
criação de um 

geoparque 

A população 
apoia a 

criação de um 
geoparque 

Atrair turistas 0,006 0,017 0,574 0,040 0,814 0,000 0,000 

Aumentar o consumo 

dos turistas 
0,047 0,012 0,552 0,032 0,631 0,000 0,000 

Atrair cientistas 0,000 0,005 0,076 0,019 0,000 0,000 0,000 

Atrair novos 

residentes 
0,569 0,065 0,754 0,015 0,599 0,000 0,001 

Contribuir para a 

qualidade de vida 
0,883 0,337 0,641 0,120 0,101 0,000 0,000 

Atrair novas empresas 0,740 0,201 0,446 0,184 0,284 0,000 0,011 

Tornar a Figueira da 

Foz uma marca 
0,005 0,019 0,573 0,022 0,105 0,000 0,005 

Promover os produtos 

locais 
0,172 0,039 0,597 0,021 0,001 0,000 0,000 

Conservar as áreas 

naturais 
0,061 0,426 0,901 0,169 0,000 0,000 0,001 

Adoção de práticas 

sustentáveis 
0,048 0,410 0,527 0,134 0,001 0,000 0,001 

Produção de energia 

renovável 
0,553 0,374 0,247 0,142 0,001 0,000 0,000 

 
 

Ainda sobre as estratégias que podem contribuir para a melhoria económica da região, 

para analisar uma possível correlação entre a opinião sobre o estabelecimento de um 

geoparque UNESCO e sobre o grau de importância das medidas citadas, calcularam-se os 

coeficientes de correlação de Pearson, obtendo-se os resultados na tabela 5.12. Tendo em 
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conta que níveis altos nas respostas correspondem a maiores níveis de concordância e de 

importância, encontraram-se bastantes correlações significativas, positivas e 

moderadas/baixas, das quais pode-se inferir que: há muita importância dada à atração de 

turistas e do seu consumo, atração de novos residentes e cientistas, à qualidade de vida, 

atração de novas empresas, à Figueira da Foz como uma marca, promoção de serviços e 

produtos locais, conservação das áreas naturais, incentivo do Município para práticas 

sustentáveis e produção de energias renováveis  aparecem normalmente associada a uma 

maior concordância com um possível aumento de turistas, de oportunidades de emprego, 

melhor qualidade de vida, reforço de comportamentos ecologicamente responsáveis, 

proteção do ambiente, manter a  biodiversidade, aumento do interesse científico, da 

relevância dada à geologia da Figueira da Foz e do desenvolvimento educativo.  

Relativamente às condições existentes para os visitantes e às práticas correntes usadas 

no concelho, 79,3% (n=399) dos inquiridos considera que o património natural faz parte 

das atrações turísticas da região, contudo 40% (n=201) tem dúvidas se o mesmo é 

publicitado. Quanto à existência de infraestruturas para acolher um geoparque, 53,3% 

(n=268) acha que existe uma rede hoteleira, museus e núcleos interpretativos suficientes 

para acolher turistas, mas apenas 8% (n=41) considera que não existem transportes 

públicos suficientes. Note-se que 60% (n=303) inquiridos acha que existem iniciativas que 

promovem os produtos regionais. 

As opiniões acima descritas quando diferenciadas por alguns fatores sociodemográficos, 

nota-se que o património natural fazer parte das atrações turísticas da região é algo com 

que as pessoas em geral concordam, tendência confirmada pelo teste do Qui-Quadrado, 

sendo a maior frequência dos residentes de Buarcos, a um nível de significância de 0.05. 

Quanto à existência de infraestruturas suficientes para o estabelecimento de um 

geoparque, surgem diferenças significativas por nível de escolaridade, onde se confirma 

uma tendência afirmativa, maioritariamente em licenciados e pessoas com nível secundário 

completo, bem como por faixa etária, onde a opinião é negativa em maior frequência e na 

faixa dos 40-49 anos. A opinião sobre os transportes públicos disponíveis difere 

significativamente por nível de escolaridade, onde há uma maior frequência de licenciados 

que acham que não existem em número suficiente.  
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Tabela 5.12- Valores de r de Pearson, resultantes da correlação entre estratégias que podem contribuir para a economia e 
a opinião sobre o estabelecimento de um geoparque. 

 

Aumentar 
o número 

de 
turistas 

Aumentar as 
oportunidades 
de emprego 

Aumentar 
o valor 

das 
casas e 
bens de 
consumo 

Melhorar 
a 

qualidade 
de vida 

Contribuir para 
comportamentos 
ecologicamente 

responsáveis 

Contribuir 
para a 

proteção 
do 

ambiente 

Contribuir 
para manter a 
biodiversidade 

Destruir o 
património 
cultural e 
ambiental 

Aumentar 
o 

interesse 
científico 

Aumentar 
o 

interesse 
pelo 

património 
geológico 

Forma de 
desenvolvimento 

educativo 

Atrair 
turistas 

 0,334 0,225 0,061 0,240 0,204 0,237 0,227 -0,013 0,215 0,225 0,246 

 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,781 0,000 0,000 0,000 

Aumentar o 
consumo 
dos turistas 

 0,236 0,185 0,114 0,201 0,149 0,172 0,173 0,000 0,153 0,152 0,187 

 0,000 0,000 0,012 0,000 0,001 0,000 0,000 0,996 0,001 0,001 0,000 

Atrair 
cientistas 

 0,341 0,265 0,075 0,171 0,315 0,379 0,326 -0,112 0,406 0,353 0,461 

 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 

Atrair novos 
residentes 

 0,259 0,253 0,125 0,276 0,277 0,236 0,231 -0,033 0,226 0,207 0,267 

 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481 0,000 0,000 0,000 

Contribuir 
para a 
qualidade 
de vida 

 0,299 0,242 0,105 0,238 0,263 0,263 0,282 -0,064 0,255 0,226 0,266 

 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 0,000 0,000 

Atrair novas 
empresas 

 0,202 0,243 0,090 0,178 0,250 0,243 0,198 -0,001 0,202 0,187 0,242 

 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,984 0,000 0,000 0,000 

Tornar a 
Figueira da 
Foz uma 
marca 

 0,334 0,272 0,040 0,205 0,231 0,283 0,225 -0,050 0,269 0,285 0,316 

 0,000 0,000 0,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,285 0,000 0,000 0,000 

Promover 
os produtos 
locais 

 0,321 0,274 0,048 0,194 0,237 0,290 0,241 -0,076 0,244 0,275 0,313 

 0,000 0,000 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 

Conservar 
as áreas 
naturais 

 0,252 0,189 -0,007 0,089 0,205 0,282 0,264 -0,120 0,281 0,212 0,256 

 0,000 0,000 0,878 0,053 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

Adoção de 
práticas 
sustentáveis 

 0,307 0,217 0,026 0,123 0,273 0,318 0,289 -0,084 0,286 0,255 0,320 

 0,000 0,000 0,572 0,007 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 

Produção 
de energia 
renovável 

 0,251 0,199 0,098 0,182 0,250 0,241 0,248 -0,031 0,223 0,205 0,250 

 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,513 0,000 0,000 0,000 

Quando questionados sobre as estratégias que podem contribuir para a melhoria 

económica da Figueira da Foz, os entrevistados falam no valor da marca UNESCO no 

combate à sazonalidade: 

[ID1] «Agora, acho que temos aqui um nicho de negócio que não é explorado, que é a 

vertente daquele produto turístico que faz os passeios pedestres, de BTT, até no mar (…). 

Ainda há bocadinho estivemos a falar sobre a classificação do sal, a região demarcada, o 

produto DOP, ter uma classificação própria. Eu vejo as coisas dessa maneira. Vejo o sal, 

vejo o arroz, com esse potencial. Há alguns produtos gastronómicos muito característicos 
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da Figueira que poderão estar um bocadinho envolvidos neste âmbito. De resto, não temos 

muito mais artesanato, a não ser estes produtos mais endógenos. (…). As conservas, 

também... Eu acho que há aqui trabalho a ser feito, é verdade, que podemos desenvolver. 

Não tanto pelos pescadores, que é mais difícil ir por aí.» 

[ID2] «(…) uma chancela UNESCO permite às entidades responsáveis pela gestão das 

estruturas aplicar a projetos nacionais e internacionais, mostrando que o financiamento 

desses projetos é uma contribuição para o desenvolvimento de um território que é 

reconhecido mundialmente pelo seu valor.» 

[ID3] «Sinceramente, e daquilo que eu conheço, acho que o modelo de desenvolvimento 

que tem sido aplicado na Figueira da Foz não tem muita relação com aquilo que se 

pretende para um geoparque. A aposta tem sido fundamentalmente no turismo de sol e 

praia.(… ). Mas o geoparque deverá ser mais do que isso, deverá ser de facto o motor para 

proporcionar o desenvolvimento de atividades económicas, ou procurar novos mercados 

para atividades económicas tradicionais, ou desenvolver novos produtos, por exemplo 

matérias primas, e, portanto, de alguma forma também, a partir da rede de geoparques, 

procurar mercados internacionais ou projetos que valorizem os produtos locais, que 

tenham, por exemplo um financiamento a nível europeu.» 

[ID4] «O geoturismo já é, neste momento, uma estratégia. (…). Ou seja, nós podemos ter 

o mesmo destino turístico, mas vendê-lo e fazer-lhe o marketing no sentido de parecer 

estar a vender outra coisa, ou seja, o destino é o mesmo, mas mudamos-lhe o foco. E o 

geoturismo é isso mesmo. É pegar num destino e ir junto do público de turismo de natureza 

e vender-lhes este destino, mas com um foco que já não é o casino nem a praia. Ou seja, 

vamos atrair turistas para a Figueira da Foz com base numa natureza diferente, por 

exemplo as próprias cicatrizes da CIMPOR, a arqueologia mineira, é a atração do feio como 

belo. (…). Se a Figueira da Foz tiver dinheiro e uma equipa fabulosa, consegue inventar 

projetos para atrair as pessoas porque as pessoas hoje em dia estão sedentas, estão a 

precisar de novas propostas de turismo porque cada vez mais há pessoas que estão 

cansadas da praia, vão à praia, mas querem outras coisas, e a Figueira da Foz tem as 

condições para oferecer praia, mas não só, também visitas à montanha, e mesmo essas 

coisas que já foram feias, mas que depois se tornam atraentes. Há na Figueira da Foz 

condições para isto tudo, dependendo mais da qualidade da equipa do que propriamente 

do património.» 

 [ID5] «Aquilo que os geoparques fazem é, através do reconhecimento e do valor educativo, 

do reconhecimento científico e da promoção turística dos recursos geologia, paisagem, 
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morfologia, como é que somos capazes de construir essa estratégia e torná-la numa 

estratégia holística de base territorial para chegar à capacitação do território para novas 

formas de desenvolvimento, sendo que, nunca nenhum geoparque irá ter sucesso e 

atingirá estes pressupostos se pensar apenas na geologia como o único elemento do 

território e da própria classificação, como um elemento de forma isolada.(…). Mas como 

eu dizia há pouco, é precisamente isso, se conseguir associar as questões do mar, do sal, 

da pesca, do próprio arroz dos campos do mondego, creio que tem aí potencial enorme 

para desenvolver tudo isto e dar valor acrescentado aos produtos regionais.» 

[ID6] «Mas o geoparque pode tirar partido de outras valências e de outros aspetos da 

economia que existam no território e pode potenciá-los, designadamente por exemplo o 

desenvolvimento dos meios rurais, que é um dos principais objetivos do geoparque.» 

[ID7] «Diminuir a sazonalidade do turismo. O facto de haver um turismo sazonal e 

condicionado às condições climáticas, muitas vezes incertas, faz com que seja um 

problema. Têm que se encontrar alternativas para quem faz praia para os dias de vento, 

para os dias de neblina, e o geoturismo pode ser uma solução, porque os turistas podem 

visitar a serra e os geossítios.(…). Não estão a perspetivar, por exemplo como é que um 

geoparque poderia ajudar a recriar algumas atividades da faina no mar, tradições culturais, 

reconstruir barcos típicos que possam ser utilizados do ponto de vista turístico, etc. Eu creio 

que as pessoas não estão a pensar num geoparque deste ponto de vista porque ouvem o 

termo “geo” e ligam de imediato geologia e à terra e ao ambiente e, portanto, olham para 

um geoparque com o ponto de vista do educativo e do científico, e ponto.» 

 

Aliar o turismo de natureza com o património cultural, a aposta nos métodos tradicionais 

negligenciados e exploração de produtos endógenos, através de uma sinergia territorial e 

de captação de recursos e investidores são as estratégias que podem beneficiar a região. 

 

5.4 Outros resultados das entrevistas 

Os resultados que agora se discutem advêm unicamente dos dados das entrevistas feitas 

aos coordenadores dos geoparques nacionais, aos investigadores e ao representante do 

aspirante a geoparque da Figueira da Foz. 

Apesar de, em junho de 2018, a UNESCO tenha concedido à Figueira o título de “Aspirante 

a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz”, em julho de 2019 a UNESCO sugeriu ser 
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importante aumentar a dimensão territorial do futuro geoparque, e incluir os concelhos de 

Montemor-o-Velho, Cantanhede, Mira, Mealhada e Penacova na candidatura. Esta opção 

de estratégia foi questionada aos entrevistados 

Depois de ter sido feito e tratado o questionário, surgiu uma outra questão relacionada com 

os objetivos da Agenda 2030, que foi igualmente abordada com os entrevistados. 

 

5.4.1 Inclusão do domínio marítimo nos limites do Aspirante a 

Geoparque Jurássico da Figueira da Foz 

Partindo do facto de haver continuidade no oceano dos registos sedimentares e dos 

processos geológicos observados em terra (que estão bem estudados através de sísmicas 

e sondagens), foi proposto inclui o domínio oceânico até à batimétrica dos 1000m, contudo 

com alguma relutância por parte da UNESCO. 

Quando indagados sobre se faria sentido incluir o domínio marítimo no aspirante a 

geoparque da Figueira da Foz, um dos entrevistados manifestou-se a favor, dois dos 

entrevistados manifestaram ser contra e os restantes não responderam diretamente à 

questão. A síntese do discurso dos seis entrevistados que responderam à questão, 

encontra-se na figura 5.1, em formato de nuvem de palavras. 

Na perspetiva do interlocutor da candidatura da Figueira da Foz as condições marítimas 

não permitem o desenvolvimento do turismo aquático, possivelmente por esse motivo, a 

UNESCO não tenha manifestado entusiasmo pela ideia da inclusão do domínio marítimo: 

[ID1] «Se calhar por isso não acontecer hoje na Figueira, porque esse turismo não é 

explorado, o turismo aquático. Poderá talvez ser por aí. Se calhar também não é explorado 

porque o nosso mar é bastante agitado, não temos zonas mais calminhas, como enseadas, 

onde seja possível fazer esse tipo de turismo. Não sei se será esse o motivo  mas, de facto, 

eles não se mostraram minimamente interessados com essa possibilidade. (…)» 
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Figura 5.1- Síntese de palavras do discurso dos entrevistados sobre a inclusão da área 
offshore nos limites do geoparque da Figueira. 

 

Com outra opinião, um dos entrevistados afirma que apesar do domínio marítimo da 

Figueira da Foz não ser tão diferenciador e de ter o destaque que outros locais do país 

têm, pode-se incluir uma parte do domínio marítimo para dinamizar atividades relacionadas 

com a tradição piscatória artesanal, além da vida marinha da Figueira ser relevante: 

[ID2] «(…) Por exemplo, o canhão da Nazaré é algo identitário, na Figueira da Foz em 

termos do offshore é um bocadinho mais do mesmo do resto, tirando algumas exceções, 

a não ser que no offshore seja descoberta alguma coisa de interessante, que justifique 

alargar o território. (…). Agora, se me pergunta se na Figueira da Foz se pode incluir a área 

offshore? Sim, porque não? Uma parte. Porque é que não se hão de considerar duas ou 

três milhas marítimas ao largo da costa, em que se fale exatamente não da pesca industrial, 

mas da pesca artesanal, das tradições associadas a isso, tantas delas em risco de serem 

perdidas e ainda com gente que, como disse, as defende acerrimamente? Isso faz parte e 

não vejo de forma nenhuma que a UNESCO tenha posto entraves a que isso acontecesse, 

parece-me mais um erro de interpretação ou de falha de comunicação.» 
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Um outro entrevistado diz que, a não ser que o perímetro submarino tenha condições 

especiais e acompanhado por um projeto para visitação, não faz sentido acrescentar o 

offshore no geoparque (faz sentido criar uma área protegida marinha): 

[ID4] «O que faz sentido, se houver necessidade, é o estatuto de conservação de alguma 

coisa que está no offshore, com a legislação nacional, porque sob o ponto de vista do 

geoparque não faz sentido nenhum, a não ser que houvesse um projeto de visitação ao 

fundo, com submarinos.» 

 

Contudo há quem defenda que tem que se avaliar se existe geodiversidade que justifique 

a inclusão da área marítima e a transição para a zona costeira. É o património geológico 

que deve ditar a área de um geoparque e o ponto de atração tem de ser o geoturismo: 

[ID3] «Essa é uma pergunta relativamente fácil de responder. Primeiro, relevância 

internacional de pelo menos um dos geossítios, portanto tem que haver pelo menos um 

geossítio bandeira, digamos assim. Fundamentalmente, do ponto de vista científico, o que 

é uma pena, isto é, hoje em dia, a importância desse geossítio pode ser medida 

exclusivamente ao nível da importância científica e o impacto que pode ter ao nível da 

comunidade local pode ser extremamente limitado, o que do meu ponto vista não faz muito 

sentido. Ainda assim, tem que haver uma distribuição dos sítios de interesse geológico 

mais ou menos homogénea pelo território que se quer classificar. Não faz sentido ter uma 

concentração de pontos de interesse geológico num território, vamos imaginar que no caso 

da Figueira da Foz o concelho tem 200km2, por exemplo, e imagine que os geossítios 

estavam todos concentrados no Cabo Mondego, não faz sentido isto.(…). Na minha 

opinião, deveria haver um equilíbrio maior entre aquele património geológico que realmente 

pode ser assimilado e consumido pelos turistas e pela comunidade local e os elementos 

que têm apenas importância científica.» 

 [ID6] «Primeiro que tudo, para incluir uma área marinha, é preciso que nessa área exista 

algum elemento de geodiversidade que justifique a sua inclusão, não é só por incluir ou 

deixar de incluir. É preciso identificar se nessa zona marinha existem elementos geológicos 

que podem ser formações, podem ser processos, podem ser morfologias, algo que seja 

importante nessa zona marinha. E existindo esses elementos geológicos e essa 

geodiversidade, o envolvimento das pessoas ou o uso dessa área marinha pode ser feita 

por várias vias, pode ser feita por via da visitação se for o caso. A zona marinha 

normalmente também inclui a zona de transição entre a marinha e a terrestre que são as 
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zonas costeiras. Estas zonas costeiras muitas vezes são zonas importantes porque são 

locais de fácil visibilidade da geologia, das formações geológicas. Depois estes locais 

também podem ser importantes por outras componentes do património natural, 

designadamente pela biodiversidade. Portanto é essa miscelânea, essa abordagem de 

conjunto que pode justificar a inclusão de uma área marinha no geoparque, mas em 

primeiro lugar é preciso identificar os elementos de geodiversidade, o património geológico 

que exista nessa zona e que justifique a sua inclusão.» 

[ID7] «Bom, posso sempre especular sobre isso. Eu imagino que uma das razões terá sido 

porque o património geológico de um geoparque tem que servir como atrativo. Um dos 

pilares-base dos geoparques é o geoturismo, e para tal é preciso que os visitantes possam 

ir ao território, viver e visitar o território e deixar mais-valias no território. Ao integrar o fundo 

marinho até aos 1000m, de que forma é que isso atrai turistas? Como é que esse território 

marinho pode suportar uma estratégia de geoparque?» 

 

Apesar de haver continuidade geológica na plataforma continental e oceânica da Figueira 

da Foz, alguns entrevistados sugerem, à semelhança da primeira proposta apresentada à 

UNESCO, incluir o domínio offshore como suporte de estratégia para atrair turistas, 

dinamizando atividades relacionadas com a tradição piscatória artesanal e com a 

biodiversidade marinha. 

 

5.4.2  Geoparque das Beiras (limites AD ELO) 

Quando questionados sobre a contraproposta de limites lançada pela UNESCO, ou seja, 

incluir novas fronteiras ao geoparque da Figueira da Foz e com isso criar um novo 

geoparque - o Geoparque das Beiras, com exceção do interlocutor a candidatura do 

geoparque da Figueira da Foz, todos os entrevistados afirmaram desconhecer a nova 

proposta.  

A figura 5.2 representa a nuvem de palavras referente ao discurso de todos os 

entrevistados. 
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Figura 5.2- Síntese de palavras do discurso dos entrevistados sobre os limites de um 
novo geoparque. 

Segundo o responsável pelo geoparque da Figueira da Foz, houve indicações de envolver 

vários concelhos para potenciar a aprovação da candidatura da Figueira da Foz, mas nem 

todos os municípios envolvidos têm interesse nem estão envolvidos: 

[ID1] «A UNESCO indicou-nos algumas pessoas que considerava que deviam fazer o 

desenvolvimento. Nós pedimos-lhe propostas. (…). Na altura, o nosso antigo presidente foi 

lá, falou com ele e apresentou-nos a proposta que seria a proposta que considerava que 

seria a que a UNESCO iria aprovar e essa proposta envolvia todos os municípios da AD 

ELO e, por isso, iríamos usar a própria AD ELO como a associação a promover esta 

candidatura da UNESCO. Se não pode ser o próprio município a fazer a candidatura, não 

pode ser um serviço do município a fazer o trabalho - tem de ser através de uma associação 

que eu julgo que não tem interesse porque, até agora, não demonstrou esse interesse em 

querer. Até pode dizer que tem interesse, porque eles estão sensíveis para o tema, só que 

daí até estar à frente e puxar pela candidatura, julgo que eles têm muitas outras coisas 

para fazer. Não sei. Depois é a questão de envolver os outros municípios. (…). Mas são 

coisas muito pontuais e os municípios não estão motivados. O que me custa é ver um 

município tão motivado para este tema, tantas ações desenvolvidas e fiquei triste com este 

desincentivo total. Dizer: "não, um município não, não pode ter nada a ver com isto". Se 

não pode ter nada a ver com isto é muito difícil depois conseguir e até financiar a própria 

associação. A própria associação depois precisa de dinheiro e o município não pode 

financiar. É uma coisa muito complicada.» 
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Há quem defenda que é mais importante um território que reúna potencial significativo, e 

não apenas os limites dos concelhos, pelo que a Figueira da Foz beneficiará dos vizinhos 

de proximidade: 

[ID2] «Na minha opinião pessoal, eu diria que como conceção de base para esta questão, 

creio que estarão no bom caminho.(…). Hoje, a Figueira da Foz em si mesma tem de olhar 

para uma nova realidade que é designada pelos Geoparques Mundiais da UNESCO, onde 

aquilo que importa é selecionar-se e definir-se um território que reúna um potencial 

significativo. Este território muitas vezes tem que ser construído eliminando fronteiras 

internas, isto é, perceber se o território abrange mais do que um concelho, eliminar as 

fronteiras internas entre esses concelhos, ficando sob limites externos. Depois esses 

concelhos abrangidos, que têm património cultural e natural comum, devem trabalhar em 

conjunto em prol daquilo que são os geoparques. Os geoparques são, desde logo, uma 

estratégia de desenvolvimento regional sustentável, e que está efetivamente já testada e 

aplicada, conhecendo já muitos exemplos de boas práticas. Na minha opinião, a Figueira 

da Foz tem um potencial importante, mas só tem a ganhar se olhar para os vizinhos de 

proximidade.» 

[ID3] «(…) Mas creio que faz muito mais sentido haver essa ampliação do projeto, resta, 

no entanto, saber quais são os geossítios que estes municípios têm, por exemplo Mira, 

mas de qualquer forma creio que faz mais sentido. Ficar muito concentrado na Figueira da 

Foz não traz grandes benefícios.» 

 

Um outro entrevistado acrescenta que depende do envolvimento político dos vários 

presidentes de câmara. Em Portugal, os limites administrativos coincidem com o dos 

concelhos, mas nem todos têm património relevante por isso não deviam estar envolvidos. 

A ampliação do projeto devia basear-se no reconhecimento de património geológico de 

nível internacional independentemente dos limites originais: 

[ID4] «Não tenho conhecimento desses novos limites. Não me posso pronunciar se 

realmente há património geológico relevante para além dos limites originais. Depois 

também se teria que ver o envolvimento político, ou seja, será que os presidentes de 

câmara estão muito envolvidos? Como vão contribuir?, mas principalmente é preciso ver a 

questão do património geológico. Faz sentido estender isso para áreas sem património 

geológico, como fez a Estrela? Eu sou contra esse tipo de projetos, contra no sentido do 
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que eu acho justo. Os limites administrativos em Portugal são os limites dos concelhos, 

porquê envolver concelhos que não têm património geológico relevante? Mas não me 

posso pronunciar porque não conheço os atuais limites e não conheço o potencial dessas 

áreas. (…). É preciso que realmente o novo projeto ou a ampliação do projeto original se 

baseasse no reconhecimento do património geológico de nível internacional para além dos 

limites originais.» 

 

Por fim, um dos entrevistados destaca os desafios de gerir um geoparque com uma área 

grande e conclui que: 

[ID7] «Partindo de pressuposto de que há pré-requisitos que são a necessidade de 

património geológico relevante para justificar a existência de um geoparque e que este seja 

a âncora de todo este projeto. Portanto, ter a âncora de património geológico no Cabo 

Mondego, para suportar uma estratégia de geoparque que vai até Penacova, não estou 

mesmo a ver como é que o Cabo Mondego possa contribuir para o desenvolvimento de 

Penacova… Portanto, os limites de um geoparque correspondem ao resultado de todo este 

balanço. Do ponto de vista pragmático, há que ser realista e pensar bem que se está 

perante um determinado projeto, para o qual é necessário um determinado financiamento, 

equipa e envolvimento da comunidade para que funcione. Uma coisa é colocar isto a 

funcionar em 10 quilómetros quadrados, outra coisa é colocar a funcionar em 1000 

quilómetros quadrados. (…). Depende do que estivermos a falar em termos de 

alargamento. Se falarmos de um alargamento que chega a Penacova, que eu não entendo 

bem como é que isto pode acontecer porque um geoparque tem que ter continuidade 

geográfica, isto é, não pode ter “ilhas” no meio que não pertençam ao geoparque, e neste 

sentido eu não compreendo. Mas tudo depende do que se pretende para o território e tudo 

depende de como o geoparque pode contribuir para a melhoria do território das pessoas 

que lá moram. Portanto enquanto estas respostas não estiverem suficientemente claras, 

falar de outro tipo de dados é perda de tempo porque a questão central é “o que é que se 

quer para o território e será que o geoparque traz isto ou não?”. Enquanto esta questão 

básica não for seriamente respondida, tudo o resto é um pouco perda de tempo.» 

 

Os novos limites propostos pela UNESCO para aumentar a área do geoparque da Figueira 

da Foz não são consensuais entre os entrevistados. Se, por um lado, há quem afirme que 

os novos limites têm muito valor geológico devido à diversidade, por outro lado há quem 
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manifeste que a importância do valor geológico (necessidade de haver uma continuidade 

geográfica e geológica lógica) deve prevalecer à do limite administrativo.  

 

5.4.3 Enquadramento dos geoparques na Agenda 2030 

Atualmente, todos os territórios com designação UNESCO assumem um papel-chave na 

implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, 

pelo que os entrevistados foram questionados em que medida um geoparque ajuda a 

promover os 17 ODS da Agenda 2030. A síntese de palavras do discurso está representada 

na imagem 5.3. 

 
Figura 5.3- Síntese de palavras do discurso dos entrevistados sobre o enquadramento 
dos geoparques na Agenda 2030. 

Quando questionados sobre em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos 

da Agenda 2030, as opiniões foram as seguintes: 

[ID2] «Eu quero acreditar que sim, que pode ser uma mudança de paradigma focada nas 

pessoas. Isto seria quase a maravilha da consecução de alguns dos objetivos básicos da 

Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, seria recentrarmos todas as preocupações 

nas pessoas e naquilo que é importante. (….). Os geoparques têm esse compromisso, ou 

seja, as entidades de gestão estão obrigadas a promover, a desenvolver iniciativas e a 
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criar oportunidades para que se atinjam alguns, o maior número possível, dos 232 

indicadores, das 169 metas, dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável.» 

[ID3] «Ao nível da UNESCO esse deveria ser um dos propósitos fundamentais dos 

geoparques. Até certo ponto os geoparques têm essa preocupação, ao nível da 

sensibilização para as alterações climáticas, ao nível da redução e mitigação dos desastres 

naturais, do risco associado aos fogos, no nosso caso, mas noutras áreas há riscos de 

cheias. Questões associadas à desigualdade, aí com uma intervenção mais direta porque 

os geoparques acabam por ter estruturas de gestão que conhecem bem as suas 

comunidades, pessoas que têm até um envolvimento mais ativo na própria comunidades, 

alguns são políticos, outros estão ligados a associações locais e portanto acabam por estar 

muito próximos das comunidades, sendo isso também uma oportunidade para tentarem 

abrir portas para aproximar comunidades indígenas das sociedades locais, ou por exemplo 

no nosso caso, aproximar comunidades rurais aos meios urbanos, e portanto o trabalho 

dos geoparques deve ser feito nesse sentido também. Obviamente havendo essa 

preocupação, há, no entanto, uma realidade que é o dia-a-dia, e isso são prioridades 

estabelecidas pela UNESCO para os seus programas, mas o quotidiano está sobretudo 

relacionado com resolver situações a muito curto prazo. E quando falamos de equipas 

muito reduzidas, com parcos recursos, depois na verdade, se formos realmente medir, 

talvez não seja um contributo assim tão significativo como a UNESCO gostaria e como 

todos nós gostaríamos.» 

[ID4] «Ajuda como qualquer outro projeto. Isso são chavões políticos. Nos objetivos 2030 

está lá tudo. Em qualquer projeto que pegue vai conseguir encontrar 10 ou 15 objetivos 

2030, é uma questão de boa vontade, de alargar um pouco as margens do que quiser lá 

meter. Obviamente no caso dos geoparques ajudam nos objetivos mais relacionados com 

o ambiente e a conservação, mas lá está, depende da equipa. Se a equipa estiver focada 

em desenvolver um projeto virado para a sensibilização dos visitantes para esses objetivos 

vai contribuir muito, se desfocar vai contribuir menos. Não é por ser geoparque, depende 

do projeto.» 

[ID5] «Totalmente! Primeiro, sendo a Agenda 2030 uma agenda preconizada pelas Nações 

Unidas e pelos países membros, sendo os geoparques um produto da UNESCO, que é 

uma organização das Nações Unidas, tem acima de tudo o dever de promover e aplicar os 

objetivos da Agenda 2030. E de identificar no território alguns dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável que melhor podem ser trabalhados e que podem ser 
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aplicados nos seus territórios e através das diferentes atividades poder também enfatizar 

e consciencializar as populações para a importância destes objetivos e mostrar como é 

que eles podem contribuir para alcançar estes objetivos.(…) Por outro lado, sendo os 

geoparques uma classificação territorial, e tendo depois uma entidade de gestão que faça 

a promoção do geoparque, tem de facto obrigação de trabalhar esses objetivos do 

desenvolvimento sustentável, não todos, obviamente, mas uma grande dos ODS os 

geoparques conseguem trabalhar, e talvez até haja geoparques que consigam trabalhar 

todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo a questão da igualdade 

de género através da capacitação das mulheres em algumas áreas.» 

[ID6] «Pois esse é um assunto que está na ordem do dia e mais uma vez eu diria que cada 

caso é um caso, sendo que, genericamente, os geoparques têm um terreno fértil de 

atuação no âmbito da Agenda 2030 e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Genericamente a filosofia de atuação dos geoparques encaixa aqui, mas não são 

aplicáveis na sua totalidade, no entanto, depende da situação, do país, da região, do 

estado de desenvolvimento do próprio território, de haver conflitos maiores ou menores no 

território, mas creio que os geoparques podem dar um contributo muito positivo para a 

implementação da agenda e dos objetivos do desenvolvimento sustentável.» 

[ID7] «O conceito de geoparque muito facilmente se associa a vários dos objetivos 

sustentáveis. Podem estar mais ou menos ligados a determinados objetivos. Estou-me a 

lembrar por exemplo da redução da pobreza. Creio que em determinados países pode ter 

um papel fundamental, já no contexto europeu, não me parece que este seja o objetivo que 

mais beneficia de um geoparque, haverá outros naturalmente. Há várias formas de 

estabelecer esta relação entre os objetivos sustentáveis e os geoparques, e essas ligações 

variam de contexto para contexto, de país para país, de região para região.» 

No que concerne à temática da Agenda 2030 o discurso dos entrevistados gira em torno 

da consciencialização para o envolvimento da comunidade escolar, da criação de 

iniciativas e oportunidades que envolvem várias profissões, desenvolvimento sustentável 

da economia social e o envolvimento de proximidade com as comunidades rurais e urbanas 

e uma redução de desigualdades (ex. pobreza, igualdade de género, capacitação das 

mulheres, resposta a necessidades quotidianas). Não foram especificadas o tipo de 

estratégias e iniciativas realizadas para trabalhar e atingir os objetivos da Agenda 2030. 
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5.5 Discussão dos resultados 

Uma das formas de compreender as mudanças que ocorrem numa população é através 

da compreensão dos antecedentes económicos, sociais e culturais de uma comunidade 

(Halim, 2011). Numa análise breve ao perfil dos respondentes, verificou-se que a maioria 

deles era do género feminino, entre os 40 e os 44 anos, com formação a nível superior, e 

pertencentes a Buarcos e São Julião, que coincide ser a freguesia mais populosa do 

concelho da Figueira da Foz, com poder económico mais elevado, com mais formação e, 

maioritariamente, com trabalhadores do setor terciário. Quando se tentou perceber quais 

os respondentes que dispunham de mais acesso à informação e que mais esclarecidos 

estavam sobre a candidatura da Figueira da Foz a Geoparque Mundial da UNESCO, 

verificou-se que nem a idade nem o género parecem ter ligação com o acesso à informação 

e ao esclarecimento sobre a candidatura, no entanto há uma relação positiva com o nível 

de formação académica superior, e uma forte relação dos respondentes com a freguesia 

de Buarcos e São Julião.  

O estudo que agora se discute relevou que a palavra geoparque parece estar enraizada 

na população da Figueira da Foz. Apesar de não existir uma associação direta entre o 

conhecimento do conceito geoparque e a idade, existe associação com o nível de 

escolaridade e a freguesia onde os inquiridos pertencem. Parece também haver uma 

relação direta entre o conhecimento do conceito e a participação nas iniciativas tidas. Estes 

resultados quando contrastados com os resultados referidos no parágrafo anterior, vão ao 

encontro de vários estudos, entre eles os de Fogg-Rogers e colegas (2015), que indicam 

que, apesar de existirem diversos tipos de público em atividades de envolvimento, em 

especial as ligadas à ciência, este é tendencialmente constituído por mulheres, em idade 

adulta e com maior nível de formação académica. Quando questionados sobre os 

resultados na Figueira da Foz, os entrevistados afirmaram que achavam que o conceito de 

geoparque era desconhecido por ser recente e pouco familiar. Contudo 60% dos inquiridos 

disse conhecer, por exemplo, o Arouca Geoparque. Num estudo preliminar realizado no 

geoparque de Langkawi, Malásia, sobre educação na conservação de património, Azman 

(2010) referiu que a comunidade local tinha um entendimento mínimo sobre o conceito de 

geoparque, tendo concluído também, e à semelhança da Figueira da Foz, que a 

compreensão do conceito estava associada ao grau de envolvimento em atividades do 

geoparque.  

Na maioria das recomendações dos textos que definem os geoparques, a UNESCO 
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manifesta a necessidades das comunidades (sociedade civil e stakeholders) criarem 

movimentos participativos que liderem o processo bottom-up de criação e manutenção dos 

geoparques (Girault, 2019). Nesse sentido, organizam-se várias atividades que promovem 

o conhecimento e o envolvimento da população, entre eles pontos de interesse patrimonial, 

museus, centros de informação, percursos e visitas orientadas, visitas escolares, folhetos 

informativos, mapas, seminários, entre outros, contudo, a maioria dos geoparques promove 

a realização de capacity building workshops como forma de dar a conhecer os objetivos de 

um geoparque e envolver os habitantes locais com vários especialistas (Azman et al., 2010; 

Farsani et al., 2014). No caso da Figueira da Foz, as iniciativas que mais impacto tiveram 

foram a exposição de dinossauros (com nível de significância para aqueles que possuem 

o ensino secundário e licenciatura e que pertencem às freguesias de Buarcos e São Julião 

e Tavarede) e os painéis expositivos ao longo da marginal da freguesia de Buarcos e São 

Julião (com nível de significância para os locais da mesma freguesia). Muito embora 

tenham sido as primeiras ações a serem realizadas no âmbito da promoção, os indivíduos 

que mais usufruíram destas atividades pertenciam a grupos dominantes e socialmente 

mais privilegiados, à semelhança de outros estudos (Deacon & Smeets, 2013; Fanwei, 

2014; Trelka, 2020). 

Segundo a literatura consultada, tanto a Associação Internacional de Participação Pública, 

como Arnstein (1696 e 2002) e Alves (2001) as ações promovidas, durante o primeiro ano 

da preparação da candidatura da Figueira da Foz a geoparque, são consideradas como a 

base dos vários níveis/tipos de envolvimento público. Segundo a tabela da AIP, as 

atividades encontram-se no patamar da comunicação (a comunidade é informada através 

de notícias, campanhas publicitárias, exposições e conversas em fluxo unidirecional). Em 

contrapartida, para Arnstein e Alves, as iniciativas informaram (fluxo unidirecional no 

sentido top-down), bem como tentaram, com sucesso limitado (a notar pela Hora 

Geoparque e visitas guiadas organizadas), consultar a população num sentido bidirecional 

(top-down e bottom-up). 

Talvez devido ao tipo de público atingido nas ações realizadas, 57,2% dos inquiridos 

manifestaram ter conhecimento que estava a ser preparada uma candidatura (no inquérito 

realizado entre agosto de 2017 e março de 2018, 67% dos respondentes - n=206 - 

manifestaram conhecimento da candidatura), no entanto 77,1% referiu não se sentir 

envolvido (13,4% sentia-se envolvido), apesar de quase todos os inquiridos apoiarem a 

iniciativa. Como consequências das respostas anteriores, é muito natural os respondentes 

não saberem quem está por trás da candidatura ao geoparque. Relativamente a estes 
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dados, relembra-se que um dos entrevistados ([ID2]) afirmava que 13% de inquiridos 

envolvidos no projeto geoparque da Figueira da Foz é um número muito significativo e 

achava que se se fizessem a mesmas perguntas nos geoparques nacionais obter-se-iam 

números bastante inferiores. Salienta-se, no entanto, que é frequente os respondentes que 

têm conhecimento da candidatura e que a apoiam, serem, também, aqueles que 

frequentaram as ações realizadas. A mesma coisa se passa com quem viu notícias (apesar 

de só 25,3% da população ter visto as notícias regionais). Quem se sente envolvido na 

candidatura parecem ser os participantes da Hora Geoparque e aqueles fizeram visitas 

guiadas aos locais de interesse geológico da região.  

Num estudo de 2015, Fogg-Rogers e colegas, notou que o público adulto procurava, numa 

fase inicial de um projeto de divulgação de ciência, atividades de aprendizagem não formal, 

com diálogo unidirecional, com o objetivo de se familiarizarem com o tema, aprenderem e 

estarem mais informados, antes de participarem em atividades com fluxo de discurso 

bidirecional. O sucesso das ações realizadas implica resiliência e contar com resistências 

e obstáculos, proporcionar oportunidades de diálogo, e fazer a monitorização das 

atividades desenvolvidas, por forma a perceber o impacto das ações realizadas e com isso 

a reinvenção e aplicação de novas estratégias, tendo em consideração as especificidades 

dos contextos e do entendimento do que deve ser o envolvimento púbico (Oliveira & 

Carvalho, 2016).  

A afinidade e a interpretação da paisagem são valores mais importantes para o sentido de 

identidade e de pertença. As histórias e narrativas podem ter sucesso junto da população, 

melhorando o seu apoio às politicas de desenvolvimento local, pelo que para se conseguir 

um desenvolvimento económico associado aos geoparques, o sentido de identidade deve 

ser priorizado (Stoffelen et al., 2019). A Figueira da Foz tem uma cultura própria, património 

e história longa e forte, pelo que existe um sentido de identidade, orgulho e prestigio na 

região, que se faz notar nos 63,7% dos respondentes terem noção das características 

monumentais da geologia da região (no inquérito anterior eram 81%) e que estas atraem 

turistas, investigadores e estudantes (o nível de literacia e a freguesia de origem parecem 

têm influência sobre estas opiniões), por isso quase 100% dos respondentes acha que o 

Cabo Mondego deve ser preservado e ter acesso livre (o que vai ao encontro de uma das 

ideias consagradas pelos geoparques, preservar, mas não fechar). São, igualmente da 

opinião de que se deve alargar o património do geoparque para além do património 

geológico, talvez por considerarem que a paisagem da região é muito relevante, tem fauna 

e flora de interesse, que tem elementos históricos e arqueológicos de relevo. Os 
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entrevistados mostraram concordar em parte com a população, reconhecendo a relevância 

do Cabo Mondego, uma parte da orla marítima, a Serra da Boa Viagem e o estuário do 

Mondego, mas não mais nenhum ponto no resto do concelho. Relativamente às atividades 

levadas a cabo, os painéis expostos na marginal pareceram ter tido um impacto mais 

elevado na perceção da geologia do território. Contudo, o conhecimento sobre o tipo de 

investigação feita e as atividades de lazer que o geopatrimónio promove, foram 

conseguidos através da Hora Geoparque. Em contrapartida, no que diz respeito a outros 

tipos de património para além do geológico, foi a exposição de dinossauros que teve mais 

impacto nos visitantes.  

Quando questionados sobre os efeitos de um Geoparque Mundial da UNESCO na Figueira 

da Foz, os respondentes consideraram que o desenvolvimento educativo, o aumento do 

interesse científico, o aumento de turistas e a proteção do meio ambiente como fatores 

relevantes. Num estudo realizado num geoparque em Hong Kong com estudantes do 

ensino secundário, o desenvolvimento educativo e a proteção do ambiente, para além do 

desenvolvimento social e económico, foram considerados os efeitos mais relevantes no 

estabelecimento de um geoparque (Wan & Lee, 2017) Mais uma vez, o nível de literacia e 

a freguesia (para o aumento do turismo e oportunidade de emprego, particularmente para 

a freguesia de Buarcos e São Julião) parecem ter uma associação positiva. 

Relativamente a algumas das estratégias que podem contribuir para a economia como a 

importância de atrair investigadores, a promoção de serviços e produtos locais, a 

conservação de áreas naturais, o incentivo de práticas sustentáveis e a produção de 

energias renováveis, diferem muito com base na escolaridade, faixa etária e freguesia dos 

respondentes. Ao avaliar todas estas iniciativas com conhecimento do processo de 

candidatura, destacam-se, como fatores diferenciadores o apoio individual e da população 

à candidatura, bem como o conhecimento sobre a candidatura. Ainda a referir que os 

inquiridos dão muita importância à atração de turistas e do seu consumo, atração de novos 

residentes e investigadores, à qualidade de vida, atração de novas empresas, à Figueira 

da Foz como uma marca, promoção de serviços e produtos locais, conservação das áreas 

naturais, incentivo do Município para práticas sustentáveis e produção de energias 

renováveis. Contudo os respondentes têm uma última coisa a dizer. Apesar do património 

natural fazer parte das atrações turísticas da região, de haver iniciativas que promovam os 

produtos regionais, tais como o sal, e de haver uma boa rede hoteleira, museus e núcleos 

interpretativos suficientes para acolher turistas, os transportes públicos parecem ser 

insuficientes para assegurar um bom funcionamento do futuro geoparque. Quando 
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questionados, os entrevistados, parecem ser contraditórios na opinião. Se por um lado um 

dos objetivos de um geoparque é promover o geoturismo, por outro afirmam que na 

Figueira da Foz «a aposta tem sido fundamentalmente no turismo» ([ID3]). Claro está que 

também acreditam que deverá haver a procura de novos produtos locais e mercados 

tradicionais, tais como o sal, o arroz e a pesca, e com isto diminuir a sazonalidade turística 

com outras ofertas turísticas. Segundo Azman (2010), as comunidades que recebem mais 

benefícios, são aquelas que apoiam os esforços de desenvolvimento e gestão dos 

geoparques. O envolvimento de stakeholders no turismo e a criação de produtos locais e 

serviços especializados, são a melhor forma de promover a economia local, porque criam 

oportunidades de rendimento e de novos empregos da população local (Farsani, et 

al.,2011). Todavia, especialistas em turismo demonstraram que o sucesso em atrair 

turistas, não é igual ao sucesso de usar o turismo como forma de desenvolvimento 

sustentável regional (Kauppila et al., 2009; Rogerson, 2015; Saarinen, 2017; Stoffelen & 

Vanneste, 2016). Muitas vezes os resultados do turismo são dececionantes, apesar do 

turismo levar a importantes contribuições para o PIB regional, e esta situação está 

relacionada com comunidades não envolvidas, pouca formação na área da gestão e 

finanças e a presença de cadeias não inclusivas (Stoffelen, 2019; Tosun, 200). Se os 

cidadãos forem envolvidos nos processos de gestão, a sua contribuição para o 

conhecimento é baseada em fatores como a afinidade com a área, orgulho na região, o 

valor estético e o espirito do local, e outras associações que são a grande missão da 

UNESCO (Trelka, 2020). 

Os geoparques promovem a participação das comunidades como forma de conservação, 

mas também como forma de aumentar o rendimento per capita e diminuir a taxa de 

desemprego e os níveis de migração. Os geoparques servem para conservar o ambiente, 

educar os residentes e visitantes sobre ciências da Terra e promover o desenvolvimento 

económico sustentável local com base, em parte, no geoturismo. Para tal, a UNESCO 

afirma que as comunidades devem ser envolvidas desde o inicio do processo, através de 

um sistema bottom-up, através do equilíbrio económico e necessidade humanas. Ao 

analisar o discurso dos responsáveis de geoparques nacionais já estabelecidos, nota-se a 

existência de uma forte orientação das atividades de envolvimento para o público escolar. 

É particularmente atrativo envolver as camadas mais jovens da sociedade uma vez que 

para além de permeáveis ao conhecimento, o ambiente escolar é favorável à transmissão 

de conhecimento em larga escala, todavia é necessário fazer estudos de seguimento para 

compreender se a afinidade aparente dos estudando provém das ações do geoparque ou 
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se é um efeito intrínseco da idade e local de residência. E no que diz respeito ao público 

adulto, fora do contexto escolar? Um dos entrevistados ([ID2]) é perentório quando afirma 

«Aí tem havido alguma evolução, mas tem sido muito lenta porque desde logo as pessoas 

têm o seu trabalho, não estão centralizadas numa escola». Então, o que tem sido feito 

nesse sentido? Os exemplos apresentados focam-se em eventos festivos anuais, tais 

como festas populares, feiras e certames, conferências, workshops, sessões de 

esclarecimentos com representantes do poder local, presença nos meios de comunicação 

social e publicidade. Regressando às escalas da AIP e à escada de participação pública 

de Arnstein, as iniciativas de geoparques nacionais já estabelecidos coincidem com os 

patamares das ações levadas a cabo pela Figueira da Foz enquanto ações preliminares 

de envolvimento público na candidatura: comunicar, consultar e, numa única situação, 

incluir (citação de workshops, pese não se saber que tipo de workshop). Permanece a 

dúvida sobre se existem e quais as estratégias levadas a cabo para ser aplicado o modelo 

de gestão bottom-up que a UNESCO pretende para os geoparques, e serem feitos grupos 

de trabalho liderados por cidadãos que conduzam à delegação de poder à comunidade. 

Stoffelen & Vanneste (2018) mostraram que o marketing interno pode ser bem-sucedido e 

melhorar o apoio da comunidade às políticas de desenvolvimento regional, no entanto esta 

sensação de envolvimento pode ser falaciosa. Há estudos que demonstram que, apesar 

de haver um aumento nominal de empresas locais, há pouco poder por parte da população 

e dos pequenos proprietários (Chirikure & Pwiti, 2008; Chirikure et al., 2010; Oliveira & 

Carvaho, 2016; Tosun, 2000). O envolvimento da comunidade é uma faceta essencial, pelo 

que não deve ser subestimada na sua complexidade por nenhuma das entidades 

envolvidas (Ashley & Bouakaze-Khan, 2011).  

Relativamente à área do Geoparque Jurássico da Figueira da Foz, e no que concerne 

especificamente à opinião sobre a inclusão da área offshore da Figueira da Foz enquanto 

limite ao geoparque, alguns entrevistados sugerem que, apesar da área offshore da 

Figueira da Foz não ser diferenciadora relativamente à plataforma continental (porque 

existe continuidade geológica em ambas as plataformas), seja incluído o fundo marinho 

como suporte de estratégia para atrair turistas, dinamizando atividades relacionadas com 

a tradição piscatória artesanal e com a biodiversidade marinha. Quando questionados a 

opinião sobre os novos limites propostos pela UNESCO (limites AD ELO) para aumentar a 

área do geoparque da Figueira da Foz, não houve consenso sobre os mesmos. Se por um 

lado há quem afirme que os novos limites têm muito valor geológico devido à diversidade, 

por outro lado há quem manifeste que a importância do valor geológico (necessidade de 
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haver uma continuidade geográfica e geológica lógica) deve prevalecer à do limite 

administrativo. As conceções sobre os limites do geoparque, em conjunto com as 

orientações sugeridas pela UNESCO Portugal, merecem reflexão futura.  

No que concerne aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o 

discurso dos entrevistados gira em torno da consciencialização para o envolvimento da 

comunidade escolar, concepção de iniciativas e oportunidades que envolvem várias 

profissões, o desenvolvimento sustentável da economia social e o envolvimento de 

proximidade com as comunidades rurais e urbanas e uma redução de desigualdades (ex. 

pobreza, igualdade de género, capacitação das mulheres, resposta a necessidades 

quotidianas).  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSÕES 
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O presente capítulo foi elaborado de acordo com três eixos de referência. Em primeiro 

lugar, apresentam-se as conclusões decorrentes dos resultados obtidos tendo em 

consideração a questão e as hipóteses de investigação. Posteriormente, há uma reflexão 

sobre as limitações inerentes ao estudo. Por fim, são feitas outras considerações 

associadas ao percurso que a investigação tomou e sugestão de caminho para trabalhos 

futuros. 

6.1 Conclusões do estudo 

Os geoparques são áreas de promoção e proteção, com o objetivo de conservação do 

geopatrimónio, de geoeducação e do desenvolvimento sustentável com base em produtos 

do geoturismo. Promovem a participação das comunidades como forma de conservação, 

mas também como forma de aumentar o rendimento per capita, diminuir a taxa de 

desemprego e os níveis de emigração, através de um desenvolvimento económico 

sustentável. Para isso a UNESCO afirma que as comunidades devem ser envolvidas desde 

o início do processo através de um sistema bottom-up. 

O projeto de criação de um geoparque na Figueira da Foz foi percebido, em 2017, como a 

possibilidade de criar um discurso interpretativo holístico do território, identificando os 

pontos geologicamente e socialmente relevantes da região. Havendo um domínio natural 

da investigação na área das geociências, a atenção deste trabalho recaiu sobre os 

processos societais nos geoparques, em particular sobre o envolvimento das comunidades 

locais na criação do Geoparque Jurássico da Figueira da Foz. Chegou-se, então, à questão 

de investigação que pautou este trabalho de estudo de caso: “Estará a população da 

Figueira da Foz envolvida na candidatura do seu território a Geoparque Mundial da 

UNESCO?” 

Segundo diferentes perspetivas teóricas de envolvimento público, as iniciativas levadas a 

cabo na candidatura à UNESCO do Geoparque Jurássico da Figueira da Foz, entre 

meados de 2017 e 2018, e analisadas após um ano da realização das mesmas, tiveram, 

maioritariamente, um cariz informativo (exposição de dinossauros e de painéis 

interpretativos, visitas acompanhadas, comunicação social regional e outras pequenas 

ações), e de consulta popular (através da Hora Geoparque), numa tentativa de 

implementação de participação pública de sentido bidirecional. Da análise quantitativa 

realizada aos inquéritos por questionário aplicados, é possível depreender que a perceção 

das ações realizadas parece ter sido positiva, na medida em que a grande maioria dos 

respondentes que participaram nas ações manifestaram conhecer o que é um geoparque, 
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passaram a ter conhecimento que a Figueira da Foz estaria a preparar uma candidatura e, 

com isso, manifestando o seu apoio à candidatura. Não deixa de se fazer a ressalva de 

que as atividades que, aparentemente, tiveram mais impacto foram as de ação mais direta 

e de proximidade com grupos pequenos de cidadãos, comparativamente às ações de 

massa. 

No que diz respeito ao património, os respondentes têm conhecimento da importância e 

influência do património geológico da Figueira da Foz, tanto do ponto de vista científico, 

como educativo e o impacto que isso traz à região.  

A nível económico, os inquiridos reconhecem a importância da criação de um geoparque 

no seu concelho e do impacto económico que novos turistas, investigadores e a fixação de 

novos residentes trarão ao comércio e à exploração de produtos endógenos, e que o 

geoparque trará práticas sustentáveis e de igualdade, indo ao encontro de alguns dos 17 

ODS da Agenda 2030. 

Com estes resultados parece legitimo presumir que há associação entre as iniciativas 

levadas a cabo e o envolvimento da população da Figueira da Foz na candidatura do seu 

território a Geoparque Mundial da UNESCO, ou seja, a população da Figueira da Foz está 

envolvida na candidatura, embora num nível de envolvimento inicial.  

Quando comparados, os resultados deste trabalho não diferem do discurso dos 

representantes dos geoparques nacionais. Não se verifica diferença na tipologia de 

atividades realizadas, que promovam o envolvimento da população adulta, nos geoparques 

já estabelecidos, sendo que as atividades propostas enquadram-se, maioritariamente, ao 

nível da comunicação e consulta popular, não ao nível do envolvimento ativo, interação ou 

delegação de poder. Nota-se que a grande aposta dos geoparques nacionais, enquanto 

estratégia de envolvimento da comunidade, direciona-se para o público escolar, com a 

justificação da facilidade na disseminação do conhecimento e do efeito multiplicador do 

mesmo, contudo o verdadeiro impacto deste tipo de ações só pode ser validado depois de 

se aferir se o resultado da afinidade para com os geoparques é um efeito intrínseco da 

idade e da residência do público escolar, ou se efetivamente estas ações terão efeitos na 

comunidade.  

Partindo das recomendações, em especial dos textos que definem os geoparques, a 

UNESCO pretende que a sociedade civil e os stakeholders tenham opinião e participem na 

construção e manutenção de um geoparque. Contudo, na análise da experiência 
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participativa parece haver uma diferença entre a manifestação de vontade e a participação 

efetiva.  

Ao analisar o discurso dos entrevistados, nota-se uma narrativa em torno da imagem do 

património com uma lógica de marketing, em particular usando uma estratégia de branding, 

que vai no sentido de projetar e de levar rentabilidade às regiões. Há uma projeção do 

território através das atividades turísticas, e empenho na criação e comercialização de 

novos produtos.  

O envolvimento da comunidade tonou-se num conceito comum e disseminado 

globalmente, no entanto é prematuro concluir que uma nova era de envolvimento da 

população substituiu a tradicional regulamentação hierárquica. Trata-se de um caminho 

longo que exige, por parte dos agentes envolvidos, esforços acrescidos para promover 

essa mudança junto das populações. Exige, igualmente, por parte das entidades 

promotoras, uma transferência de conhecimento necessário para incentivar esse empenho 

dos agentes no território. Situações como as verificadas no caso em estudo, com 

exposições, sessões de esclarecimento, entre outros, são exemplos destes esforços para 

envolver a população, que deverão prolongar-se no tempo e reinventar-se de forma a que 

as populações se sintam verdadeiramente integradas, beneficiadoras e cocriadoras de um 

geoparque. 

 

6.2 Limitações do estudo  

Pretendeu-se realizar uma entrevista ao representante da UNESCO responsável pelos 

geoparques em território nacional, que não foi possível concretizar. Constrangimentos 

temporais e profissionais impediram o contacto com o representa nacional da UNESCO e 

não foi encontrada alternativa similar. 

Não obstante ter-se optado por uma combinação de métodos, o método qualitativo seguiu 

de perto as caraterísticas de um estudo de caso que permitiu recolher informação sobre o 

envolvimento público na criação do aspirante a Geoparque Jurássico da Figueira da Foz. 

Nos estudos de caso, dada a amostra não ser aleatória, as conclusões obtidas não são 

generalizáveis para outros casos. Porém, e no âmbito de uma generalização analítica, é 

possível aplicar os indicadores encontrados a outros casos desde que este corresponda a 

estudos em contextos semelhantes. 
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6.3 Outras considerações sobre o tema 

Num curto espaço de tempo foi feito muito trabalho no que concerne às primeiras fases do 

envolvimento da população na candidatura à UNESCO do Geoparque Jurássico da 

Figueira da Foz. Até onde teriam ido as atividades e o sentimento de envolvimento 

comunitário se o projeto continuasse a utilizar a estratégia que estava a ser aplicada? Seria 

a Figueira da Foz um caso de envolvimento através do empoderamento da população?  

O envolvimento da população requer um empenho sério e constante por parte das partes 

envolvidas. No entanto, considerando, igualmente, a necessidade de abordar esta 

estratégia com base em campanhas de comunicação sólidas, associadas ao próprio 

enquadramento do território no contexto geológico, será também necessário investir em 

equipas que trabalhem o território, a comunicação e a promoção do envolvimento da 

população, sob pena de os esforços praticados individualmente pelos agentes locais não 

se alinharem com os objetivos comuns. 

Havendo um domínio natural da investigação na área das geociências, a atenção sobre o 

envolvimento das comunidades nos geoparques deve ser incrementada, pois ainda há 

caminho a percorrer. As técnicas de envolvimento público oferecem um conjunto de 

potencialidades e colocam alguns desafios, sendo essencial aprofundar o conhecimento 

acerca da sua prática neste tipo de contextos. O design das ações a realizar depende de 

uma variedade de fatores, tais como os públicos a envolver, os modos de envolvimento, os 

timings e as formas de avaliação do impacto das ações, mas o envolvimento só é possível 

se os cidadãos também demonstrarem interesse e vontade em colaborar. Neste sentido 

sugere-se que sejam feitos outros estudos de caso semelhantes a este nos geoparques já 

estabelecidos em Portugal, bem como nos territórios aspirantes a geoparque. Lança-se, 

igualmente, o desafio aos geoparques e aspirantes a geoparques a reinventarem, 

desenvolverem e aplicarem nos seus territórios outras tipologias de atividades 

direcionadas, em especial, ao público adulto. 

No que ao território diz respeito, e em particular à sugestão da UNESCO em aumentar a 

área do geoparque em estudo, sugere-se que a candidatura passe a contemplar os 

concelhos da Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e Cantanhede, incluindo, igualmente, 

uma parte do domínio marítimo da Figueira da Foz como forma de aumentar a área e a 

oferta do geoparque, mas mantendo um discurso continuo e uma unidade territorial 

uniforme, tanto do ponto de vista geológico, biológico, patrimonial, como social.  
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Se este trabalho de investigação permitiu encontrar respostas a algumas questões, 

também gerou outras, espelhando o ciclo de uma aprendizagem que se pretende ser 

discutida, refletida e continuamente melhorada. 
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APÊNDICE I 

 Questionário realizado à população do 

concelho da Figueira da Foz 
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APÊNDICE II 

 Tabelas da análise do questionário à 

população do concelho da Figueira da Foz 
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Tabela II.2- Associação entre o conhecimento do conceito de geoparque e o nível de escolaridade 

 

Conhece 

Escolaridade 

Total 
1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo Sec. Bac. Lic. MSc PhD 

Conceito 

geoparque 

Sim 2 10 21 128 24 191 74 13 463 

Não 6 4 4 15 2 6 2 1 40 

Total 8 14 25 143 26 197 76 14 503 

 

 

Tabela II.3- Associação entre o conhecimento do conceito de geoparque e a freguesia 

 

Conhece 

Freguesia 

Total alh al bs bsj fn l m mo mg p q sp vv t 

Conceito 

geoparque 

Sim 25 10 11 201 12 21 16 17 8 18 20 23 10 71 463 

Não 1 1 3 11 0 4 2 7 1 1 2 1 4 2 40 

Total 26 11 14 212 12 25 18 24 9 19 22 24 14 73 503 

Legenda: alh- Alhadas; al- Algueirão; bsj- Buarcos e São Julião; fn- Ferreira-a-Nova; l-Lavos; m- Maiorca; mo- Marinha 

das Ondas; mg- Moinhos da Gândara; p- Paião; q- Quiaios; sp- São Pedro; vv- Vila Verde; t- Tavarede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II.1- Associação entre o conhecimento do conceito de geoparque e a faixa etária 

Conhece 

Intervalo etário Total 

1824 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 6569 7074 7579  

Conceito 

geoparque 

Sim 33 24 32 51 82 73 62 57 29 8 9 3 463 

Não 1 2 4 3 9 3 5 5 5 3 0 0 40 

Total 34 26 36 54 91 76 67 62 34 11 9 3 543 
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Tabela II.4- Associação entre o conhecimento das atividades desenvolvidas e a faixa etária 

Teve conhecimento 

Intervalo etário 

 

𝝌𝟏𝟏
𝟐  

 

 p-value 

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79   

n n n n n n n n n n n n 

Exposição 

dinossauros 

  Sim 30 21 33 42 84 61 61 54 27 7 7 2 17,57 0,089 

Não 4 5 3 12 7 15 6 8 7 4 2 1 

Painéis   Sim 20 17 23 27 58 39 46 41 18 5 5 2 10,58 0,479 

Não 14 9 13 27 33 37 21 21 16 6 4 1 

Hora 

Geoparque 

  Sim 3 7 7 8 25 14 18 21 7 2 3 2 16,89 0,111 

Não 31 19 29 46 66 62 49 41 27 9 6 1 

Visitas guiadas   Sim 10 8 11 15 24 27 23 27 14 3 6 2 13,26 0,277 

Não 24 18 25 39 67 49 44 35 20 8 3 1 

 

 

Tabela II.5- Associação entre o conhecimento das atividades desenvolvidas e o nível de escolaridade 

Teve conhecimento 

Escolaridade 

 

𝝌𝟕
𝟐 

 

 p-value 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo Sec. Bac. Lic. MSc PhD   

n n n n n n n n 

Exposição 

dinossauros 

  Sim 3 10 18 113 23 176 72 14 35,31 0,000 

Não 5 4 7 30 3 21 4 0 

Painéis   Sim 2 9 15 79 14 122 49 11 8,89 0,261 

Não 6 5 10 64 12 75 27 3 

Hora Geoparque   Sim 1 4 5 33 8 45 16 5 3,16 0,870 

Não 7 10 20 110 18 152 60 9 

Visitas   Sim 2 4 7 41 10 78 24 4 6,05 0,534 

Não 6 10 18 102 16 119 52 10 
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Tabela II.6- Associação entre o conhecimento das atividades desenvolvidas e a freguesia 

Teve conhecimento 

 

Freguesia 

   

alh al bs bsj fn l m mo mg p q sp vv t 𝝌𝟏𝟑
𝟐  p-value  

n n n n n n n n n n n n n n  

Exposição 

dinossauros 

  Sim 21 10 10 189 12 16 14 14 8 17 19 17 11 71 44.39 0,000  

Não 5 1 4 23 0 9 4 10 1 2 3 7 3 2  

Painéis   Sim 13 3 8 152 7 12 7 12 4 9 10 12 8 44 29.10 0,006  

Não 13 8 6 60 5 13 11 12 5 10 12 12 6 29  

Hora Geoparque   Sim 3 2 6 61 2 4 4 6 1 4 2 1 3 18 18.14 0,151  

Não 23 9 8 151 10 21 14 18 8 15 20 23 11 55  

Visitas   Sim 10 1 2 77 3 10 6 5 1 8 8 9 2 28 14.82 0,319  

Não 16 10 12 135 9 15 12 19 8 11 14 15 12 45  

Legenda: alh- Alhadas; al- Algueirão; bsj- Buarcos e São Julião; fn- Ferreira-a-Nova; l-Lavos; m- Maiorca; mo- Marinha 

das Ondas; mg- Moinhos da Gândara; p- Paião; q- Quiaios; sp- São Pedro; vv- Vila Verde; t- Tavarede 

 

 

Tabela II.7- indivíduos que conhecem a palavra “geoparque” e que tiveram conhecimento das atividades 

Teve conhecimento n % 

Exposição 

dinossauros 

Sim 406 87,7% 

Não 57 12,3% 

Painéis Sim 285 61,6% 

Não 178 38,4% 

Hora Geoparque Sim 113 24,4% 

Não 350 75,6% 

Visitas Sim 169 36,5% 

Não 294 63,5% 
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Tabela II.8- indivíduos que conhecem a palavra “geoparque” e que foram às atividades 

Visitou n % 

Exposição 

dinossauros 

Sim 224 48,8% 

Não 235 51,2% 

Painéis Sim 224 49,1% 

Não 232 50,9% 

Hora Geoparque Sim 38 8,4% 

Não 414 91,6% 

Visitas Sim 51 11,3% 

Não 402 88,7% 

 

 

Tabela II.9- indivíduos que desconhecem a palavra “geoparque” e que tiveram conhecimento das atividades 

Teve conhecimento n % 

Exposição 

dinossauros 

Sim 23 57,5% 

Não 17 42,5% 

Painéis Sim 16 40,0% 

Não 24 60,0% 

Hora Geoparque Sim 4 10,0% 

Não 36 90,0% 

Visitas Sim 1 2,5% 

Não 39 97,5% 

 

 

Tabela II.10- indivíduos que desconhecem a palavra “geoparque” e que foram as atividades 

Visitou n % 

Exposição 

dinossauros 

Sim 6 15,8% 

Não 32 84,2% 

Painéis Sim 10 27,0% 

Não 27 73,0% 

Hora Geoparque Sim 0 0,0% 

Não 37 100,0% 

Visitas Sim 1 2,7% 

Não 36 97,3% 
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Tabela II.11- Associação entre o conhecimento, divulgação, envolvimento e apoio de um geoparque na Figueira e a entidade 
que lidera a candidatura  

 

Entidade responsável pela 

candidatura 

 

𝝌𝟐
𝟐 

 

p-value 

Sim Não 

n n 

Tem conhecimento da 
candidatura 

Sim 133 118 149., 69 0,000 

Não 2 145 

Não sabe 8 97 

População tem 
conhecimento da 
candidatura 

Sim 31 22 33,76 0,000 

Não 51 104 

Não sabe 61 234 

Esforço na divulgação 
da candidatura 

Sim 37 42 38,87 0,000 

Não 65 107 

Não sabe 41 211 

Sente-se envolvido no 
processo de 
candidatura 

Sim 33 31 23,71 0,000 

Não 103 282 

Não sabe 7 47 

Já viu notícias sobre o 
futuro geoparque 

Sim 80 39 116,19 0,000 

Não 58 279 

Não sabe 5 42 

Apoia a criação de um 
geoparque 

Sim 138 314 11,19 0,004 

Não 3 10 

Não sabe 2 36 

A população apoia a 
criação de um 
geoparque 

Sim 63 123 5,54 0,063 

Não 6 10 

Não sabe 74 227 
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Tabela II.12- associação entre ter participado nas atividades realizadas e o reconhecimento de outros tipos de património 

 Participou 

 

Exposição Painéis Hora Geoparque Visitas 

𝝌𝟐
𝟐 p-value 𝝌𝟐

𝟐 p-value 𝝌𝟐
𝟐 p-value 𝝌𝟐

𝟐 p-value 

A paisagem apresenta um forte 

significado para os habitantes 

locais 

 3,051 0,218 2,501 0,286 0,876 0,645 2,214 0,331 

O Cabo Mondego deve ser 

preservado e ter acesso livre 

 5,923 0,052 10,189 0,06 2,622 0,270 0,232 0,890 

Existe fauna de elevado 

interesse 

2,735 0,255 0,177 0,916 5,045 0,080 2,129 0,345 

Existe flora de elevado interesse. 4,036 0,133 0,831 0,660 5,295 0,071 1,834 0,400 

A paisagem apresenta elevado 

interesse. 

 8,837 0,012 5,446 0,066 2,319 0,314 0,143 0,931 

Existem muitos vestígios 

arqueológicos. 

 7,478 0,024 2,481 0,289 3,237 0,198 3,238 0,198 

Os elementos históricos são de 

elevado interesse 

 6,963 0,031 0,359 0,835 4,630 0,099 8,105 0,017 

Existem elementos artísticos 

relevantes 

 1,762 0,414 2,490 0,288 8,821 0,012 4,893 0,087 

Os elementos etnográficos são 

abundantes 

1,259 0,533 0,359 0,835 5,602 0,061 5,028 0,081 
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Tabela II.13- Associação entre a existência de características da Figueira da Foz para ser um possível geoparque e os 

aspetos naturais e culturais 

 

Características para ser geoparque      p-value 𝝌𝟒
𝟐 

Sim Não Não sabe 

n n n 

Apresenta características de 

monumentalidade 

Sim 244 0 69 0,000 73,54 

Não 35 8 17 

Não sabe 57 3 58 

É utilizada para atividades de 

lazer e de turismo 

Sim 242 2 86 0,000 33,91 

Não 62 6 24 

Não sabe 30 3 36 

Possui elementos que são 

explorados como recursos 

geológicos, hídricos ou 

energéticos 

Sim 203 2 54 0,000 32,04 

Não 42 4 24 

Não sabe 87 4 68 

Apresenta pegadas de 

dinossauros e outros fósseis 

Sim 278 7 104 0,007 17,32 

Não 9 2 5 

Não sabe 49 2 38 

É utilizada na investigação 

científica 

Sim 182 2 54 0,001 22,99 

Não 20 3 10 

Não sabe 127 6 81 

É utilizada para a realização 

de atividades educativas 

Sim 245 5 86 0,001 22,62 

Não 27 4 12 

Não sabe 61 2 47 
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Tabela II.14- Associação entre a a existência de características da Figueira da Foz para ser um possível geoparque e os 

aspetos patrimoniais 

 

Características para ser geoparque p-value 𝝌𝟐
𝟐 

Sim Não Não sabe 

n n n 

A paisagem apresenta um 

forte significado para os 

habitantes locais 

Sim 316 8 132 39,21 0,000 

Não 5 3 2 

Não sabe 15 0 12 

O Cabo Mondego deve ser 

preservado e ter acesso livre 

Sim 319 11 136 5,38 0,196 

Não 12 0 3 

Não sabe 7 0 8 

Existe fauna de elevado 

interesse 

Sim 246 6 84 23,45 0,002 

Não 23 3 8 

Não sabe 68 2 55 

Existe flora de elevado 

interesse 

Sim 265 8 92 24,42 0,001 

Não 9 2 4 

Não sabe 61 1 50 

A paisagem apresenta 

elevado interesse 

Sim 327 11 125 30,19 0,000 

Não 5 0 3 

Não sabe 5 0 19 

Existem muitos vestígios 

arqueológicos 

Sim 244 6 75 44,45 0,000 

Não 11 4 9 

Não sabe 83 1 62 

Os elementos históricos são 

de elevado interesse 

Sim 269 6 95 37,23 0,000 

Não 11 4 10 

Não sabe 53 1 42 

Existem elementos artísticos 

relevantes 

Sim 175 2 64 12,23 0,015 

Não 39 4 17 

Não sabe 117 5 67 

Os elementos etnográficos 

são abundantes 

Sim 200 1 66 45,41 0,000 

Não 25 7 17 

Não sabe 109 3 62 
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Tabela II.15- Efeitos do estabelecimento de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz 

 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Aumentar o número de turistas 1,00 5,00 4,21 0,71 

Aumentar as oportunidades de emprego 2,00 5,00 4,00 0,78 

Aumentar o valor das casas e bens de 

consumo 

1,00 5,00 3,20 0,96 

Melhorar a qualidade de vida 1,00 5,00 3,47 0,90 

Contribui para comportamentos 

ecologicamente responsáveis 

1,00 5,00 4,07 0,80 

Contribuir para a proteção do ambiente  1,00 5,00 4,23 0,71 

Contribuir para manter a biodiversidade 1,00 5,00 4,20 0,76 

Destruir o património cultural e ambiental 1,00 5,00 2,10 1,11 

Aumentar o interesse científico 2,00 5,00 4,24 0,66 

Aumentar o interesse pelo património 

geológico 

1,00 5,00 4,08 0,79 

Forma de desenvolvimento educativo 1,00 5,00 4,37 0,65 

 

 

 

Tabela II.16- Associação entre efeitos de um geoparque na Figueira da Foz e a idade 

 H p-value 

Aumentar o número de turistas 15,062 0,180 

Aumentar as oportunidades de emprego 15,003 0,182 

Aumentar o valor das casas e bens de 

consumo 

12,212 0,348 

Melhorar a qualidade de vida 5,239 0,919 

Contribui para comportamentos 

ecologicamente responsáveis 

4,859 0,938 

Contribuir para a proteção do ambiente  2,894 0,992 

Contribuir para manter a biodiversidade 7,199 0,783 

Destruir o património cultural e ambiental 16,883 0,111 

Aumentar o interesse científico 5,924 0,878 

Aumentar o interesse pelo património 

geológico 

6,293 0,853 

Forma de desenvolvimento educativo 6,787 0,816 

 

Tabela II.17- Associação entre efeitos de um geoparque na Figueira da Foz e a freguesia 
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 H p-value 

Aumentar o número de turistas 24,477 0,027 

Aumentar as oportunidades de emprego 27,064 0,012 

Aumentar o valor das casas e bens de 

consumo 

19,548 0,107 

Melhorar a qualidade de vida 19,245 0,116 

Contribui para comportamentos 

ecologicamente responsáveis 

21,411 0,065 

Contribuir para a proteção do ambiente  29,345 0.006 

Contribuir para manter a biodiversidade 18,452 0,141 

Destruir o património cultural e ambiental 21,643 0,061 

Aumentar o interesse científico 20,503 0,083 

Aumentar o interesse pelo património 

geológico 

19,086 0,120 

Forma de desenvolvimento educativo 16,189 0,239 

 

 

 

Tabela II.18- Associação entre efeitos de um geoparque na Figueira da Foz e a profissão 

 H p-value 

Aumentar o número de turistas 43,877 0,063 

Aumentar as oportunidades de emprego 53,194 0,008 

Aumentar o valor das casas e bens de 

consumo 

28,306 0,605 

Melhorar a qualidade de vida 41,686 0,095 

Contribui para comportamentos 

ecologicamente responsáveis 

32,180 0,408 

Contribuir para a proteção do ambiente  32,431 0,396 

Contribuir para manter a biodiversidade 51,418 0,012 

Destruir o património cultural e ambiental 42,533 0,081 

Aumentar o interesse científico 39,302 0,146 

Aumentar o interesse pelo património 

geológico 

28,864 0,576 

Forma de desenvolvimento educativo 41,571 0,097 
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Tabela II.19- Associação entre as estratégias que contribuem para a economia e a faixa etária, escolaridade e freguesia 

 Faixa Etária Escolaridade Freguesia 

 H p-value H p-value H p-value 

Atrair turistas 14,658 0,199 7,053 0,423 12,272 0,505 

Aumentar o consumo dos 

turistas 

20,479 0,039 4,844 0,679 5,739 0,955 

Atrair cientistas 6,346 0,849 12,386 0,089 24,946 0,023 

Atrair novos residentes 11,471 0,405 3,027 0,882 15,056 0,304 

Contribuir para a qualidade de 

vida 

14,589 0,202 11,065 0,136 12,150 0,515 

Atrair novas empresas 17,036 0,107 6,957 0,433 14,578 0,334 

Tornar a Figueira da Foz uma 

marca 

9,104 0,612 10,775 0,149 16,529 0,222 

Promover os produtos locais 18,834 0,064 8,66 0,301 18,250 0,148 

Conservar as áreas naturais 22,206 0,023 22,811 0,002 23,132 0,040 

Adoção de práticas 

sustentáveis 

19,651 0,050 24,938 0,001 14,751 0,323 

Produção de energia 

renovável 

25,378 0,008 18,379 0,010 12,862 0,459 

 

 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

209 

 

APÊNDICE III 

 Guião de orientação para as entrevistas 

semiestruturadas 
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Esta entrevista, semiestruturada, surge na sequência da aplicação de um inquérito 

por questionário, entre abril e maio de 2019, online e em papel, a 503 habitantes, 

naturais e/ou trabalhadores da Figueira da Foz com mais de 18 anos, no âmbito do 

Programa Doutoral em Ensino e Divulgação das Ciências da Universidade do Porto, 

sobre o envolvimento da população na criação de um geoparque. Os dados serão 

usados unicamente para fins académicos e o anonimato dos entrevistados é 

garantido. 

 

 

1. Como vê o potencial de um geoparque UNESCO na FF?  

 

2. Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de um 

geoparque? 

 

3. O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques?  

 

4. Que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

 

5. Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

 

6. Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites, passando 

a incluir a zona de Cantanhede, Mira, Montemor-o-Velho, Penacova (Coimbra não!). 

Como vê os novos limites do geoparque, do qual a Figueira da Foz também fará 

parte?  
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APÊNDICE IV 

 Transcrição da entrevista ao interlocutor 

da candidatura do geoparque da Figueira da 

Foz  

[ID1] 
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P: Como vê o potencial de um geoparque UNESCO aqui, na Figueira da Foz? 

[ID1]: Vejo como algo positivo para a Figueira da Foz. Especialmente para combater a 

sazonalidade e para oferecer um tipo de turismo mais diferenciador, mais ligado à natureza. 

acho que temos essa lacuna na Figueira. Temos potencial, temos o património, mas não 

temos ainda isso muito bem explorado. Temos muito potencial aí e basicamente é isso. 

 

P: Conhecendo os critérios para a criação de um geoparque, o que é que foi feito, ou 

o que é que tem sido feito até ao momento - ou até antes dos limites AD ELO terem 

sido sugeridos pela UNESCO? 

[ID1]: Foi feito todo o levantamento dos geossítios, o levantamento do património edificado 

- não foi só geológico, património arqueológico, património cultural… Temos até uma 

equipa de quatro pessoas a trabalhar a 100% nisto; Foi feita uma sensibilização à 

população, através até da exposição dos dinossauros e daquela exposição ao longo da 

avenida, para as pessoas ficarem sensibilizadas para o tema e perceberem que, pelo 

menos, existia esse potencial geológico no concelho. Basicamente, foi esse o trabalho que 

foi feito. 

 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

[ID1]: Não. Eu acho que não, que a maior parte das pessoas não entende sequer o que é 

isso do geoparque. 

 

P: Não entende como? 

[ID1]: Nós tentámos fazer, durante esse período, a sensibilização e até envolvemos as 

escola, com a ajuda do Exploratório. Mesmo assim, a maior parte das pessoas muitas 

vezes nem distingue o que é geologia do que é história, do que é arqueologia. E por isso 

é muito confuso na cabeça das pessoas. Eu sinto um bocadinho isso. É uma questão de 

cultura geral, também. Esses conceitos não estão bem… 

 

P: Ainda não estão… 

[ID1]: Não. 

 

P: Portanto, como é que tem sido feita esta divulgação? Falou desta questão da 

exposição de dinossauros, da questão dos painéis. Mais alguma coisa que tenha 

sido… 

[ID1]: Falámos muitas vezes com a comunicação social, fizemos exposições, 
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apresentações públicas. A última que fizemos sobre este tema, convidámos a UNESCO a 

estar presente e foi quando ela nos desincentivou para a candidatura. E pronto, perante 

aquela postura da UNESCO, se calhar, estamos a ponderar ir por outro caminho, sem ser 

pelo reconhecimento da UNESCO, por exemplo. Julgamos que, mesmo indo pela AD ELO, 

não vai ser fácil. É complicar a situação. Especialmente, porque eu acho que os outros 

municípios não vêm grande interesse no assunto, porque não têm o património geológico 

que a Figueira tem. É um bocadinho por aí. 

 

P: Da amostragem que fiz, tive 503 respondentes, o que é bastante interessante. Foi 

uma amostragem por conveniência e utilizei duas técnicas: o online e o presencial. 

Online consegui 403 respostas, 100 foram cara a cara, portanto também consegui ter 

perceção de o que seria. Cerca de 92% da população afirma que sabe o que é o 

conceito geoparque. 

[ID1]: Ótimo! O que quer dizer que comunicamos bem. A sério? 92% 

 

P: A sério, 92%. No entanto, os restantes que dizem não conhecer o conceito de 

geoparque - e se calhar isto vai um bocadinho ao encontro do que já falámos - 8% 

da população, não estão familiarizados com o conceito. No entanto, tiveram 

conhecimento da exposição dos dinossauros e foram lá. No entanto, não relacionam 

as duas coisas. 

[ID1]: Pois 

 

P: Como é que vê esta situação? 

[ID1]: Se é 8% que não perceciona, acho que é quase pleno. É porque a comunicação foi 

feita. Isso surpreende-me e é positivo. Fico contente porque funcionou, não é? 

 

P: Aparentemente. Na sua perspetiva, qual é a importância do desenvolvimento da 

população na criação e manutenção do conceito do geoparque UNESCO? 

[ID1]: Já percebemos que é fundamental até para a própria UNESCO. Para ser 

considerado geoparque, a população tem de estar completamente envolvida. E faz sentido, 

pronto. Mas acho que não será a população toda, mas será a população que vê também 

no geoparque uma oportunidade de negócio, não é? E a população estudantil e as escolas, 

obviamente. Mas principalmente, fora isso, eu julgo que é muito na perspetiva da 

oportunidade de negócio. 
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P: Tendo em conta a experiência que tem, não só na experiencia que tem no 

geoparque, mas na experiência que foi desenvolvendo aqui na câmara municipal e 

noutras, que estratégias de envolvimento público lhe parecem funcionar melhor? 

Isto de uma forma geral para a população. Temos de pensar, por exemplo, no caso 

aqui da Figueira, temos aqui uma freguesia - São Julião, Buarcos, Tavarede, que 

acaba por ser um bocadinho mais urbana, depois temos as outras freguesias… 

[ID1]: Que são muito rurais, mas acabam por vir muito à Figueira. Eu julgo que essa 

comunicação que nós fizemos, por outdoors, ou por exemplo dar temas aos vários eventos 

da Figueira relacionados com isso e envolver muito as crianças, acho que é por aí. Depois 

as crianças também comunicam muito com os pais e vão explicando… 

 

P: Acha que passa por aí? 

[ID1]: Penso que passa por aí. Eventos e iniciativas do género da exposição dos 

dinossauros, que eu acho que funcionou. 

 

P: Tem tido feedback relativamente a esses eventos, que foram feitos? A exposição, 

os painéis, a Hora do Geoparque? 

[ID1]: Foram positivos porque realmente pôs as pessoas a falarem no conceito e a 

perceberem património e que houve dinossauros na Figueira. Esse tipo de coisas é 

engraçado e acho que as pessoas gostaram. Eu percebi pelas crianças, porque realmente 

as crianças notaram. 

 

P: Durante este trabalho, quando as pessoas foram questionadas relativamente à 

candidatura, 53% dos inquiridos, 250 indivíduos, responderam que sim, que tinham 

conhecimento que estava a ser feita uma candidatura. Apenas 13% diziam que se 

sentiam envolvidos no projeto. 

[ID1]: Pois, não foram. Eu acho que faltou um bocadinho essa parte do envolvimento com 

outras entidades, sim. Acho que isso ainda não aconteceu, sinceramente. Talvez com a 

comunidade escolar um bocadinho, até na exposição, com a Universidade de Coimbra e 

com o Exploratório… Agora, com o resto da comunidade, acho que essa parte ainda não 

feita e é preciso fazer, sem dúvida. Se queremos avançar por este caminho, vamos ter que 

o fazer. 

 

P: No que diz respeito às freguesias, tem perceção de quais são as freguesias que 

mais feedback tem dado? 
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[ID1]: Eu acho que é Quiaios e Buarcos S. Jullião. São essencialmente estas duas que 

terão mais afinidade também com o tema e deram mais feedback. 

 

P: E o que é que… 

[ID1]: Sobre este assunto, o que muitas vezes nos perguntam é o que é que vai ser do 

cabo Mondego, o que é que vamos fazer. Têm esse interesse grande. também são as duas 

freguesias que acabam por ter ali influencia territorial, no Cabo Mondego. 

 

P: Tem sentido algumas dificuldades no que diz respeito à população? Alguma 

dificuldade nalguma região específica? Algum bloqueio às atividades? 

[ID1]: Não. 

 

P: E em termos de projeção do património geológico a nível nacional e internacional, 

o que é que tem sido feito? 

[ID1]: Do património geológico, neste momento, não temos feito muita coisa nessa matéria. 

nós estamos com uma expectativa grande relativamente aos terrenos da Cimpor. O Cabo 

Mondego ficou fechado à população durante 250 anos, basicamente. Ninguém tem acesso 

porque são terrenos privados. Há cerca de um ano - mas nós só temos conhecimento há 

alguns meses - soubemos que a Cimpor perdeu a ação em tribunal definitivamente, foi 

transitado em julgado, portanto o património do Cabo Mondego é considerado e está 

provado que é do domínio público marítimo, o que envolve a maior parte dos edifícios, a 

estrada, o acesso e etc. Agora, o Estado vai ter de tomar posse administrativa. Este é um 

processo que pode ser um bocadinho longo, mas vai ter de fazer essa parte, de tomada de 

posse administrativa. Porque só aí é que a câmara vai poder intervir e intervencionar o 

espaço. Nomeadamente aquelas arribas precisam de ser consolidadas e pronto, e até, no 

fundo explorar todo este potencial turístico e cultural e cientifico que aquele local tem. É 

muito manco pensar no geoparque sem pensar no Cabo Mondego. Não faz quase sentido, 

não é coerente. Portanto, nós temos de resolver a questão patrimonial e burocrática do 

Cabo Mondego antes de comunicar à população, de comunicar novamente com a 

população e voltar a falar no geoparque, temos de resolver esta situação. 

 

P: E não fazer o percurso quase em simultâneo, de modo a que haja pressão? 

[ID1]: Sim, nós podemos fazer. Por exemplo, daqui a um mês vamos ter, no âmbito das 

comemorações do aniversário dos 135 anos (acho que é assim) do museu municipal, uma 

conferência sobre arqueologia. Um dos dias, principalmente, vai ser subordinado ao tema 
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do Cabo Mondego. Aí sobre o ponto de vista mais de arqueologia industrial, não tanto da 

questão geológica, precisamente para começar a alertar as pessoas. Vamos também 

chamar as entidades para as comprometer, nomeadamente a Agência Portuguesa do 

Ambiente, a Direção Regional de Cultura, para se começarem a envolver neste tema. Mas 

é um bocadinho por aí: não pela questão de "vamos fazer um geoparque já", porque já 

percebemos que não vamos ter esse apoio da UNESCO, mas se calhar ir por outro 

caminho, a questão mesmo do Cabo Mondego, só. 

 

P: Um aparte: realmente, desde 2007 que a região de Turismo do Centro fazia essa 

questão, de fazer com que o Cabo Mondego fosse um sítio de referência. 

[ID1]: A região de Turismo? 

 

P: Sim. Os primeiros registos que surgem, surgem por parte do Pedro Machado. Pelo 

menos, os primeiros registos da comunicação social. 

[ID1]: Não foi com Helena Henriques, há 20 e tal anos, mas noutro âmbito? 

 

P: Mas noutro âmbito. Quando começa o processo de Arouca, o Pedro Machado diz 

"não, nós temos aqui um potencial bem melhor". 

[ID1]: Pois tínhamos. Só que, realmente, sem resolver a questão da propriedade é muito 

complicado. Depois vamos chamar as pessoas para virem cá visitar e as pessoas não 

conseguem lá ir. 

 

P: Pois. Quando lá fui, meti-me mesmo numa aventura. O que é que diferencia o 

território da Figueira da Foz dos restantes territórios de geoparques de aspirantes a 

geoparques? 

[ID1]: Acho que cada território tem as suas particularidades, quer dizer, somos todos 

diferentes. Acho que não temos nada a ver com a Serra da Estrela, que já é geoparque, ou 

com os Açores ou com Arouca. Acho que são coisas completamente diferentes, aliás, a 

paisagem que está em causa e os geossítios, é completamente diferente. Acho que somos 

diferentes e complementamo-nos. se tivermos uma grande oferta de geoparques em 

Portugal, há pelo menos esse nicho de turistas que vamos atrair. e de aqui para Arouca é 

um saltinho, ou daqui para a Serra da Estrela. É uma hora, duas horas, isto não é nada. 

Portugal é pequenino. 

 

P: Em termos de mais-valia para o concelho, já falámos um bocadinho ainda há 
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pouco, a questão do turismo, a dinamização da economia, existe mais alguma mais-

valia? 

[ID1]: Vejo realmente isto como um fator de atracão de um tipo de turista que, se calhar, 

nós não temos. Aquele tipo de turista que valoriza o património natural. e nós não temos 

sabido vender isso ou não temos sabido aproveitar. Eu acho que o potencial vem 

essencialmente daí. 

 

P: Mas existem estes constrangimentos, não é? 

[ID1]: Obviamente. E não é só. Temos quatro matas nacionais no concelho mas não 

conseguimos fazer nada delas. Não conseguimos, ficamos completamente bloqueados 

pelo ICNF, neste caso. Queremos arborizar a Serra da Boa-Viagem ou limpar as 

infestantes: é muito complicado. Uma coisa que é benéfica, não conseguimos. 

 

P: No inquérito feito, há uma percentagem dos inquiridos que sugeriu a inclusão da 

área offshore da Figueira da Foz no domínio UNESCO, do geoparque. Um bocadinho 

ao encontro do plano inicial, que iria até à batimétrica dos mil metros. isto foi 

dissuadido pela UNESCO. Por que motivo? O que é relevante no binómio relevância 

geológica / área do geoparque e como é que isto se articula com o envolvimento da 

comunidade? Isto por uma coisa simples: os inquiridos que fazem a sugestão de ir 

ao offshore, uma das coisas que sugerem é, precisamente, promover o turismo 

aquático e tudo aquilo que gira em torno disso. A título de exemplo falam do Brasil, 

de uma série de experiências que podem ter tido, etc. O que é que poderá ter levado 

a UNESCO a... 

[ID1]: Se calhar por isso não acontecer hoje na Figueira, porque esse turismo não é 

explorado, o turismo aquático. Poderá talvez ser por aí. Se calhar também não é explorado 

porque o nosso mar é bastante agitado, não temos zonas mais calminhas, como enseadas, 

onde seja possível fazer esse tipo de turismo. Não sei se será esse o motivo mas, de facto, 

eles não se mostraram minimamente interessados com essa possibilidade. 

 

P: Na sua opinião, a população da Figueira tem noção das mais valias, dos valores 

naturais e culturais? 

[ID1]: Tem. isso acho que tem, sim. Acho que as pessoas valorizam bastante. Não sei se 

o geoparque em si, como estava a falar em concreto. Mas as pessoas valorizam e elas 

insistem bastante com a valorização destes espaços. É uma coisa que as pessoas 

solicitam muito. Infelizmente não temos muita autonomia para lidar com a maior parte 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

218 

 

destes espaços naturais - por exemplo, a lagoa da Vela ou a Serra da Boa-Viagem, ou até 

o próprio estuário, a ilha da Morraceira - por não termos grande tutela nem domínio sobre 

estes espaços. São sempre outras entidades que mandam e ficamos um bocadinho de pés 

e mãos atados, mas eu acho que as pessoas valorizam o património cultural e natural que 

temos. 

 

P: Falando um bocadinho sobre a questão da economia, que estratégias é que, de 

alguma forma, podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz e 

quebrar esta questão da sazonalidade, etc.? 

[ID1]: A Figueira da Foz tem aquela vertente industrial que está francamente bem e tem 

vindo anualmente a melhorar. Em termos de turismo também sentimos que tem havido - e 

os números também dizem, temos tido 12 e 13% de aumento ao ano. Agora, acho que 

temos aqui um nicho de negócio que não é explorado, que é a vertente daquele produto 

turístico que faz os passeios pedestres, de BTT, até no mar... Esse negócio, na figueira, 

não existe, praticamente. Ao contrário de muitos outros sítios. Eu não percebo porquê. Nós 

até fomentamos: ainda agora temos coworking e damos espaços para as pessoas poderem 

desenvolver esses negócios. Temos lá uma incubadora de empresas. Depois, na realidade, 

a coisas não fluem. Eu julgo que a hotelaria também sente essa dificuldade, porque não 

tem depois... No fundo, quanto mais animação turística tivermos na Figueira, mais dias de 

estadia as pessoas ficam. Um dos problemas é termos muitos turistas, mas que ficam 

pouco tempo. O que nós queríamos era aumentar o número de dias. e aí, só com uma 

oferta de atividades turísticas, de experiências... E nós tentamos estimular um bocadinho 

essa atividade privada, porque tem de ser com atividade privada, mas, de facto, têm sido 

poucas as pessoas que arriscam nessa vertente. 

 

P: Relativamente às freguesias menos turísticas, mais rurais, quais serão as mais 

valias? isso será algo que funciona muito bem em S. Julião, Quiaios, Tavarede? 

[ID1]: Isto vai abranger quase todas as freguesias. Por exemplo, acho que isto vai abranger 

quase todas as freguesias. Ainda agora, por exemplo, Vila Verde recuperou o batel do sal, 

que é um barco tradicional da Figueira, de transporte de sal e já faz visitas turísticas. Vila 

verde tem esse potencial. Vamos agora também reabilitar lá um cais; Alqueidão... Vamos 

ter agora três grandes ciclovias, que vão chegar ou começar ou passar na Figueira, que é 

a eurovelo, a ciclovia do Atlântico, em todo o Portugal litoral. Vamos construir uma ponte 

pedonal e clicável na zona do Alqueidão, precisamente por causa dessa ciclovia e essa 

ciclovia também passa pelo Cabo Mondego e pelas lagoas. Vamos ter uma ciclovia, da 
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qual já temos uma parte construída - as obras estão a finalizar - que vai ligar a Figueira a 

Coimbra, pelo Mondego, e outra ciclovia que é pela antiga linha dos caminhos de ferro, 

que está abandonada. Isto são tudo candidaturas multimunicipais, que vai avançar. Quer 

a ciclovia do Mondego, quer a da linha dos caminhos de ferro, começa na Figueira. 

Portanto, é interessante porque tem este potencial todo e vai abranger quase todas as 

freguesias. Mesmo as rurais ficam abrangidas. E o nosso património natural não está só 

nas freguesias urbanas. Lá está: precisamente por isso, vai desenvolver mais as rurais - 

esta aposta no turismo da natureza, do que se calhar até as freguesias urbanas. 

 

P: No inquérito reparei que 55% dos inquiridos, duas das coisas que manifestaram 

foi que uma das estratégias para melhorar a economia era precisamente promover 

os produtos artesanais locais. Que estratégias é que poderão ser utilizadas 

precisamente para envolver pescadores, agricultores, etc. ? 

[ID1]: Ainda há bocadinho estivemos a falar sobre a classificação do sal, a região 

demarcada, o produto DOP, ter uma classificação própria. Eu vejo as coisas dessa maneira. 

Vejo o sal, vejo o arroz, com esse potencial. Há alguns produtos gastronómicos muito 

característicos da Figueira que poderão estar um bocadinho envolvidos neste âmbito. De 

resto, não temos muito mais artesanato, a não ser estes produtos mais endógenos. 

 

P: Sim, é o arroz, o sal, o peixe. 

[ID1]: As conservas, também... Eu acho que há aqui trabalho a ser feito, é verdade, que 

podemos  desenvolver. Não tanto pelos pescadores, que é mais difícil ir por aí. 

 

P: No inquérito realizado, houve uma coisa que me surpreendeu: o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico da região foram apontados como os fatores com 

mais impacto de interesse na criação de um geoparque. A contribuição para o 

aumento dos turistas surgiu em quarto lugar e o emprego surgiu em oitavo, numa 

lista de 11 hipóteses. 

[ID1]: Pois, as pessoas não visualizam que tipo de emprego pode existir relacionado com 

o geoparque. É um bocado isso. 

 

P: Aquilo que me perguntei é se, efetivamente a população ainda não percebeu para 

que é que serve um geoparque e qual é a mais valia de ter um geoparque, ou se 

podemos estar perante uma mudança de paradigma. A dada altura, quando faço este 

comentário com um conhecido que tem uma empresa, ele faz-me só esta 
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observação: é porque não precisam de comer. Realmente fez-me questionar um 

pouquinho, se este movimento Greta, este movimento ambientalista, de alguma 

forma se está a instalar na população e, portanto, as respostas que dão acabam por 

ser mais relacionadas com aquilo que está na moda ou se, efetivamente... 

[ID1]: Eu acho que tem muito a ver com a cultura instalada ou a forma de estar das pessoas 

da Figueira. Nós aqui, apostamos muito na questão da criação das empresas, estamos 

sempre com cursos a trabalhar com a ACIF, com a incubadora, agora com o coworking - 

estão lá pessoas, o coworking está cheio, a incubadora está cheia, mas depois as coisas 

não avançam... O que notamos é que, muitas vezes, quem cria os negócios, mesmo na 

Figueira, são pessoas de fora, porque vêm na Figueira um grande potencial. Neste 

momento temos um concessionário, ali no forte de Santa Catarina, que foi à terceira que 

conseguimos acertar, porque aos outros o negócio correu mal. São pessoas do Norte, que 

já têm negócios na área de restauração e bebidas, nas gelatarias e não sei o quê, e vieram 

para a Figueira porque se apaixonaram pela Figueira. Não têm nada a ver com a Figueira 

e olharam para a Figueira e viram um enorme potencial. Olharam para o forte e pensaram: 

"Ei pá, estar num monumento com o mar, fantástico!". Eles vieram e as pessoas da Figueira 

desincentivaram-nos. As pessoas iam lá e diziam: "vocês são doidos? Não invistam aqui. 

Figueira, isto é um ermo! Isto no Inverno morre". Têm uma visão negativa e desistem logo 

à partida dos negócios. Portanto, tem um bocadinho a ver com isso. Se calhar, noutro 

assunto qualquer, não veem potencial negócio. Educativo é óbvio que é, científico e... 

agora, eu julgo que não é o principal interesse quando se faz um geoparque. Não é esse. 

Para isso, para o potencial científico, está lá e continua lá. 

 

P: Em que medida um geoparque pode promover os objetivos da Agenda 2030? 

[ID1]: Pode. Então, um dos objetivos é a Europa verde. 

 

P: A Europa Verde, o objetivo 14, que é proteger a vida marinha... Mais uma vez, a 

batimétrica dos mil metros; o objetivo 10, a questão da desigualdade... 

[ID1]: Sim, todos. Se calhar vai em todos, porque o desenvolvimento da economia, social 

- porque isto pode envolver qualquer tipo de profissões - científico. Eu acho que acaba que 

por ir perfeitamente ao encontro da Agenda 2030. 

 

P: Relativamente ao inquérito, terminámos. Relativamente aos limites da AD ELO, 

tive conhecimento através da comunicação social que houve a sugestão de 

aumentar o limite... 
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[ID1]: A UNESCO indicou-nos algumas pessoas que considerava que deviam fazer o 

desenvolvimento. Nós pedimos-lhe propostas. Isto foi nomeadamente o professor Artur Sá, 

da Universidade de Trás-os-Montes. Na altura, o nosso antigo presidente foi lá, falou com 

ele e apresentou-nos a proposta que seria a proposta que considerava que seria a que a 

UNESCO iria aprovar e essa proposta envolvia todos os municípios da AD ELO e, por isso, 

iríamos usar a própria AD ELO como a associação a promover esta candidatura da 

UNESCO. Se não pode ser o próprio município a fazer a candidatura, não pode ser um 

serviço do município a fazer o trabalho - tem de ser através de uma associação que eu 

julgo que não tem interesse porque, até agora, não demonstrou esse interesse em querer. 

Até pode dizer que tem interesse, porque eles estão sensíveis para o tema, só que daí até 

estar à frente e puxar pela candidatura, julgo que eles têm muitas outras coisas para fazer. 

Não sei. Depois é a questão de envolver os outros municípios. Por exemplo, acho que 

Cantanhede não vê nenhuma mais-valia nisto. Poderá um ou outro [ter interesse], por 

exemplo, a Mealhada, com o Buçaco ou Penacova... Mas são coisas muito pontuais e os 

municípios não estão motivados. O que me custa é ver um município tão motivado para 

este tema, tantas ações desenvolvidas e fiquei triste com este desincentivo total. Dizer: 

"não, um município não, não pode ter nada a ver com isto". Se não pode ter nada a ver 

com isto é muito difícil depois conseguir e até financiar a própria associação. A própria 

associação depois precisa de dinheiro e o município não pode financiar. É uma coisa muito 

complicada.   

 

P: Portanto isto acaba por ir a algumas questões que me questionava, que é: ficará 

a Figueira prejudicada com este alargamento? Terá um papel liderante neste 

processo? 

[ID1]: Não pode porque são seis municípios. Depois divide-se os custos por seis ou por 

um? É a Figueira que paga e depois os outros também vão estar envolvidos? É que temos 

que começar do zero praticamente nos outros locais. Até porque, em termos de produção 

científica, não tem nada a ver com o que tem sido produzido ao longo de, se calhar, séculos 

na Figueira sobre este tema. E nos outros lados é zero, praticamente. Poderá haver alguma 

coisa, mas muito pontual. 

 

P: Por isso é que eu anteriormente perguntava, o que é que é relevante no binómio, 

se é a relevância geológica, se é a área geoparque. 

[ID1]: Pois. Também me custa um bocadinho esta postura da UNESCO de que a parte 

geológica tem pouco interesse e o que interesse é a parte cultural e o envolvimento da 
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população... Até que ponto é que... É óbvio que a população tem de estar envolvida, 

percebo isso, mas o principal é haver interesse geológico e científico. 

 

P: Claro, exato. Neste momento já há algum tipo de estratégia pensada para envolver 

a população neste novo mega aspirante a geoparque? 

[ID1]: Não. Nós ainda não decidimos sequer se vamos avançar com essa candidatura 

através da AD ELO. Essa decisão não está tomada. até porque, depois, não percebemos 

quem vai ser o interlocutor. Estas candidaturas, muitas vezes, estão dependentes de 

pessoas - porque isto é mesmo assim, é verdade - e do entusiasmo que as pessoas têm 

sobre os temas. Em Arouca foi assim e noutros sítios é assim. Eu quase tenho que obrigar 

outro presidente a interessar-se por um tema pelo qual eu estou apaixonada. É muito difícil 

de acontecer. 

 

P: Estamos a terminar. Mais alguma questão ou coisa que queira partilhar? 

[ID1]: É só para dizer que, realmente, as nossas intenções para o Cabo Mondego é 

transformar aquilo numa zona, além de toda a parte natural que lá está e de ser arranjada 

e consolidada, etc., nós temos ali um património arqueológico muito interessante e 

gostaríamos de ver transformada uma parte daqueles edifícios, além de zonas 

museológicas, também zonas de laboratórios, com investigação nestas matérias, quer a 

nível geológico, quer a nível de mar e etc. Esse era o nosso objetivo. 
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APÊNDICE V 

 Transcrição da entrevista a um 

representante de um geoparque nacional 

[ID2] 
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P: Em 2007 o jornal “Público” noticiava que a Região de Turismo do Centro e a 

Câmara Municipal da Figueira da Foz estariam a desenvolver um projeto para 

integrar o Monumento Natural do Cabo Mondego na rede de Geoparques da UNESCO 

(nessa altura previa-se que a candidatura fosse aceite em 2010 e que a Figueira da 

Foz fosse o segundo geoparque nacional). Como vê o potencial de um geoparque 

UNESCO na Figueira da Foz? 

[ID2]: Pensando no conceito da Figueira da Foz, trata-se de um território que tem 

ocorrências naturais e culturais relevantes. Falando em específico daquilo que diz respeito 

às ocorrências de natureza geológica, tem desde logo o referente do Cabo Mondego, que 

é um referencial internacional, uma vez que tem o GSSP no Jurássico, e tem 

inclusivamente um estratotipo de limite auxiliar para o Jurássico Médio, portanto um ASSP 

com referencial internacional. São sequências jurássicas, tanto no Cabo Mondego como 

na Serra da Boa Viagem, que são de facto sensacionais. Mas há mais: tem toda aquela 

questão associada ao estuário do Mondego; tem a parte de dinâmica costeira, que é 

naturalmente importante. Há ainda o património cultural, e por património cultural entenda-

se tanto o tangível como o intangível que são muito relevantes para um geoparque. Há 

pouco referia que em 2007 o jornal Público tinha publicado essa notícia. Lembro-me 

perfeitamente dessa notícia e lembro-me que olhei para ela até um pouco de desconsolo, 

na medida em que aquilo que essas entidades entendiam como um geoparque era um 

parque geológico. O que eles estavam a tentar dizer era que o Cabo Mondego era só um 

geoparque, e um geoparque nunca será só um geossítio. Era o que estava em questão 

nessa altura e, portanto, vi logo que esse sítio não seria admitido só por essa via, na medida 

em que havia uma confusão conceptual daquilo que tinha de ser um geoparque.  

Hoje, a Figueira da Foz em si mesma tem de olhar para uma nova realidade que é 

designada pelos Geoparques Mundiais da UNESCO, onde aquilo que importa é selecionar-

se e definir-se um território que reúna um potencial significativo. Este território muitas vezes 

tem que ser construído eliminando fronteiras internas, isto é, perceber se o território 

abrange mais do que um concelho, eliminar as fronteiras internas entre esses concelhos, 

ficando sob limites externos. Depois esses concelhos abrangidos, que têm património 

cultural e natural comum, devem trabalhar em conjunto em prol daquilo que são os 

geoparques.  

Os geoparques são, desde logo, uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável, 

e que está efetivamente já testada e aplicada, conhecendo já muitos exemplos de boas 

práticas. Na minha opinião, a Figueira da Foz tem um potencial importante, mas só tem a 

ganhar se olhar para os vizinhos de proximidade.  
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P: Quais são os critérios para a criação de um geoparque? 

[ID2]: Os critérios estão devidamente estabelecidos pela UNESCO nas guidelines para a 

criação de geoparques. 

 

P: Que benefícios trará a designação “geoparque UNESCO” para a Figueira da Foz e 

possível área envolvente? 

[ID2]: Os benefícios de uma chancela UNESCO são os benefícios do reconhecimento da 

sua importância. Portanto, a UNESCO, com os seus atuais 193 estados-membros, ao 

aprovar a atribuição de uma chancela, seja ela qual for de entre as várias do seu programa, 

a um território, a um monumento, a uma ocorrência, a um saber, etc., traz um certificado 

universal de valor a esse bem, a esse território, a esse saber-fazer. A UNESCO não dá 

dinheiro por uma chancela geoparque, ou por uma chancela património mundial, ou outras, 

mas uma chancela UNESCO permite às entidades responsáveis pela gestão das 

estruturas aplicar a projetos nacionais e internacionais, mostrando que o financiamento 

desses projetos é uma contribuição para o desenvolvimento de um território que é 

reconhecido mundialmente pelo seu valor.  

 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

[ID2]: É uma pergunta muito interessante e eu já tenho falado várias vezes sobre isso um 

pouco por todo o mundo, na medida em que, hoje, a uma distância de praticamente 20 

anos sobre a criação dos geoparques, temos a noção que, em certas questões, a 

designação geoparque não foi muito feliz. Vemos isso por exemplo na dificuldade que há 

em criar geoparques nos EUA, não há nenhum e não é fácil que isso venha a acontecer 

no curto prazo. Isto porque a designação “parque” implica imediatamente que fique sob a 

alçada da entidade nacional de gestão de parques e reservas naturais, o que, logo à 

partida, esbarra naquilo que a UNESCO defende que é uma gestão de tipo bottom-up, ou 

seja debaixo para cima. São os habitantes, os stakeholders, os agentes que estão no 

território que devem definir as estratégias que depois permitem alavancar os projetos. No 

fundo, são as pessoas que definem o que querem para o seu território. A definição “parque” 

esbarra em algo que ao longo dos tempos se tornou complexo para as pessoas, geralmente 

é entendido como um parque de diversões e pode ter dentro parques de diversões, mas 

um geoparque nunca será um parque de diversões.  
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P: …como a Lourinhã por exemplo que dentro do seu geoparque tem um parque de 

diversões…é uma estratégia! 

[ID2]: É uma estratégia e muitas vezes é um stakeholder que aposta nessa estratégia. Por 

exemplo no Brasil, como existe o Arajara Park, dentro do geoparque de Araripe e que hoje 

é um excelente stakeholder. Há outros exemplos, mas a designação parque por outro lado 

traz a questão da proteção pela proibição, ou seja, aquilo que durante muito tempo ocorreu 

com os parques nacionais, naturais, as reservas naturais e outras áreas protegidas em que 

se pretendia proteger o ambiente com as pessoas fora dali. Portanto, entendia-se o 

ambiente, ou melhor entendia-se a biodiversidade sem o ser humano, o que hoje está 

demonstrado ter sido um erro. Até porque, se estamos a proibir, estamos a sonegar 

conhecimento, estamos a evitar que as pessoas aprendam por aquilo que veem, por aquilo 

que sentem, por aquilo que experienciam, e depois é uma questão de tempo. Tempo em 

termos de gerações. Serão 3, 4 gerações, até que tenhamos um conjunto de analfabetos 

funcionais. Ou seja, se as pessoas não perceberem o valor de um geoparque, a sua 

importância, a experiência de chegar, de ver, de admirar, de tocar, portanto de sentir que 

é delas, o que é que vai acontecer? Vamos ter decisores políticos que, por 

desconhecimento, por aquilo que se pode chamar de analfabetismo funcional, podem 

autorizar que se destrua aquilo para eventualmente se contruir uma estrada, uma ponte ou 

uma infraestrutura qualquer. E não estariam a fazer por mal, mas porque lhes foi proibido 

o acesso, porque foram postos de lá para fora, porque restringiram. Hoje, felizmente, 

começa-se a assistir um volte-face nessa visão, muito por parte das pessoas que trabalham 

na conservação na natureza, em particular pessoas ligadas à biologia e outros, que durante 

muito tempo apostaram nesse tipo de conservação. E até pela UNESCO, repare, aquilo 

que era o programa MaB «O Homem e a Biosfera» tinha uma zona núcleo, e nessa zona 

núcleo praticamente não existiam seres humanos, depois tinha uma zona tampão, de 

proteção dessa zona núcleo, onde havia condições de acesso e de restrição. Portanto, 

essa realidade faz com que o conceito de geoparque às vezes seja confundido, já se têm 

colocado alguns problemas em alguns países nomeadamente na América do Sul, em 

particular no Brasil, porque as pessoas ao ouvir “parque” pensam que vão ter restrições 

significativas à ação humana, inclusivamente às suas propriedades, e isso tem colocado 

problemas de alguma gravidade que não são fáceis de resolver, mas que passam 

naturalmente pela intenção de explicar, por uma boa comunicação. É nisso que os 

geoparques têm de apostar.  
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P: Como é que tem sido feita a divulgação do conceito de geoparque junto da 

população? 

[ID2]: No início houve uma necessidade da sua divulgação de uma forma mais próxima, 

mas hoje, fruto de uma realidade já de 147 geoparques em 42 países em todo o mundo, é 

criada uma realidade que, por si mesma, acaba por chegar e até entrar no vocabulário das 

pessoas. Repare aquela que era a realidade por exemplo da Naturtejo e Arouca, que são 

dos primeiros geoparques. O Naturtejo será um geoparque que podemos chamar de 

segunda geração, o Arouca já será de terceira geração. Atualmente os geoparques que 

estão a aparecer são considerados de quinta ou sexta geração, portanto já são abordagens 

muito evoluídas relativamente àquilo que era o início. Agora as pessoas começam a 

perceber que os geoparques são estratégias de desenvolvimento territorial sustentáveis e 

existem valores, realidades e projetos que são passíveis de ser observados, estudados, e 

tudo isso tem ajudado a que o conceito hoje já seja conhecido, já se comece a falar. Há 

exemplos muito interessantes, dou-lhe um exemplo alemão e um exemplo português. Por 

exemplo na região de Eifel na Alemanha hoje já se pode admitir que não se conhece por 

Eifel, hoje já toda a gente a conhece por Vulkaneifel, uma designação que foi criada para 

o geoparque, ou Arouca, hoje, fora de Arouca, por exemplo em Lisboa ou no Porto, a 

designação já é geoparque de Arouca.  

 

P: Relativamente a essa questão, no inquérito, das 503 pessoas que responderam 

90% afirmam que conhecem a palavra geoparque, no entanto, quando são 

solicitados a dar exemplos de geoparques a nível nacional não o sabem fazer. 

[ID2]: Isso é um dado interessante.  

 

P: No entanto, quando são ajudados a pensar um pouco, quando as perguntas se 

desencadeiam, reconhecem única e exclusivamente o geoparque Arouca como os 

passadiços do Paiva, e portanto, fazem logo imediatamente a relação “os passadiços 

do Paiva é o geoparque de Arouca? Então eu conheço o geoparque de Arouca”. 

Neste sentido: O que poderá estar a falhar na comunicação? 

[ID2]: Está a falhar a comunicação, ou seja, a forma como se comunica, a forma como se 

promovem as iniciativas, a forma como se dá visibilidade àquilo que é uma chancela 

UNESCO. Aquilo que as pessoas ainda não perceberam, e quando me refiro a pessoas 

refiro-me ao cidadão comum, mas também aos decisores políticos, é que, quando falamos 

hoje de um geoparque mundial da UNESCO falamos de algo com um valor em tudo igual 

ao Património Mundial. O geoparque Arouca, em termos de reconhecimento da UNESCO, 
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tem o mesmo valor que tem o Património Mundial da Ribeira do Porto ou o Mosteiro dos 

Jerónimos ou a Torre de Belém, ou que tem a reserva da Biosfera do Gerês-Xurés. 

Portanto, são chancelas que resultam de programas da UNESCO e que por essa via são 

absolutamente equiparáveis e estão em igualdade de circunstâncias. Há falta de 

comunicação e de entendimento, muito também por fruto daquilo que é a informação que 

chega e que depois é veiculada pelos media. Os nossos jornalistas muitas das vezes dão 

notícias, mas essas notícias são descontextualizadas. No caso emblemático dos 

passadiços do Paiva, estes são hoje a mais importante infraestrutura política de natureza 

existente em Portugal e reconhecida a nível internacional, já com 5 World Travel Awards, 

que são os óscares do turismo mundial. Mas as pessoas não percebem que aquilo é uma 

infraestrutura dentro de um território que é chancelado geoparque, e essa infraestrutura 

permite usufruir de um espaço natural que é o vale do Paiva e em particular o canhão do 

Paiva, que até então só era acessível pelos aventureiros dos desportos radicais de águas 

bravas, mas que hoje permite por exemplo visualizar 5 geosítios e o percurso em si 

comporta uma estação de biodiversidade. Ou seja, não é só a aventura de um exercício de 

8,5km ou mais, existe ali um conjunto de informação e o acesso a um conhecimento para 

se perceber o porquê daquele vale ser daquela forma, ter aquela biodiversidade, o porquê 

daquele rio gerar aquelas cascatas e aqueles rápidos e ser um lugar de atração para os 

desportos.  

Portanto, qual é o grande problema? Há sucessivamente falhas na comunicação, e muitas 

delas são falhas básicas, eu diria primárias. De alguma forma, e enquanto coordenador 

científico do geoparque de Arouca, já sinto isto quase como uma batalha perdida em muitos 

aspetos. Porque é que não associam a chancela? Porque é que em vez de insistirem na 

designação formal que é Arouca Geoparque Mundial da UNESCO insistem em Arouca 

Geopark, à inglesa? Funciona bem, mas as pessoas, ao não perceberem que é UNESCO, 

vão desvalorizar, ou melhor não vão dar o valor que de facto tem associado. Um geoparque 

é feito com pessoas e para as pessoas. Lidar com pessoas é sempre o mais complicado, 

principalmente quando essas pessoas têm poder de ação e poder de decisão e, porque 

pensam e entendem de forma diferente, definem outro tipo de prioridades. É por isso que 

os geoparques têm um sistema de avaliação em que, de 4 em 4 anos, vêm dois peritos ao 

território ver como estão as coisas e depois fazem recomendações. É muito comum 

quererem saber como é que é feita a comunicação, como é que as pessoas têm visto o 

geoparque, qual é a perceção das pessoas sobre o território, se estão ou não envolvidas, 

se estão à margem…e isso é fundamental. 
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P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

[ID2]: Se a população não estiver minimamente envolvida na criação, na dinâmica de um 

geoparque, o geoparque deixa de ter razão de existir e o geoparque tem de sair da rede.   

 

P: Isto leva a outra questão, este envolvimento da população é efetivamente da 

população geral ou de um sector, especificamente do sector económico, hotelaria, 

turismo, restauração, que promovem o desenvolvimento e a melhoria económica do 

local? 

[ID2]: O envolvimento tem de ser de toda a gente. As atividades desenvolvidas pela 

estrutura de gestão têm de chegar a todos os habitantes do território. Um geoparque é um 

território inclusivo. Todas as pessoas que vivem num geoparque fazem parte desse 

geoparque, são elementos com conhecimentos e com valores que são naturalmente 

alinhados com aquilo que é a estratégia do geoparque. Naturalmente, como em tudo na 

vida, há pessoas, como por exemplo os stakeholders, os empresários, as pessoas que 

estão associadas ao desenvolvimento territorial, que têm a perceção mais rápida do valor 

e da importância de um território chancelado desta natureza e que está obrigado a um 

plano estratégico que desde logo tem que contemplar o envolvimento das pessoas em prol 

do desenvolvimento sustentável. O que se pretende num território geoparque é um 

desenvolvimento para as pessoas dali, não é um desenvolvimento sustentável para os 

gestores ou para os políticos locais. O geoparque só tem razão de ser se funcionar como 

uma entidade que vai proporcionar um conjunto de mais-valias de desenvolvimento 

sustentável para as populações locais. Repare no exemplo dos passadiços do Paiva: 

quando foram inaugurados foi a verdadeira loucura, saiu de todos os parâmetros da 

sustentabilidade, e eu costumo dizer que felizmente arderam, porque se não têm ardido 

tínhamos ficado com uma situação de todo insustentável, uma coisa inenarrável. Quando 

numa aldeia pequena como Espiunca, com menos de 20 habitantes, de repente tem 20 mil 

carros estacionados, as pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem tirar os 

animais do campo, não conseguem levar os animais a comer ou a beber…  é um absurdo, 

passámos do 8 para o 8000! Por isso é que digo que felizmente arderam e felizmente 

arderam duas vezes! Porque da primeira vez permitiram parar aquela insanidade, e da 

segunda permitiram ajustar a uma realidade muito mais sustentável. Da primeira vez 

definiu-se que as pessoas passariam a pagar 1 euro e que o limite seriam 3500 pessoas, 

só que esse limite era atingido diariamente durante meses a fio. Depois na segunda vez 

viu-se que mesmo 3500 pessoas era um exagero e hoje o limite de 2000 pessoas é algo 
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absolutamente sustentável, durante os meses de verão é quase diariamente atingido. Isso 

permite ter os hotéis e restaurantes lotados, permite ter os taxistas todos a circular, permite 

vender produtos de base local de uma forma nunca pensada… se me perguntar: este 

número é exagerado? Eventualmente esse número ainda está sobredimensionado, no 

entanto, face àquilo que foi uma realidade inicial de 12000 pessoas por dia, estamos já 

com algo muito mais comedido e ajustado àquilo que é a realidade para a qual os 

passadiços foram pensados e criados.  

 

P: Tendo em conta a sua experiência que estratégias de envolvimento público 

funcionam melhor e pior? (conh. exposição-87,7%; conh. painéis-61,6%) 

[ID2]: Bom, a estratégia de envolvimento público é exatamente chamar as pessoas. Dizer-

lhes «venham participar, tragam as vossas ideias, apresentem as vossas ideias, levem-

nos a associar-nos às vossas iniciativas». Ou seja, as entidades de gestão do geoparque 

não podem, em momento algum, apropriar-se daquilo que são por exemplo as festas 

populares, as romarias, as iniciativas das associações locais. Deve ser exatamente ao 

contrário: as associações locais devem dizer às entidades de gestão do geoparque que 

estão no território, que estão a organizar algo e que querem, no mínimo, o apoio 

institucional, a visibilidade institucional, por exemplo, dando a conhecer aquilo que se faz 

no território na rede mundial, que tem parceiros de todo o mundo, Japão, da China, da 

Indonésia, do Canadá, do Brasil, do Uruguai, da Tanzânia, etc. e que venham conhecer 

aquilo que estamos a fazer aqui na aldeia. 

 

P: Pode apresentar exemplos de boas práticas? Coisas concretas que tenham sido 

desenvolvidas e que na sua perceção tenham um impacto positivo? 

[ID2]: Há muitos exemplos de boas práticas. Na realidade portuguesa, dos 5 geoparques 

que agora existem, o melhor exemplo, que tem sido usado inúmeras vezes em inúmeros 

fóruns, é aquilo que se tem conseguido ao nível da educação com as escolas. Tem sido 

um trabalho extraordinário, aliás já teve reconhecimento ao mais alto nível. Lembro-me 

que, na altura do reconhecimento do geoparque Arouca, houve dois anos seguidos em que 

os exames nacionais de Geologia e de Biologia do 12º ano tinham perguntas sobre o 

geoparque de Arouca. Hoje começam-se a ver manuais escolares, não só das ciências 

naturais, não só de Biologia e de Geologia, mas também de Português e de Geografia a 

conter referências aos geoparques portugueses. Isto são exemplos extraordinários de boas 

práticas e do envolvimento das pessoas. Um outro exemplo concreto, que aconteceu há 

uns anos em Arouca na altura do desfile de Carnaval, uma das escolas decidiu levar os 
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meninos disfarçados de trilobites, num mar Ordovícico. Os meninos tinham que recortar a 

máscara em esferovite com a forma de trilobite, essa esferovite era colocada na cabeça 

como se fosse um chapéu, reciclavam tampas de garrafas de água para fazer os olhos da 

trilobite, e depois, com um grande pano azul faziam buracos para meterem as cabeças e 

elas iam “no ar”, como se fosse o mar Ordovícico. A parte gira é que envolveu os alunos, 

a escola e os pais, e estou-me a referir mesmo ao pai e não à mãe, porque a mãe 

geralmente acompanha os meninos 24 horas por dia, mas aqui eram os pais, que ao fim 

do dia de trabalho, quando chegavam a casa, recortavam a trilobite, ajudavam os filhos a 

pintar a trilobite e portanto foi... Um outro exemplo de Arouca que é muito falado 

internacionalmente é o da nova escola do polo do Burgo, onde as salas de aulas têm nomes 

relacionados com o geoparque. Em vez de serem números ou letras, agora é a sala das 

trilobites gigantes, a sala das pedras parideiras, a sala da Frecha da Mizarela… Ou seja, 

desde pequenos, cria-se nos habitantes o sentido de pertença. Se as pessoas tiverem o 

sentido de pertença de um património, são as primeiras a defendê-lo, não vai ser 

necessário ter lá um polícia, não vão destruí-lo, não vão vendê-lo, vão zelar por ele e 

inclusivamente vão mostrá-lo com orgulho como se aquilo fosse a mais cara das joias da 

família.  

 

P: mas como estava a dizer, isso é um exemplo muito ligado à comunidade escolar, 

mas então o que é que acontece com o resto da comunidade? Onde é que ficam por 

exemplo os seniores, onde é que fica a população adulta…  

[ID2]: Aí tem havido alguma evolução, mas tem sido muito mais lenta porque desde logo 

as pessoas têm o seu trabalho, não estão centralizadas numa escola. Mas tem havido um 

conjunto de iniciativas várias que vão desde cursos a projetos, iniciativas, organização de 

eventos em que se procura envolver as pessoas, portanto a comunidade é chamada a 

participar. Repare-se por exemplo, naquilo que hoje é a realidade do artesanato nos 

geoparques: vemos o aparecimento de novos produtos, de novas iniciativas, onde as 

pessoas já querem ter inclusivamente um selo de reconhecimento de qualidade do 

geoparque, em que já há produtos em que os stakeholders, os agentes locais já põem um 

selo que testemunha uma qualidade, um reconhecimento do geoparque. Agora, isto é um 

processo lento. Quando falamos num geoparque, é bom ter a noção disto: estamos a falar 

de um projeto que é feito para durar gerações, não é uma coisa que nasça da noite para o 

dia, não é uma coisa sequer de quatro anos de um presidente de câmara, é uma coisa de 

gerações, portanto estamos a falar de ter pela frente um tempo longo, cujo limite é o infinito 

naturalmente, em que, estas atividades vão sendo desenvolvidas uma e outra vez. E 
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apesar de a aposta na educação ser muito mais forte, ela é estratégica. Porquê? Porque 

assim estamos a educar as gerações futuras, estamos a educar os próximos cidadãos, 

estamos a educar aqueles que vão ser empresários, os decisores políticos, os agentes de 

desenvolvimento, etc., é um trabalho que demora tempo. Num território que já leva 10 anos, 

como é o caso de Arouca, as coisas ainda têm muito para andar, em territórios como 

Lesbos, na Grécia, que já leva quase 20 anos, e que vê-se que está muito pouco feito 

apesar do muito que já fizeram, isso mostra exatamente a importância de ser um trabalho 

diário, a necessidade de haver equipas técnicas, de haver uma articulação e uma 

proximidade permanente com a população. 

 

P: Vou referir um pouco o inquérito que fiz e vou dar exemplos de trabalhos que 

foram desenvolvidos na Figueira da Foz, foi feita uma exposição de dinossauros, foi 

também feita uma exposição com painéis ao longo da marginal da Figueira da Foz 

no qual se falava da evolução e da deriva continental, existiram também conferências 

chamadas Hora Geoparque e existiram visitas guiadas, para além claro está das 

atividades direcionadas para as escolas, mas este inquérito foi para maiores de 18 

anos. E 87%, aliás 87,7, portanto quase 88% da população, dos inquiridos visitaram 

a exposição dos Dinossauros, cerca de 62% tiveram conhecimento, interpretaram e 

souberam identificar os painéis que estiveram ao longo da marginal, no entanto, as 

conferências chamadas Hora Geoparque, que eram todos os sábados, durante um 

período de tempo que não lhe sei precisar, mas foi em 2017, realmente só 10% da 

população é que se interessou, e no que diz respeito às visitas, então aí vamos só a 

2,5% da população, portanto, no caso da Figueira da Foz, sem dúvida alguma tudo o 

que seja exposição, tudo o que seja algo que envolva a polução neste sentido 

funciona. No que diz respeito à questão do desenvolvimento local, a população 

manifesta interesse na promoção de feiras tradicionais e, muito especificamente, no 

desenvolvimento e na promoção de produtos regionais, no caso da Figueira da Foz 

temos por exemplo o sal, o arroz e o peixe que é característico da região. Uma última 

pergunta referente a este tópico sobre a criação e manutenção dos geoparques: 

92,7% dos inquiridos apoia a criação do geoparque, 53% tem conhecimento da 

candidatura, mas apenas 13% se sente envolvido no projeto. Que tipo de análise faz 

destes dados e o que sugere para melhorar? 

[ID2]: Eu diria que esses dados estão perfeitamente em linha com aquilo que é o início de 

um qualquer projeto de desenvolvimento territorial, em que temos uma esmagadora 

maioria de pessoas que entende que toda e qualquer vontade apoiada – e ainda por cima 
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se for uma vontade das pessoas do território – para melhorar esse território é muito bem-

vinda. Esse valor de 93% é muito importante. O facto de 53% ter conhecimento eu acho já 

um número bastante significativo, isto mostra que de facto a comunicação tem tido alguma 

eficiência, parece-me interessante. O facto de 13% se sentirem envolvidas, eu digo-lhe já 

que no estado em que eu presumo que esteja o projeto da Figueira da Foz, é um valor 

muito significativo. 13% é um número significativo de pessoas envolvidas, eu pensaria que 

nesta fase este número fosse menos de metade daquilo que me está a dar. Portanto, aquilo 

que me parece é que estes 53% que têm conhecimento daquilo que se passa são de facto 

muito influenciados por este grande número, estes 13%. Estes 13% é significativo nesta 

fase, o que mostraria que, na minha opinião, um geoparque que se venha eventualmente 

a desenvolver nesta região terá um apoio popular, no sentido das pessoas que habitam no 

território, muito, muito significativo, e mais, um envolvimento muito significativo desde o 

início. Eu diria que se hoje fizesse essas mesmas perguntas nos 4 territórios Geoparques 

Mundiais da UNESCO portugueses, excluindo o último, portanto a Estrela, não obteria 

números desta natureza, obteria números bastante inferiores.  

 

P: O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques? 

[ID2]: (risos) essa é uma pergunta que não é de fácil resposta! Se olhar só para a Figueira 

da Foz, eu diria que muito pouco a diferencia, por exemplo, do projeto aspirante mais a 

Sul, na região do Oeste. Na região do Oeste já têm um território muito mais vasto, com 

muito mais ocorrências naturais e culturais para poderem ser envolvidas no projeto de 

desenvolvimento territorial e, portanto, isso naturalmente que dará uma outra força, uma 

outra dinâmica. No fundo, aquilo que diferencia a Figueira da Foz acaba por ser as 

pessoas, aquilo que é a parte cultural. Em termos naturais, em Geologia estamos a falar 

da Geologia da bacia lusitânica, orla meso-cenozoica, Peniche que está envolvido também 

tem um GSSP, embora seja diferente, são épocas geológicas distintas, são histórias da 

História da Terra diferentes. A Figueira da Foz por si só acaba por ser minimizada. Se 

pensarmos noutros aspirantes, por exemplo, na região de Viana do Castelo, a Geologia é 

completamente diferente, a cultura é completamente diferente, da gastronomia ao folclore, 

passando pelas lendas, tradições e monumentos construídos, são diferentes. No entanto, 

uma coisa é um território ser aspirante a geoparque UNESCO, e como aspirante tem todo 

o tempo do mundo para ir cimentando o seu caminho e dando passos decisivos até 

apresentar uma candidatura e ver essa candidatura ter êxito. Depende da vontade das 
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pessoas e daqueles que são os representantes dessas vontades nas estruturas de gestão, 

nos órgãos políticos locais que vão apoiar o desenvolvimento dos projetos. 

 

P: No inquérito feito uma percentagem dos inquiridos sugeriu a inclusão da área de 

offshore da Figueira da Foz no património da UNESCO, e foi sugerido por vários 

motivos, entre eles a questão do próprio da proteção da vida marinha, que é um dos 

objetivos da agenda 20-30 e simultaneamente também como promoção do turismo 

associado a várias atividades marinhas. Mas isto foi dissuadido pela UNESCO. Por 

que motivo? O que é relevante binómio relevância geológica/área do geoparque e 

como se articula com o envolvimento de uma população?  

[ID2]: Há uma coisa que me parece que é uma falha de comunicação: a UNESCO não 

dissuade ninguém de promover o território que entenda por bem, o que pode ser dito é que 

há outro potencial. Por exemplo, o canhão da Nazaré é algo identitário, na Figueira da Foz 

em termos do offshore é um bocadinho mais do mesmo do resto, tirando algumas 

exceções, a não ser que no offshore seja descoberta alguma coisa de interessante, que 

justifique alargar o território. Há casos na Europa e no mundo de geoparques que têm uma 

componente marinha, como o caso dos dois geoparques nas ilhas Canárias, El Hierro e 

Lanzarote, que se estenderam, mas aí foi uma estratégia para que o território não fosse 

totalmente coincidente com a Reserva da Biosfera, também para justificar à UNESCO; 

temos o caso de English Riviera, em Inglaterra, temos o caso de Satum, na Tailândia, 

alguns geoparques japoneses onde é considerada a componente submarina, e temos o 

caso mais famoso de todos que são os Açores, porque o espaço do geoparque Açores não 

são só as 9 ilhas, são as 9 ilhas e o espaço submarino entre as 9 ilhas. Inclusivamente há 

3 geossítios que são na crista média atlântica, e que são visitáveis, desde que se tenha 

dinheiro para pagar o submarino russo para chegar lá, são perfeitamente visitáveis. 

Naturalmente que se a vida marinha ao largo da Figueira da Foz é relevante, e é já que 

mais não seja para a atividade piscatória que é uma das mais famosas do país e das mais 

tradicionais e das mais acérrimas. Portanto, se logo aí se podem inclusivamente criar 

dinâmicas em que até se conseguem reciclar barcos e experiências dos pescadores, em 

que eles até podem ser guias e levar as pessoas a ver a Figueira da Foz e o Cabo Mondego 

do lado do mar… isto não são coisas novas, eu lembro-me que ainda no século passado 

eu experienciei isso na altura em que estava a trabalhar no meu mestrado na UC, numa 

das unidades curriculares fomos visitar o Cabo Mondego do lado do mar num arrastão, foi 

uma aventura terrível porque estava o mar muito picado e grande parte de nós, eu incluído, 

acabámos por dar de comer aos peixes, mas isto é algo típico… Agora, se me pergunta se 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

235 

 

na Figueira da Foz se pode incluir a área offshore? Sim, porque não? Uma parte. Porque 

é que não se hão de considerar duas ou três milhas marítimas ao largo da costa, em que 

se fale exatamente não da pesca industrial, mas da pesca artesanal, das tradições 

associadas a isso, tantas delas em risco de serem perdidas e ainda com gente que, como 

disse, as defende acerrimamente? Isso faz parte e não vejo de forma nenhuma que a 

UNESCO tenha posto entraves a que isso acontecesse, parece-me mais um erro de 

interpretação ou de falha de comunicação.  

 

P: Indo um pouco para a área da economia, que estratégias podem contribuir para 

melhorar a economia da Figueira da Foz? 

[ID2]: É quem vive no território saber tirar vantagem deste reconhecimento universal de 

valor e transformar isso em oportunidades para diminuir o risco da criação de negócios. 

Qualquer negócio tem um risco associado. Normalmente quanto maior é o risco que se 

corre maior é probabilidade de fazer bom dinheiro, mas também maior é a probabilidade 

de se ir à falência. Se associado a isto há um selo de garantia que é um reconhecimento 

de que se está a fazer algo no território, algo articulado com uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentado – não é agora vamos fazer aqui um grande negócio 

a vender fósseis, só para dar um exemplo, mas que isso seria totalmente contrário aos 

princípios do desenvolvimento de um geoparque – se se apostar por exemplo num produto, 

se esse produto for de base local ou se utiliza um ingrediente de base local, que tem esse 

cunho identitário, se isso for algo novo, que pode ser ajudado por estar associado ou ser 

do geoparque, não no sentido da posse da entidade de gestão mas da posse dos seus 

habitantes, sim, a economia pode retirar daí muito valor. Se depois associado a tudo isso 

tiver mais turistas, que são mais consumidores, são mais visitantes, são mais pessoas que 

fazem promoção do território então ainda melhor.  

 

P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 

impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Pode comentar? 

[ID2]: Esses números são muito interessantes, pode retirar saí umas conclusões muito 

giras, mas na verdade, quando depois toca a apresentar os números frios da economia, o 

grande motor de tudo isto é sempre o turismo, são os visitantes… 
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P: Mas a Figueira da Foz já é uma zona turística…  

[ID2]: Exatamente por isso mesmo. É porque as pessoas têm essa perceção, essa noção, 

que os figueirenses olham para outras oportunidades que possam advir do geoparque. 

Eles já não precisam do geoparque para o turismo porque já o têm, é já uma realidade da 

Figueira da Foz. Cada território é um território, cada realidade social é uma realidade, nós 

não podemos copiar de um geoparque tudo aquilo que tem de bom para outro território, 

porque aquilo que tem de bom num sítio pode não funcionar no outro, e o contrário também 

é verdade, aquilo que corre mal num sítio não tem necessariamente de correr mal no outro. 

Há que perceber as idiossincrasias dos territórios para depois definir planos de ação e 

planos estratégicos para o desenvolvimento.  

 

P: Mas isto poderá ser uma mudança de paradigma de forma geral? Não ser 

especificamente uma questão da região porque já tem algum turismo? 

[ID2]: Eu quero acreditar que sim, que pode ser uma mudança de paradigma focada nas 

pessoas. Isto seria quase a maravilha da consecução de alguns dos objetivos básicos da 

Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, seria recentrarmos todas as preocupações 

nas pessoas e naquilo que é importante.  

 

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

[ID2]: Os geoparques têm esse compromisso, ou seja, as entidades de gestão estão 

obrigadas a promover, a desenvolver iniciativas e a criar oportunidades para que se atinjam 

alguns, o maior numero possível, dos 232 indicadores, das 169 metas, dos 17 objetivos do 

desenvolvimento sustentável.  

 

P: Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites do 

geoparque da Figueira da Foz. Como vê os novos limites do geoparque, do qual a 

Figueira da Foz também fará parte?  

[ID2]: Eu não conheço os novos limites.  

 

P: Do que conheço, neste momento, são os chamados limites AD ELO…  

[ID2]: Eu ouvi falar, foi-me pedida opinião relativamente a uma ideia, mas que eu saiba, 

neste momento não são nada oficiais. Se forem os limites AD ELO, posso dizer que em 

termos de Geologia é algo de grande valor e muito bem pensado.  

 

P: Esse foi o fundamento para o alargamento da área? 
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[ID2]: Na minha opinião pessoal, eu diria que como conceção de base para esta questão, 

creio que estarão no bom caminho.   

 

P: Quais os desafios que esta alteração comporta para Figueira da Foz? Ficará 

prejudicada a população? 

[ID2]: Muito pelo contrário e dá razão aos seus dados. A Figueira da Foz é hoje um território 

por excelência de turismo, de passeio, de vida, de visita, ao fim de semana e nas férias, 

etc. A Figueira da Foz não fica prejudicada, pelo contrário, vai integrar uma dinâmica, uma 

roda motriz de força territorial em que dá contributos e recebe. É uma situação em que toda 

a gente fica a ganhar.   

 

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um único geoparque? 

[ID2]: Não. De todo.  

 

P: Porquê? 

[ID2]: Não podemos generalizar as coisas. Temos de ser parcimoniosos na forma em como 

se analisam as chancelas. Os territórios têm que valer por si, cada território tem que ser 

diferente, tem que mostrar, desde logo, que é um complemento à compreensão da História 

e que encerra capítulos de exceção para a perceção da História da Terra e da História da 

Vida na Terra e, portanto, não faz sentido algum sequer que se pense nisso. 
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APÊNDICE VI 

 Transcrição da entrevista a um 

representante de um geoparque nacional 

[ID3] 
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P: Em 2007 o jornal “Público” noticiava que a Região de Turismo do Centro e a 

Câmara Municipal da Figueira da Foz estariam a desenvolver um projeto para 

integrar o Monumento Natural do Cabo Mondego na rede de Geoparques da UNESCO 

(nessa altura previa-se que a candidatura fosse aceite em 2010 e que a Figueira da 

Foz fosse o segundo geoparque nacional).  Como vê o potencial de um geoparque 

UNESCO na Figueira da Foz? 

[ID3]: Sinceramente, e daquilo que eu conheço, acho que o modelo de desenvolvimento 

que tem sido aplicado na Figueira da Foz não tem muita relação com a aquilo que se 

pretende para um geoparque. A aposta tem sido fundamentalmente no turismo de sol e 

praia. Eu não conheço bem a realidade, conheço um pouco da cidade e conheço o Cabo 

Mondego obviamente, e conheço as dificuldades que existiram para a sua classificação 

enquanto monumento natural e o potencial que tem. Se faz sentido um geoparque para a 

Figueira da Foz? Da experiência que eu tenho e da visão que tenho para geoparques, a 

minha visão ainda vem de um período em que o objetivo dos geoparques era a promoção 

do desenvolvimento em territórios fundamentalmente rurais. Claro que, com a integração 

de alguns geoparques na Europa e depois com Hong Kong, isso veio alterar um pouco as 

coisas. Mas de qualquer maneira eu continuo a ver o programa internacional de 

geociências e geoparques da UNESCO como uma estratégia de desenvolvimento para 

territórios que tem algumas condicionantes ao nível do despovoamento, ao nível da falta 

de dinâmicas de desenvolvimento para esses territórios. Esta pergunta é bastante 

complicada de responder para mim porque eu não estou envolvido com o projeto, não o 

conheço, não sei quem está por trás, não sei quais são os propósitos e os objetivos, 

portanto é difícil de responder. Se eu, à distância, consideraria fundamental o 

desenvolvimento de um geoparque para a Figueira da Foz? Não! 

P: Quais são os critérios para a criação de um geoparque? 

[ID3]: Fundamentalmente deverá partir de uma iniciativa local. É fundamental que haja um 

envolvimento das entidades locais e que o projeto saia não da cabeça de uma pessoa, mas 

que seja de facto um projeto de desenvolvimento para uma região. Depois obviamente que 

é fundamental a existência de património geológico de relevância internacional, e isso 

obviamente, no caso da Figueira da Foz, claro que tem. Para além disso, depois é de facto 

a aposta no geoparque enquanto motor de desenvolvimento para a região.  

P: Quando se pensa na Figueira da Foz, pensa-se em São Julião, em Buarcos, no 

casino, na praia e no sol. Mas a Figueira da Foz é também composta por serra e 

zonas agrícolas nas quais ainda é praticada a agricultura do arroz, que em Portugal 
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já não é muito frequente. Também há áreas rurais onde se produz sal e conta ainda 

com comunidades piscatórias onde se conserva a arte xávega, existindo inclusive 

nestas comunidades quase que uma economia circular, onde o peixe que é pescado 

naquela zona acaba por ficar na região. Habitualmente pensa-se na zona de cidade, 

mas estas áreas mais rurais acabam por não se incluir, por não se ter em conta 

enquanto Figueira da Foz. Que benefícios trará a designação “geoparque UNESCO” 

para uma região que conte com um geoparque?  

[ID3]: Com a massificação que tem existido das denominações UNESCO, acho que 

também acaba por se perder um bocado, sobretudo com as sobreposições de 

designações, mas o propósito é sempre ter um reconhecimento internacional que não sirva 

apenas para “fazer cartaz” mas que sirva para despoletar projetos que tenham impacto no 

desenvolvimento socio económico da região. Utilizando muitas vezes elementos que já 

existem, que são intrínsecos ao território, e que têm sido de alguma forma menos 

aproveitados, de forma a também transformar recursos com potencial em projetos em 

soluções para a região, que tragam alguma diversificação à atividade económica na região. 

Isto obviamente em termos teóricos. Depois na prática varia muito em função das 

dinâmicas dos territórios. Mas é fundamentalmente o aproveitamento de uma marca, da 

marca UNESCO, que tem um reconhecimento internacional e que acaba sempre por atrair 

também não apenas o interesse de potenciais investidores, mas atrai também interesse 

políticos que são fundamentais para se conseguir concretizar projetos. Tem também 

implicações grandes ao nível por exemplo das atividades educativas que diversificam 

também a oferta em alguns territórios, por exemplo em regiões fundamentalmente rurais, 

onde a oferta não vai além das questões culturais, os geoparques acabam por criar também 

condições para que as escolas visitem outros locais, visitem os próprios territórios e 

acabam por aprender sobre exemplos que estão nos livros mas que têm aplicações muitas 

vezes à porta das escolas, e nesse aspeto é também significativo, já que acaba também 

por mostrar há potencialidades muito significativas nas regiões onde os geoparques são 

criados. Portanto, os geoparques servem também para aumentar a visibilidade dos locais 

que muitas vezes não tinham qualquer utilização, de espaços que do ponto de vista 

turístico, sobretudo no que toca ao turismo de natureza, pouco estavam ou estariam 

desenvolvidos, e, portanto, é uma forma de também despoletar o aproveitamento turístico 

desses locais. 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 
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[ID3]: Não! Ainda estamos muito longe disso em todo o lado. Mesmo em países onde o 

conceito de geoparque está mais disseminado, e não precisamos de ir muito longe, em 

Espanha por exemplo, onde já se contam creio que 15 geoparques, se não estou em erro. 

Espanha também é um país muito maior que Portugal, mas ainda assim tem muitos mais 

geoparques e ainda assim as pessoas lá também não reconhecem, tal como não 

reconhecem cá em Portugal, apesar de haver alguma dinâmica da parte dos territórios já 

classificados como geoparques, se calhar até mais aqui do que em Espanha, mas ainda 

assim as pessoas não reconhecem. É um conceito demasiado novo ainda. Só tem 20 anos 

e isso é muito pouco para amadurecer na cabeça das pessoas. Também o facto de 

existirem ainda poucos geoparques, e não é que possam ou devam existir muitos, mas a 

falta de uma boa distribuição pelo território nacional tem tido também implicações para 

esse não conhecimento do conceito de geoparque. Há outros locais também, noutros 

países, que contam com dezenas de geoparques nacionais e internacionais, isto é, com 

chancela UNESCO, e mesmo assim as pessoas não reconhecem enquanto geoparque, 

reconhecem enquanto sitio de interesse natural que visitam com prazer em com uma 

afluência na casa dos milhões, mas não reconhecem exatamente o conceito geoparque, 

apesar da promoção que nós nem sonhamos vir algum dia a ter em Portugal, com os media 

nacionais a dar uma grande cobertura, e mesmo assim as pessoas não reconhecem o 

conceito geoparque. Eventualmente, se falar com as pessoas na China, talvez reconheçam 

o termo geoparque, mas não aquilo que representa, e isso vê-se claramente quando estão 

a visitar um geoparque, na postura das pessoas, a esmagadora maioria estão lá por outros 

propósitos que não são a valorização do património geológico.  

P: Em relação aos dados recolhidos no meu inquérito, cerca de 92% dos inquiridos 

afirmaram conhecer a palavra geoparque, com maior frequência foi na faixa etária 

dos 35-59 anos com licenciatura e ensino secundário completos, no entanto, nos 

inquéritos feitos presencialmente, aquilo que se verificou é que quando eram 

inquiridos sobre exemplos de geoparques nacionais as pessoas não sabiam. 

[ID3]: Sim, mas isso é normal, portanto já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que 

é. Aqui na nossa região temos perfeita consciência de que, ao longo de todos estes anos 

desde que existe geoparque, aas pessoas ouvem falar de geoparque, mas há uma grande 

dificuldade em entender por exemplo a diferença entre aquilo que é um geoparque com um 

território muito mais vasto, e aquilo que é o Parque Natural do Tejo Internacional.  

P: Por exemplo notou-se que, no que diz respeito a Arouca, as pessoas não 

identificavam o geoparque, mas se falasse nos Passadiços do Paiva a resposta era 
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invariavelmente “ah, mas isso é que é o geoparque? Então, sim, conheço!”. Já no 

que diz respeito ao geoparque da Naturtejo, 36,5% das pessoas reconheceram 

enquanto geoparque. Como é que tem sido feita a divulgação do conceito de 

geoparque junto da população? 

[ID3]: Desde logo, a nossa aposta foi aproximarmo-nos da população através de múltiplas 

atividades, que vão desde percursos temáticos a palestras, a uma série de atividades. Por 

exemplo, este fim-de-semana haverá uma iniciativa com o presidente de uma das juntas 

de freguesias dos territórios envolvidos. Os políticos vão mudando com o passar dos anos 

e tem que haver uma divulgação contínua do conceito de geoparque também junto dos 

líderes locais. Não é por termos a classificação de UNESCO que a população nos 

reconhece como geoparque e por isso é imprescindível tentar o mais possível associar a 

nossa imagem, do nosso logotipo, a atividades que não têm que estar diretamente 

relacionadas com o geoparque, mas que contribuem para que haja um reconhecimento em 

permanência da nossa marca. Portanto, não fizemos qualquer alteração do nosso logotipo 

ao longo destes anos precisamente também não é um produto de desgaste rápido e porque 

contribui para esse reconhecimento. O que pretendemos é que as pessoas que cá vivem 

ou que nos visitam reconheçam que estão num território classificado como geoparque. Aqui 

temos uma outra condicionante que é a área. É um território muito grande, temos pouca 

visibilidade tangível, isto é, com sinalética, e, portanto, a divulgação tem muito sido feita 

através deste trabalho constante e diário, tentando participar e/ou promover atividades que 

estão muito relacionadas com o geoparque, mas também outras que possam ter pouco a 

ver com o geoparque, criando assim sinergias, por exemplo com a reserva da biosfera ou 

com Idanha, que faz parte da rede de cidades criativas, apesar do tema estar focado na 

música, também damos apoio à promoção de eventos destas estruturas. 

P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

[ID3]: Eu diria que não é essencial, mas devia ser. Supostamente os geoparques deveriam 

surgir de uma iniciativa local, mas muitas vezes essa iniciativa é liderada e gerida apenas 

por algumas pessoas, embora requeira ao máximo o envolvimento das comunidades 

locais. Há sempre condicionantes, por exemplo no nosso território há uma distribuição 

muito heterogénea da população, metade da população está na cidade de Castelo Branco 

e a maior parte da nossa atividade desenvolve-se no meio rural, onde há menos gente e é 

muito mais disseminado pelas quase 500 localidades que temos aqui na região. 

Obviamente que não conseguimos chegar a todo o lado, face aos nossos parcos recursos 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

243 

 

financeiros e humanos. Portanto temos muitas condicionantes. A Naturtejo é uma empresa 

municipal com recursos humanos próprios e depois alguns municípios têm também outros 

recursos humanos que trabalham para todo o território do geoparque, mas que não estão 

diretamente afetos à estrutura da Naturtejo, no total temos 14 pessoas a trabalhar para o 

geoparque, sendo que 6 estão afetas à Naturtejo. Ao todo são sete municípios e há várias 

pessoas que dinamizam atividades em termos locais, mas também de forma transversal 

para todo o território  

P: Tendo em conta a sua experiência que estratégias de envolvimento público 

funcionam melhor e pior? (conh. exposição-87,7%; conh. painéis-61,6%) 

[ID3]: As ações que têm um impacto mais local são aquelas que a longo prazo são as mais 

eficientes, porque deixam legado. Por exemplo, já temos tido eventos concentrados, que 

têm atraído muita gente, mas que se realizam num determinado local, por exemplo em 

Castelo Branco, e que não têm o mesmo impacto, porque após o evento não fica nada no 

local. Fundamentalmente temos realizado alguns projetos em algumas das freguesias que 

têm funcionado e depois o trabalho realizado junto das escolas que também tem um 

impacto significativo, já que vamos desenvolvendo um conjunto de iniciativas, algumas 

delas que decorrem ao longo de todo o ano letivo, e que acabam por deixar alguns produtos 

que são depois aplicados nos anos seguintes. Apesar de haver alguma rotatividade dos 

professores, para a escola vão ficando alguns produtos desenvolvidos que fazem com que 

cada vez mais as escolas da região nos procurem e consigamos criar mais dinâmicas. 

Sempre que se pensa em conhecer o território, mesmo através do Centro de Ciência Viva 

da Floresta, somos nós que acabamos por desenvolver as atividades para estas estruturas 

parceiras. No que diz respeito à interpretação da paisagem, do território, das saídas de 

campo, o geoparque Naturtejo é a referência aqui na região.  

P: Portanto, no que diz respeito ao público adulto, as visitas guiadas são as que têm 

mais sucesso? 

[ID3]: Exatamente. Sobretudo aquelas que decorrem todos os anos, porque acabam por 

fazer parte de um calendário de eventos, e essa repetição é que deixa um legado de 

pessoas que acabam por recorrentemente participar em atividades em vários municípios, 

criando quase uma “família” de participantes dos eventos do geoparque. Isto depois acaba 

por gerar o efeito de, nos locais onde decorrem estas atividades, normalmente, é onde as 

pessoas mais reconhecem o conceito de geoparque.  
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P: Na Figueira da Foz, nesta iniciativa de aspirante a geoparque, foi feita uma 

exposição de dinossauros, foram colocados painéis expositivos ao longo da 

marginal sobre a questão da deriva continental, onde se explorava a geologia do 

local, foram feitas conferencias e visitas guiadas. No que toca ao público adulto, 

87,7% teve conhecimento da exposição dos dinossauros e 48,8% visitou a 

exposição. Na Figueira da Foz o que funcionou para o público adulto foi a exposição 

e os painéis ao logo da marginal. O que menos funcionou foram as conferências, 

onde a população podia tirar duvidas sobre as mais-valias do projeto e da 

candidatura, mas onde só 8,4% participou. Já as visitas guiadas ao Cabo mondego 

e a outros geossítios. contaram apenas com 11,3% de participantes. No âmbito deste 

trabalho académico foi realizado um inquérito à população no qual 53% dos 

inquiridos tem conhecimento que está a ser feita uma candidatura, mas apenas 13% 

se sente envolvido no projeto.  Que tipo de análise faz destes dados? (92,7% dos 

inquiridos apoia a criação do geoparque) 

[ID3]: Aqui há evidentemente a questão da dimensão territorial, um exemplo que aqui 

funciona muito bem porque, como é um território vasto, para quem gosta deste género de 

atividades promovidas pelo geoparque, ter que se deslocar de Castelo Branco até Oleiros 

acaba por ser desinteressante. Portanto, já é mudar completamente as pessoas do seu 

contexto. Aí talvez as visitas não funcionem tão bem porque as pessoas já acham que 

conhecem bem o Cabo Mondego e acham que não há novidade e os outros geossítios 

podem não ser tão apelativos. Há uma questão de proximidade que será inibidora da 

participação dos locais nesse tipo de visitas temáticas. Nós temos tido aqui algumas visitas 

temáticas que, a nível local, depende do tipo de atividade, se for muito focada no património 

geológico aparece pouca gente do local onde se realiza a atividade, se for uma atividade 

com múltiplas dimensões, aí temos situações em que nos chegam 200 pessoas para uma 

visita. Em relação à exposição, numa zona muito visível como a marginal, foi uma excelente 

iniciativa de promoção, isso sem dúvida. Agora, para que resulte, realmente é importante 

que continuem a usar de uma forma recorrente esse espaço, com outras ideias originais, 

usando essa estratégia de utilizar a marginal como centro de exposições temporário, acho 

uma excelente ideia. Havia a questão também das conferências/palestras onde as pessoas 

podiam ver respondidas questões sobre o projeto e houve pouca gente a participar, isso é 

sintomático da falta de capacidade de perguntar, de questionar, isso é muito típico dos 

portugueses, apesar da disponibilidade para responder não haver grande interesse porque 

envolve mostrar alguma ignorância de quem pergunta. É muito típico quando se pergunta 
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se há dúvidas as pessoas não se manifestarem porque não se querem expor face ao resto 

do grupo. Não me surpreendem nada estes resultados face a esta questão. 

P: E relativamente à questão de os inquiridos terem conhecimento, 13% da 

população sente-se envolvida no projeto de candidatura…considera um número 

razoável? 

[ID3]: A questão do envolvimento é muito complicada. Qualquer candidatura a geoparque 

não é assim tão ativa a ponto de as pessoas se sentirem envolvidas. Talvez haja algumas 

exceções, mas é normal que, tanto no início como em fases seguintes, as pessoas sintam 

que não têm um envolvimento tão direto. Isto também depende de outros fatores, por 

exemplo, qual é o orçamento que a estrutura de gestão, se é que existe, tem neste 

momento para preparar a candidatura? Quantas pessoas estão envolvidas diretamente, a 

trabalharem diretamente, no processo de candidatura? É difícil criar sinergias, de forma a 

que as pessoas como o peixeiro ou o merceeiro se sintam envolvidas, ainda por cima numa 

cidade com outras valências e outras dinâmicas a decorrer e o geoparque é apenas mais 

uma nova ideia que é apresentada. Daí eu dizer, quando me perguntava se fazia sentido 

um geoparque na Figueira da Foz, eu achar que não. Mas também existem exemplos como 

este, como Hong Kong, onde o princípio é fundamentalmente a conservação e o 

aproveitamento dos recursos ambientais para tirar sobretudo os jovens das cidades e dar-

lhes a conhecer exemplos de áreas naturais e rurais que ainda subsistem naquela região 

e que têm esse valor.  

P: Mas existe também o exemplo da Serra da Estrela, que à semelhança da Figueira 

da Foz que tem turismo de praia nos meses de julho e agosto, a Serra da Estrela tem 

romarias no inverno. Há também outra candidatura, liderada pela Lourinhã, que 

conta com a Nazaré, que neste momento é um hot spot… 

[ID3]: sim, mas aí tem ainda outro exemplo mais flagrante que é o de Albufeira, no Algarve, 

com um turismo massivo que vai completamente contra o conceito de geoparque, em 

relação a todos estes projetos, exceto o da Lourinhã que acho que faz sentido, apesar de 

não saber que incluía a Nazaré, não tinha ideia que fosse tão abrangente, pensava que 

era só de Torres Vedras até Óbidos, todos os outros não me parecem fazer sentido. No 

Oeste, apesar de incluir também Peniche, é uma área bastante heterogénea com 

diferentes realidades e nesse aspeto não sei como o geoparque fará a diferença aí, tal 

como também tenho muitas incertezas face à diferença que a marca geoparque terá para 

a Serra da Estrela, acho que não faz qualquer sentido, é um destino que tinha já uma 

estratégia definida para a diversificação da oferta turística para combater a sazonalidade 
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da neve, portanto fará sentido ter um geoparque? Acho que não, mesmo sendo um território 

rural, já tem um turismo bastante desenvolvido durante o inverno, até com o Parque Natural 

da Serra da Estrela não creio que faça sentido um geoparque. Neste contexto, não significa 

que não se possa desenvolver um projeto de geoparque na Figueira da Foz, mas na minha 

opinião não faz sentido, até porque não tem sido essa a aposta do município da Figueira 

da Foz. Qual é o objetivo que está por trás? Não sei. Se será um objetivo de uma pessoa 

que está a forçar a criação de um geoparque na Figueira da Foz ou se é o município que 

se interessou pela possibilidade de obter um reconhecimento internacional, não sei.  

P: O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques?  

[ID3]: O que diferencia obviamente é a estratigrafia do Jurássico, falando estritamente do 

ponto de vista científico, que é de facto de relevância internacional. Tem um estratotipo 

que é referência para o mundo inteiro, para quem estuda a estratigrafia do Jurássico Médio, 

tem ali identificadas as características que permitem definir em qualquer outro ponto do 

mundo. Portanto, do ponto de vista científico, sem dúvida alguma que tem importância. De 

que modo é que isso poderá ter um impacto acrescido, para além daquele que já tem, para 

o concelho da Figueira da Foz, não sei! Em relação aos outros geoparques e aspirantes, 

há projetos de geoparques urbanos comparáveis, nomeadamente Viana do Castelo, que 

tem uma situação semelhante em termos de contexto, tem muitos pontos em comum, 

talvez não tenha o turismo de sol e praia que tem a Figueira da Foz, mas tem um turismo 

cultural e religioso forte embora a relevância do património geológico não seja tão 

significativo como a Figueira da Foz. Depois o geoparque do oeste tem características 

relativamente próximas da Figueira da Foz sobretudo no caso de Peniche, e de Óbidos 

noutro sentido, mas também com uma estratégia turística muito forte, sobretudo como 

alternativa a quem visita Lisboa e que tem funcionado muito bem, e no caso de Peniche 

temos também um estratotipo que é referência internacional e nesse aspeto pode 

assemelhar-se até certo ponto, é uma pequena cidade também, muito ligada ao mar, pela 

atividade piscatória e pelo surf. Também me parece que ali não faz qualquer sentido o 

conceito de geoparque, porque são outras lógicas de desenvolvimento. O geoparque ali 

não vai ser uma alternativa, mas depois há de facto a heterogeneidade do território, com 

áreas como a Lourinhã e o Bombarral que são áreas rurais muito menos conhecidas. Há 

muitas regiões que procuram o reconhecimento da UNESCO com o propósito de promover 

desenvolvimento turístico, ou, como é provavelmente o caso da Figueira da Foz, promover 

uma diversificação da oferta. Portanto do ponto de vista turístico, a estratégia para a 
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Figueira da Foz continuará a ser sol e praia e aquilo que se pretenderá oferecer com o 

geoparque será uma alternativa à praia para aqueles tempos intermédios. 

P: No inquérito feito uma percentagem dos inquiridos sugeriu a inclusão da área de 

offshore da Figueira da Foz, mas que foi dissuadido pela UNESCO (até à batimétrica 

dos 1000m). Por que motivo? O que é relevante binómio relevância geológica/área 

do geoparque e como se articula com o envolvimento de uma comunidade? (alguns 

dos inquiridos sugeriram a inclusão das águas territoriais offshore como um tipo de 

património-turismo, conservação do ecossistema, investigação) 

[ID3]: Essa é uma pergunta relativamente fácil de responder. Primeiro, relevância 

internacional de pelo menos um dos geossítios, portanto tem que haver pelo menos um 

geosítio bandeira, digamos assim. Fundamentalmente, do ponto de vista científico, o que 

é uma pena, isto é, hoje em dia, a importância desse geossítio pode ser medida 

exclusivamente ao nível da importância científica e o impacto que pode ter ao nível da 

comunidade local pode ser extremamente limitado, o que do meu ponto vista não faz muito 

sentido. Ainda assim, tem que haver uma distribuição dos sítios de interesse geológico 

mais ou menos homogénea pelo território que se quer classificar. Não faz sentido ter uma 

concentração de pontos de interesse geológico num território, vamos imaginar que no caso 

da Figueira da Foz o concelho tem 200 km2, por exemplo, e imagine que os geossítios 

estavam todos concentrados no Cabo Mondego, não faz sentido isto. Portanto tem que 

haver uma boa distribuição do património geológico dentro das temáticas que são 

identificadas também como os elementos mais significativos, mais reconhecíveis da 

história geológica daquele espaço, aquilo que torna aqueles sítios de interesse geológico 

que identificam o território. Portanto, se existe essa boa distribuição dos geossítios, mais 

facilmente também se consegue uma aproximação às diferentes freguesias e localidades, 

e consequentemente à comunidade local. Portanto se estiver tudo concentrado no Cabo 

Mondego, é só para a Figueira da Foz. Mas os critérios são esses: primeiro património 

geológico de relevância internacional, devidamente reconhecido pela IUGS que vai fazer 

uma análise fundamentalmente das publicações científicas que foram realizadas sobre 

aquele património. Para mim isto não faz muito sentido e espero que seja algo que mude 

com o tempo, porque isto para uma comunidade local que tem um conhecimento muito 

relativo da geodiversidade poderá significar nada! Imagine por exemplo que o Cabo 

Mondego era reconhecido apenas porque tinha microfósseis, portanto ninguém os via, mas 

podia ser reconhecido como geoparque porque tinha importância internacional pela 

ocorrência de uma associação de microfósseis. A verdade é que a maior parte dos estudos 
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mais significativos que deram o estatuto de estratotipo de referência internacional ao Cabo 

Mondego são efetivamente baseados em microfósseis, mas ninguém conhece o Cabo 

Mondego pelos microfósseis, felizmente o Cabo Mondego tem muito mais do que isso, tem 

as amonites, depois mais para cima na sequencia estratigráfica tem pegadas de 

dinossauros também, e as pessoas já há muito tempo que reconhecem isto também, e 

depois tem também a própria morfologia costeira que é bastante apelativa, apesar de não 

ter um significado científico, tão ou mais apelativa do que propriamente os registos fósseis 

e os elementos que são do ponto de vista científico mais importantes. Na minha opinião, 

deveria haver um equilíbrio maior entre aquele património geológico que realmente pode 

ser assimilado e consumido pelos turistas e pela comunidade local e os elementos que têm 

apenas importância científica.  

P: Atendendo às condicionantes do território, onde a parte urbana conta com um 

turismo massivo exclusivamente nos meses de julho e agosto e o resto do ano tem 

a maior parte do comercio fechados, a outra parte da Figueira da Foz mais rural, com 

a produção de sal e de arroz carolino, e a Figueira da Foz da pesca, com uma 

comunidade muito fechada e com uma economia muito centrada na freguesia, que 

estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

[ID3]: Se os investimentos forem bem feitos, o geoparque pode ser uma forma de criar 

essa diversidade. Está tudo muito concentrado no sol e praia e no período estival. Portanto, 

havendo um calendário anual de atividades criado para o geoparque, com atividades mais 

direcionadas para as comunidades locais, para se autorreconhecerem, até porque muitas 

das vezes as pessoas não acreditam em si e naquilo que têm, é com a organização de 

atividades que faz precisamente a aproximação entre gente que vem de fora com aquilo 

que tradicionalmente se faz localmente que acaba por dar às pessoais locais um sentido 

de maior orgulho face àquilo que fazem no seu quotidiano, que muitas vezes é visto como 

algo que se faz rotineiramente no dia-a-dia e que não tem nada de especial e muito pelo 

contrário. Portanto dando a conhecer essas valências que a Figueira da Foz tem e que 

muita gente não conhece, eu acho que pode dar um contributo sobretudo ao nível da 

pequena economia, depois um apoio também ao desenvolvimento de atividades, de 

empresas, de produtos, sempre a uma escala local, porque salvo raras exceções, os 

impactos dos geoparques fazem-se sentir muito ao nível da proximidade, ao nível da aldeia 

que está próxima do geossítio ou com um equipamento emblemático que é criado que se 

torna emblemático, como por exemplo os passadiços do Paiva, que vieram trazer uma 

dinâmica muito grande àquelas aldeias que estão nas proximidades, e não foi uma 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

249 

 

iniciativa que tenha partido diretamente do geoparque, foi desenvolvida pela Câmara 

Municipal de Arouca, mas trouxe muita visibilidade para a região e para o geoparque. Lá 

está, muitas vezes essas soluções podem não ser necessariamente equipamentos de 

milhões de euros, pode ser por exemplo um festival que acaba por ter um impacto muito 

significativo em meios com muito pouca população, onde depois há alguém que é filho da 

terra que acaba por criar ali uma empresa e faz visitas guiadas ou que passa a desenvolver 

um produto com a marca geoparque associada, e o geoparque se der esse apoio à procura 

de mercados, creio que é esse o caminho. É aquilo que nós temos vindo a fazer aqui 

também na Naturtejo, a uma escala que não é a que gostaríamos, mas é a escala da 

microempresa, das pequenas empresas, que é também a esmagadora maioria do tecido 

empresarial que temos aqui na região.  

P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 

impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Pode comentar? Podemos estar perante uma mudança de paradigma (ambiente vs 

economia)? 

[ID3]: Para as pessoas é muito claro, tendo ouvido falar na designação geoparque, e não 

entendendo verdadeiramente quais são os propósitos do conceito, é normal que surjam 

estas respostas. É a mesma coisa que acontece quando se fala em áreas protegidas em 

Portugal, as pessoas associam sempre estritamente à conservação, e é um facto que até 

há bem pouco tempo a principal preocupação das áreas protegidas era fundamentalmente 

a preservação e não tanto a educação ambiental e também proporcionar atividades de 

turismo de natureza. Felizmente tem vindo a mudar. Com os geoparques é também natural 

que as pessoas digam que vai trazer grandes benefícios científicos e claro veem sempre 

possibilidades ao nível educativo, mas geralmente ao nível da educação nas 

universidades. É um raciocínio perfeitamente lógico quando não se conhece o conceito. 

Não deveria ser esse o propósito de um geoparque. Para mim, o objetivo de um geoparque 

continua a ser o desenvolvimento local, criar uma oportunidade de desenvolvimento para 

uma região a nível mais local, criando uma alternativa, algo que diferencie o território dos 

demais envolventes, isto porque do ponto de vista da paisagem há um contínuo, há 

transições mas as paisagens acabam por ser contínuas, e nós temos esta tendência de 

criar fronteiras até para melhor definir o conceito de identidade, é algo inculcado na nossa 

educação desde o período do Estado Novo. Mas o geoparque deverá ser mais do que isso, 
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deverá ser de facto o motor para proporcionar o desenvolvimento de atividades 

económicas, ou procurar novos mercados para atividades económicas tradicionais, ou 

desenvolver novos produtos, por exemplo matérias primas, e portanto de alguma forma 

também, a partir da rede de geoparques, procurar mercados internacionais ou projetos que 

valorizem os produtos locais, que tenham, por exemplo um financiamento a nível europeu. 

Essa é a grande vantagem da rede de geoparques, que veio no fundo criar estes processos 

de geoparques que atualmente são um programa UNESCO, mas a iniciativa começa há 

20 anos com 4 geoparques que têm um objetivo que era criar um projeto para o programa 

Life para aproveitar os recursos geológicos que tinham para o desenvolvimento rural das 

regiões.  

P: Voltando à questão, considera normal que os inquiridos valorizem mais a parte 

científica e educativa do que questões como o emprego e o turismo? 

[ID3]: é o raciocínio normal quando se desconhece o conceito de geoparque. O raciocínio 

é que o geoparque é algo para cientistas, para os geólogos se entreterem e eventualmente 

criarem novas gerações de geocientistas.  

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

[ID3]: Ao nível da UNESCO esse deveria ser um dos propósitos fundamentais dos 

geoparques. Até certo ponto os geoparques têm essa preocupação, ao nível da 

sensibilização para as alterações climáticas, ao nível da redução e mitigação dos desastres 

naturais, do risco associado aos fogos, no nosso caso, mas noutras áreas há riscos de 

cheias. Questões associadas à desigualdade, aí com uma intervenção mais direta porque 

os geoparques acabam por ter estruturas de gestão que conhecem bem as suas 

comunidades, pessoas que têm até um envolvimento mais ativo na própria comunidades, 

alguns são políticos, outros estão ligados a associações locais e portanto acabam por estar 

muito próximos das comunidades, sendo isso também uma oportunidade para tentarem 

abrir portas para aproximar comunidades indígenas das sociedades locais, ou por exemplo 

no nosso caso, aproximar comunidades rurais aos meios urbanos, e portanto o trabalho 

dos geoparques deve ser feito nesse sentido também. Obviamente havendo essa 

preocupação, há, no entanto, uma realidade que é o dia-a-dia, e isso são prioridades 

estabelecidas pela UNESCO para os seus programas, mas o quotidiano está sobretudo 

relacionado com resolver situações a muito curto prazo. E quando falamos de equipas 

muito reduzidas, com parcos recursos, depois na verdade, se formos realmente medir, 

talvez não seja um contributo assim tão significativo como a UNESCO gostaria e como 
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todos nós gostaríamos. Isto também porque as realidades nos territórios são diferentes 

daquilo que está estabelecido nos “papéis” da UNESCO.  

P: Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites, 

passando a incluir a zona de Cantanhede, Montemor, Penacova…(Coimbra não!). 

Como vê os novos limites do geoparque, do qual a Figueira também fará parte?  

[ID3]: Não faço ideia de que limites está a falar. Mas creio que faz muito mais sentido haver 

essa ampliação do projeto, resta, no entanto, saber quais são os geossítios que estes 

municípios têm, por exemplo Mira, mas de qualquer forma creio que faz mais sentido. Ficar 

muito concentrado na Figueira da Foz não traz grandes benefícios. De qualquer forma 

estou a pronunciar-me sobre algo de que conheço muito mal. Mas ainda assim, creio que, 

considerando os objetivos originais dos geoparques, estariam a ter uma aplicação mais 

significativa se alargassem o território a mais concelhos.  

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um geoparque? 

[ID3]: Fará sentido nós termos uma região com 100 municípios que se estende desde 

Lisboa até Pinhel? Se calhar não faz sentido. Tal como não faz sentido essa proliferação 

de geoparques, ou pelo menos deveria ser mais pensada, conjuntamente com todos os 

intervenientes dos geoparques existentes, com as outras entidades que estão envolvidas 

no Fórum Nacional de Geoparques. Porque, os geoparques deveriam representar a 

geodiversidade do país. E a verdade é que nós temos 4 geoparques, vai para 5 com a 

entrada da Serra da Estrela em breve, todos reconhecidos pela UNESCO, e dos 5, 4 estão 

no maciço ibérico, portanto falta toda a zona sul portuguesa, falta a bacia do algarve que 

não sei se estará bem representada no projeto aspirante a geoparque do Algarve, falta a 

bacia lusitânica, e aí acho que faz mais sentido o geoparque Oeste do que propriamente a 

Figueira da Foz, pelas razões que já apresentei, sendo o meu ponto de vista de alguém 

que está de fora e não conhece os meandros do projeto de candidatura, também não tenho 

visto apresentações que me ajudem a esclarecer algumas questões. Portanto, o território 

nacional é bastante pequeno e deveria haver limitações, a questão é, estas iniciativa 

emergem na comunidade local e portanto é normal que tenham como objetivo esse 

reconhecimento, mas a questão é que não deveriam todos poder atingir esse 

reconhecimento UNESCO, porque independentemente dos estágios de desenvolvimento 

dos geoparques já existentes em Portugal, existem vários projetos e nem todos eles 

deveriam ter o reconhecimento UNESCO, mas sim utilizar estes processos para conhecer 
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melhor os seus territórios e as suas valências, não ter tanto esta perspetiva de “rebanho”, 

que é quando uma ideia funciona vão todos atrás, que acontece muito em Portugal, mas 

procurarem ser criativos, perceberem afinal o que é que têm que pode ser usado de uma 

forma diferente e que contribua para a identidade de forma a alcançar a singularidade. 

Portanto estas candidaturas aspirantes a geoparques são processos que surgem 

naturalmente a partir das comunidades locais e não deverão ser abafados, mas deverão 

maturar, deverão passar pelos requisitos estabelecidos pela rede global de geoparques 

através da UNESCO, que são de facto critérios de avaliação bem estruturados e restritos, 

e poderem falhar também e utilizarem todo o processo para aprenderem e para procurarem 

também outras estratégias. Se vamos todos para o mesmo, acabamos por criar uma série 

de geoparques que estão encostados uns aos outros, são vizinhos, e aquele 

reconhecimento que se pretende acaba por não acontecer, porque se agora estamos aqui 

e 15 minutos depois estamos noutro território que também é geoparque, as pessoas, 

sobretudo as que vêm de fora, nunca entenderão porque é que estes territórios são 

especiais.  
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APÊNDICE VII 

 Transcrição da entrevista a um 

representante de um geoparque nacional 

[ID4] 
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P: Como vê o potencial de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz? 

 

[ID4]: Tenho dificuldade em responder-lhe. Eu acho que quando nós projetamos um 

geoparque, e no meu caso, estive envolvido desde a primeira hora, aliás, fui eu que iniciei 

o processo em Macedo de Cavaleiros, nós conhecemos o contexto. Eu passei muito tempo 

em Macedo de Cavaleiros, fiz lá muito trabalho de campo e sabia que aquilo que eram os 

objetivos e as estratégias dos geoparques encaixavam naquele município, isto é, áreas 

deprimidas economicamente a precisar de um reforço em termos de estratégias para 

captação de turismo, etc. Portanto neste caso eu conheço bem. No caso da Figueira da 

Foz conheço menos bem, mas devo-lhe dizer que não. Não encaixa naquilo que eram as 

premissas iniciais dos geoparques, ou seja, áreas carentes de capacidade de atrair turistas 

para contribuírem, através do património geológico fundamentalmente, para o 

desenvolvimento económico sustentável da região. Do que eu conheço da Figueira da Foz, 

é uma área hoje com uma capacidade de atração de turistas, portanto tem uma rede de 

hotéis bem estabelecida, há alojamento local, tem turismo de sol e praia, tem casino, etc. 

Portanto se quer que lhe diga, no que era a fórmula inicial mencionada pelos primeiros 

mentores dos geoparques, a Figueira da Foz não encaixava. É claro que tudo isto muda 

ao longo do tempo e que há um conjunto de lobbies, de forças que se vão estabelecendo 

dentro das próprias estruturas, das redes, e mesmo da UNESCO, que fazem com que a 

certa altura se percam os princípios iniciais e começam a ver-se geoparques que não 

cumprem aquilo que eram as ideias originais, e nesse sentido já vemos geoparques como 

Hong Kong, como a Estrela, que não têm nada a ver com os princípios iniciais. De uma 

forma honesta, devo-lhe dizer que a Figueira da Foz, para mim, não cumpre os requisitos 

para ter um geoparque, pode-se sempre contra-argumentar que a Figueira da Foz precisa 

de reforçar as estratégias de atração turística, etc., mas ainda assim considero que não, 

embora não seja caso único, há outros na rede. Agora só sob o ponto de vista da condição 

patrimonial, eu tenho dificuldade em responder, porque isto precisa verdadeiramente de 

uma avaliação direcionada nesse sentido. Eu posso ter opinião sobre tudo, mesmo até 

sobre assuntos que conheço um pouco mais como a geologia ou o património geológico, 

mas mesmo assim, é preciso ter cautela, porque isto exige avaliações numéricas muito 

objetivas e nesse sentido eu precisaria de ser contratado como avaliador, também de uma 

forma honesta, para poder precisar se a condição patrimonial da Figueira da Foz se 

enquadra num geoparque. À primeira vista tem. Tem um GSSP. Agora esse GSSP tem 

que ser visto na perspetiva da conservação da natureza, e nesse aspeto está conservado 

o monumento natural. Porque o projeto de um geoparque não é um projeto de conservação, 
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é um projeto de desenvolvimento, em que uma das estratégias é a conservação. Neste 

caso temos que perguntar se o GSSP é um ponto de atração que seja usável para criar 

desenvolvimento local. Não. É um daqueles casos em que temos um elemento da 

geodiversidade, um caso notável, que verdadeiramente precisa é de um estatuto de 

conservação nacional legislado e que já tem, desde 2009, que é o monumento natural do 

Cabo Mondego, mas não se trata de uma atração turística.  

 

P: Quais são os critérios para a criação de um geoparque? 

 

[ID4]:  Já me antecipei um pouco a essa questão, mas o primeiro critério fundamental é ter 

património geológico de relevância internacional, mas tudo isto é cada vez mais visto de 

uma forma ligeira e depois é visto também em termos do valor para o local onde se 

pretende implementar. Há geoparques em Portugal que se fossem analisados agora 

provavelmente nunca seriam geoparques UNESCO, portanto também depende do 

momento. É tudo bastante subjetivo, depende das equipas que avaliam, das forças que 

apresentam o património, da forma como a equipa apresenta o património aos avaliadores, 

etc. Mas o critério fundamental é o da relevância geológica, e depois ainda há aqueles 

critérios que já se têm vindo a perder que é a tal condição mencionada anteriormente, de 

serem áreas a necessitar de apoio ao desenvolvimento e aí então definia-se: se é uma 

área que tem património geológico relevante em termos internacionais e é uma área 

deprimida sob o ponto de vista económico, então vamos aproveitar este património 

geológico relevante e vamos criar condições para o crescimento económico da região. 

Agora já há regiões que não têm património geológico relevante e querem ser geoparques, 

já há regiões ricas que querem ser geoparques. Do meu ponto de vista deviam ser as duas 

condições obrigatórias, devia ser necessário ter património geológico relevante e 

necessitar do impulso económico, porque há que perceber que o geoparque UNESCO não 

é uma área protegida, é uma área classificada. A proteção do património, neste caso 

natural, tem que ser garantida pela lei nacional, com um estatuto de proteção nacional, que 

no caso da Figueira da Foz até tem ali naquela zona específica do Cabo Mondego. Depois 

há ainda outras condições: já tem que funcionar como um geoparque antes de ser 

geoparque, ou seja, tem que demonstrar o projeto geoparque, que existe uma equipa, 

programas educativos, programas turísticos, projetos de conservação, que é uma área com 

tradição na visitação das ocorrências geológicas, etc. Isto eram os primórdios.  
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P: Acha que a designação “geoparque UNESCO” vai trazer benefícios para a Figueira 

da Foz? 

 

[ID4]: Mal não fará... Num geoparque é mais importante a equipa que o património, se a 

equipa for fantástica é possível ter um projeto extremamente bem-sucedido. E como é uma 

equipa poderosa? Tem que ter especialistas em comunicação, tem que estar sempre em 

cima do acontecimento, sempre nas televisões e nos jornais, portanto gerar notícias, etc., 

é preciso ter programas atrativos, tem que ter bons vendedores desses programas, saber 

vender aquilo que temos, etc. Também sou da opinião que os próprios princípios que regem 

as candidaturas já deviam começar a considerar isto, ou seja, dar mais peso ao projeto e 

menos ao património e à relevância do património. Dou-lhe um exemplo, vai a uma gruta, 

as grutas calcárias são iguais em todo o mundo, umas são mais bonitas outras menos 

bonitas, eu já fui a uma gruta que provavelmente é a mais feia que conheci, mas ia lá 

novamente porque o guia era um tipo absolutamente fabuloso, contava histórias incríveis 

e ensinava de facto coisas. Também já fui a outras grutas lindíssimas onde não voltaria. É 

um pouco isto, depende muito das pessoas, da comunicação, mas também dos programas 

no terreno, educativos e turísticos, porque não convém ter um projeto que só aposte na 

comunicação, mas que depois sofra de um vazio de conteúdos. Deve-se ter também 

atenção aos timings. Primeiro tem que se consolidar o geoparque em termos de 

programas, o que se vai mostrar aos turistas, como se vão atrair turistas, e depois 

comunicar. Porque se começar a comunicar alguma coisa que não se tem, sobretudo do 

ponto de vista do turismo que vive muito do boca-a-boca, o que vai acontecer é que 

teremos pessoas a dizer algo como “o quê a Figueira da Foz? Diziam tanta coisa e afinal 

aquilo não tem nada é uma vergonha, eu nunca mais vou à Figueira da Foz nem vou a 

Arouca nem vou a Terras de Cavaleiros nem a lado nenhum porque os geoparques não 

prestam”. Portanto, as duas coisas são fundamentais. É ter bons projetos no sítio, a 

funcionar bem, ser muito atrativos, e depois também saber comunicá-los, mas cuidado com 

os timings.  

 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

 

[ID4]: Há pessoas que são cautelosas e dizem que não sabem o que é. Algumas dizem 

que sabem o que é, mas mal, ou seja, imaginam que é uma área protegida, por exemplo, 

mas não é, e depois há uma ínfima percentagem de pessoas que sabem efetivamente o 
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que é um geoparque, mas estamos a falar de pessoas como professores de ciências 

naturais, geólogos e pouco mais.    

 

P: Dos inquiridos, cerca de 92% diz que reconhece a palavra geoparque, mas o 

interessante é que quando lhes é solicitado que identifiquem geoparques em termos 

nacionais não conseguem. Depois quando lhes é dado exemplo dos Passadiços do 

Paiva, identificam de imediato. Portanto isto aproxima-se do que refere, sendo que 

realmente os que sabem são geralmente professores. Portanto: nota-se entre alguns 

inquiridos que conhecem a palavra geoparque um desconhecimento dos 

geoparques existentes em Portugal. O que está a falhar? 

 

[ID4]: Primeiro acho que se está a faltar a verdade. As pessoas por tendência gostam de 

afirmar o seu conhecimento, e geralmente por vergonha mentem nas respostas. Se fosse 

eu a fazer esse inquérito, eu só validava uma resposta afirmativa se me dessem exemplos 

de geoparques, porque dizer só que sabe o que são geoparques não significa que a pessoa 

tenha efetivamente esse conhecimento. Pela minha experiência, creio que as pessoas não 

fazem a mínima ideia do que é um geoparque. Se me perguntasse um número eu diria que 

99,9% das pessoas não sabe o que é um geoparque. Quem é que sabe? Por exemplo as 

pessoas que vão a Arouca, aos passadiços e que percebem que estão no geoparque, ou 

por exemplo os alunos do ensino secundário que já visitaram Terras de Cavaleiros, 

Naturtejo, Arouca. Se estendesse isto aos Açores provavelmente teria mais gente a 

conhecer, porque nos Açores toda a gente tem alguma coisa relacionada com os vulcões. 

Portanto eu teria alguma dificuldade em validar esses números porque acho que não 

correspondem verdadeiramente à realidade.  

 

P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

 

[ID4]: Começa pelo processo de avaliação. Se os avaliadores forem à moda antiga, como 

eu conheci, vão procurar isso, vão chegar ao terreno e vão perguntar às pessoas se sabem 

o que é um geoparque, se sabem que estão dentro de um geoparque, portanto começa 

logo por ser importante na própria avaliação. Depois é importante que as pessoas saibam 

que eles próprios são parte integrante do geoparque, com a sua cultura. No entanto, 

também é possível ter um geoparque excecional mesmo que as pessoas residentes não 

saibam o que é um geoparque. Lá está, se a equipa for excecional e tiver capacidade para 
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produzir bens, dinheiro, para dar alento económico ao local porque se criam 2, 4, 10 

empresas turísticas, porque há turistas visitantes, nem é necessário que inicialmente a 

população esteja muito por dentro do que é um geoparque porque mais cedo ou mais tarde 

isso vai acontecer. O envolvimento da população será sempre útil principalmente para 

apoiar, para gerar questões políticas relacionadas com financiamentos, etc., faz todo o 

sentido que a população conheça os geoparques. Eu acho que quanto mais envolvimento 

existir por parte da população maior é a perspetiva de sucesso. Em resumo, é 

importantíssimo quanto mais apoio tiverem da população, reconhecimento, envolvimento, 

orgulho, tanto melhor, mas a minha última palavra está realmente nas vantagens de 

constituir uma equipa vencedora, inventiva, com capacidades de fazer novas coisas, de 

fazer projetos inovadores e de comunicação também.  

 

 

P: Tendo em conta a sua experiência que estratégias de envolvimento público 

funcionam melhor e pior? Neste trabalho em concreto, só foi trabalhado o público 

adulto maior de 18 anos, portanto, não se incluíram alunos de escolas. Neste sentido, 

e considerando a sua experiência, que estratégias funcionam melhor e pior com o 

público adulto?  

 

[ID4]: No site do geoparque de Terras de Cavaleiros há um vídeo sobre as minas de 

Murçós, é um documentário, com um guião elaborado por mim e por uma geóloga que 

trabalhava na altura. Eu gosto muito do género documentário. O vídeo demonstra como se 

pode trazer as pessoas para o espírito do geoparque, com o envolvimento delas, com o 

orgulho que sentem em coisas que durante 80 anos nunca ninguém lhes tinha reconhecido, 

é dar-lhes a palavra, torná-las heróis, torná-las participativas. Significa que é esperado que 

a partir desse momento, aquele geossítio passe a ter um carinho especial dos habitantes 

que supostamente deveriam cuidar do seu espaço na perspetiva da conservação, da 

limpeza e do acolhimento dos visitantes. Depois há aquelas estratégias que também são 

importantes, como envolver as pessoas em atividades festivas, onde lhes é oferecido algo, 

como um baile, uma música, um concerto, um lanche, um jantar, etc., e onde depois de 

uma forma ligeira se traz a temática do geoparque.  

 

P: Na Figueira da Foz foram utilizadas algumas estratégias para o público adulto 

como uma exposição de dinossauros, aqui também para crianças, painéis ao longo 

da marginal sobre a questão da evolução da deriva continental, foi feita a Hora 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

259 

 

Geoparque, com debates semanais sobre o geoparque para a comunidade, foram 

feitas visitas guiadas e houve várias notícias publicadas sobre o tema. No 

questionário, os resultados evidenciam que o que teve mais impacto no 

envolvimento, no conhecimento e para quererem saber mais sobre a iniciativa, foi 

através da exposição e dos painéis de informação disponibilizados. Já as 

conferências e as visitas guiadas ficaram totalmente no desconhecimento das 

pessoas. Em termos de dados, só cerca de 8% e 11% é que foram às conferências e 

às visitas respetivamente. Os painéis foram vistos por 49% e a exposição foi vista 

por 49%, embora o conhecimento da existência destas duas iniciativas se situe na 

ordem dos 87%. Assim, para este público, a exposição e os painéis parecem ter sido 

as iniciativas que melhor funcionaram.  

 

Neste contexto, surge outra questão: 92,7% dos inquiridos apoia a criação do 

geoparque, 53% dos inquiridos tem conhecimento que está a ser feita uma 

candidatura, mas apenas 13% se sente envolvido no projeto. Que tipo de análise faz 

destes dados?  

 

[ID4]: Eu penso que isso pode representar os estratos da população. Creio que tem a ver 

com a cultura e com os valores em função do nível de educação e cultural das pessoas. 

Quem está preocupado em saber o que vai comer a cada dia não se vai preocupar em 

sentir-se envolvido com a criação do geoparque. Subindo nesta pirâmide, aqueles que 

estão mais confortáveis, para quem a cultura e a ciência faz parte do seu próprio bem-

estar, já não é só comer, esses sim vão querer sentir-se envolvidos na criação de um 

geoparque.  

 

P: Acrescento então que as respostas dadas por inquiridos com ensino primário, 

são inversamente proporcionais aos inquiridos com doutoramento. No entanto há 

uma resposta convergente: em que medida é que o geoparque pode ser útil em 

termos de futuro, de emprego e alternativas profissionais? A resposta foi sempre 

“nenhuma”… E os 13% que se sente envolvido no projeto, considera alto ou baixo? 

 

[ID4]: Eu diria que esse é o número expectável. Entre os 10 e os 15%.  

 

P: O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques?  
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[ID4]: Os geoparques UNESCO são completamente diferenciados. Sob o ponto de vista 

geológico, mostra coisas diferentes, a atração do geoparque está numa geologia 

completamente diferente. Açores são um caso à parte, são um mecanismo ativo que toda 

a gente reconhece. E os outros quatro estão no chamado maciço ibérico, faixas antigas, 

granitos, xistos, ofiólitos, coisas do paleozoico mais antigas. Figueira da Foz é Mesozoico, 

Jurássico, tem a abertura do Atlântico, rochas sedimentares, é completamente diferente.  

 

P: Portanto faz sentido ter um geoparque com estas características como a Figueira 

da Foz? 

 

[ID4]: Isto está a ser mal gerido em Portugal. Devia haver uma entidade que já tivesse 

regulado isto. Quando foi da última candidatura já se devia ter acautelado isso. Outro 

geoparque no maciço ibérico, mais do mesmo, não! Agora vamos é incentivar a orla meso-

cenozoica, com a região entre Aveiro e a Arrábida ou o Algarve para criar um geoparque, 

porque temos condições para isso, temos património relevante nessas áreas. Falhou! Ou 

então não, ou então já foram lobbies que se criaram. Neste momento faz todo o sentido 

que, se houvesse justiça e bom senso, o próximo geoparque a candidatar-se fosse um 

geoparque neste contexto morfotectónico de Portugal, que são as orlas meso-cenozoicas. 

E isto comparado com os geoparques UNESCO. Porque no contexto das orlas tem outros 

candidatos como o Algarve e o Oeste. Neste contexto eu ainda não tenho uma opinião, 

porque para atém do património eu também sou muito sensível à equipa, no que diz 

respeito ao património eu conheço e sei comparar o projeto oeste com o projeto Figueira 

da Foz, mas não conheço o que vem aí em termos de equipa e portanto não consigo ainda 

dizer qual teria mais ou menos condições para vir a ser geoparque UNESCO, porque para 

mim é fundamental o valor da equipa no que toca aos projetos educativos, turísticos, de 

conservação, de comunicação, etc. tudo isso é muito importante.  

 

P: No inquérito feito, uma percentagem dos inquiridos sugeriu a inclusão da área de 

offshore da Figueira da Foz, mas que foi dissuadido pela UNESCO (até à batimétrica 

dos 1000m). O que é relevante binómio relevância geológica/área do geoparque e 

como se articula com o envolvimento de uma comunidade? (alguns dos inquiridos 

sugeriram a inclusão das águas territoriais offshore como um tipo de património-

turismo, conservação do ecossistema, investigação) 
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[ID4]: No caso dos Açores, se unir as 9 ilhas tem todo aquele interior do perímetro ocupado 

por mar e temos ali o rifte médio atlântico, as fumarolas, os ambientes extremófilos, aquilo 

até pode no futuro ter potencial de visitação e pode criar mais-valias para o território. 

Quando a população diz que fazia sentido ir para o offshore, o que se reconhece aí é uma 

confusão de conceitos. O que faz sentido, se houver necessidade, é o estatuto de 

conservação de alguma coisa que está no offshore, com a legislação nacional, porque sob 

o ponto de vista do geoparque não faz sentido nenhum, a não ser que houvesse um projeto 

de visitação ao fundo, com submarinos. No caso dos Açores têm condições muito especiais 

no perímetro submarino, com as fumarolas, no caso da Figueira da Foz se houver alguma 

coisa de muito relevante a conservar então que se estenda a conservação, que se crie uma 

área protegida marítima, mas sob o ponto de vista do geoparque não creio que faça 

sentido, porque não há lá população, a não ser que realmente tivesse algo que fosse 

visitável.  

 

P: Poderia desenvolver-se turismo associado a esta zona por exemplo… isto prende-

se muito com a pergunta relacionada com a Agenda 2030 por exemplo, o objetivo 14, 

proteger a vida marinha, e o objetivo 10, a questão da desigualdade, a Figueira da 

Foz é um município muito desigual, temos uma zona norte com São Julião e Buarcos, 

que é uma zona desenvolvida e urbana, e temos uma zona mais a sul, é mais rural 

com a produção de arroz e sal, e tem também a comunidade piscatória muito 

enraizada e tradicional. Neste contexto, até que ponto é que a inclusão do domínio 

marítimo não seria útil para esta comunidade piscatória... 

 

[ID4]: Perante o que me está a dizer, e com as informações que está a dar, tendo a mudar 

de opinião porque isso faz realmente sentido. Um geoparque da UNESCO não é só 

património material, também é património imaterial, que está muito na moda nos 

geoparques. Quando sugere envolver a população piscatória, com as artes de pesca, com 

a arte xávega, por exemplo, no âmbito do grande projeto geoparque, meter turistas nos 

barcos, desenvolver programas e envolver o património imaterial, não só a atividade 

comercial em si, mas a arte que está por trás da pesca, quando coloca as coisas assim, 

eventualmente pode fazer sentido. No entanto para isso não é necessário incluir a área 

offshore, basta envolver a população, porque as pessoas estão na Figueira da Foz, e isso 

seria sempre possível de fazer, ou seja, o geoparque ter programas que incluíssem a arte 

de pesca, isso não obriga a envolver o território offshore, mas começa a haver aí uma 

ligação que pode ser explorada.  
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P: Que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

Considerando que no início do séc. XX a cidade contou com um boom turístico, mas 

depois entrou em declínio e que, atualmente, o período de produção económica em 

termos turísticos na Figueira da Foz se concentra no mês de agosto, que depende 

muito do fator clima e às vezes é complicado, e que durante o resto do ano se nota 

a não renovação da população, as hipóteses de trabalho são sazonais. Portanto 

neste contexto, que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da 

Figueira da Foz? 

 

[ID4]: O geoturismo já é, neste momento, uma estratégia. Enquanto professor de 

geoturismo no mestrado de geociências, para além da minha área de especialização em 

geologia, posso dizer que o turismo precisa de inovação, e essa inovação muitas vezes 

passa simplesmente por mudar o nome às coisas. Ou seja, nós podemos ter o mesmo 

destino turístico, mas vendê-lo e fazer-lhe o marketing no sentido de parecer estar a vender 

outra coisa, ou seja, o destino é o mesmo, mas mudamos-lhe o foco. E o geoturismo é isso 

mesmo. É pegar num destino e ir junto do público de turismo de natureza e vender-lhes 

este destino, mas com um foco que já não é o casino nem a praia. Ou seja, vamos atrair 

turistas para a Figueira da Foz com base numa natureza diferente, por exemplo as próprias 

cicatrizes da CIMPOR, a arqueologia mineira, é a atração do feio como belo. É como ir às 

minas de São Domingos, aquilo é horrível, mas há ali alguma coisa que chama. Mesmo as 

pessoas que são muito dadas à proteção da natureza não ficam indiferentes ao modo de 

vida das pessoas e à forma como se exploram os recursos, por exemplo. Em Terras de 

Cavaleiros, dêem-me 5, 10 ou 20 milhões de euros e eu encontro este tipo de atrações 

para vender, mas muitas vezes o problema é não haver dinheiro. Se a Figueira da Foz tiver 

dinheiro e uma equipa fabulosa, consegue inventar projetos para atrair as pessoas porque 

as pessoas hoje em dia estão sedentas, estão a precisar de novas propostas de turismo 

porque cada vez mais há pessoas que estão cansadas da praia, vão à praia mas querem 

outras coisas, e a Figueira da Foz tem as condições para oferecer praia mas não só, 

também visitas à montanha, e mesmo essas coisas que já foram feias mas que depois se 

tornam atraentes. Há na Figueira da Foz condições para isto tudo, dependendo mais da 

qualidade da equipa do que propriamente do património.  

 

P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 
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impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Podemos estar perante uma mudança de paradigma (ambiente vs economia)? 

 

[ID4]: Os pilares dos geoparques são a geoconservação, a educação e o turismo. Claro 

que depois podemos dar mais enfase a uns que a outros, mas há sempre estes 3 pilares 

subjacentes. Tem que conservar para manter o património. A educação divide-se em dois 

públicos: uma coisa é fazer da população da Figueira da Foz uma população mais 

informada, em especial sobre as questões relacionadas com a geodiversidade, sobre as 

questões do valor da geologia e do planeta e do ambiente e da conversação, ou seja, o 

geoparque vai proporcionar um acréscimo de habilitação à população escolar da Figueira 

da Foz; depois há a Figueira da Foz enquanto ponto de atração de visitas de alunos de 

outras regiões do país. Normalmente temos que dividir a educação em dois focos: a 

educação para dentro que nos dá o benefício de uma maior cultura científica da nossa 

população, faz-nos melhor, torna-nos melhores dentro do geoparque; mas depois também 

é o geoparque enquanto ponto de atração de populações estudantis que vêm de fora e 

isso é muito importante. Por exemplo, Terras de Cavaleiros, o facto de ser um território 

exótico sob o ponto de vista geológico, atrai muitas visitas de estudo e depois tem reflexo 

também no turismo, porque os alunos vão e depois dizem aos pais, etc. Mas no caso do 

inquérito pode ser realmente uma maior sensibilidade para as questões da educação e do 

ambiente, pode também ser isso.  

 

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

 

[ID4]: Ajuda como qualquer outro projeto. Isso são chavões políticos. Nos objetivos 2030 

está lá tudo. Em qualquer projeto que pegue vai conseguir encontrar 10 ou 15 objetivos 

2030, é uma questão de boa vontade, de alargar um pouco as margens do que quiser lá 

meter. Obviamente no caso dos geoparques ajudam nos objetivos mais relacionados com 

o ambiente e a conservação, mas lá está, depende da equipa. Se a equipa estiver focada 

em desenvolver um projeto virado para a sensibilização dos visitantes para esses objetivos 

vai contribuir muito, se desfocar vai contribuir menos. Não é por ser geoparque, depende 

do projeto.  
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P: Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites, 

passando a incluir a zona de Cantanhede, Montemor, Penacova… (Coimbra não!). 

Como vê os novos limites do geoparque, do qual a Figueira também fará parte?  

 

[ID4]: Não tenho conhecimento desses novos limites. Não me posso pronunciar se 

realmente há património geológico relevante para além dos limites originais. Depois 

também se teria que ver o envolvimento político, ou seja, será que os presidentes de 

câmara estão muito envolvidos?, Como vão contribuir?, mas principalmente é preciso ver 

a questão do património geológico. Faz sentido estender isso para áreas sem património 

geológico, como fez a Estrela? Eu sou contra esse tipo de projetos, contra no sentido do 

que eu acho justo. Os limites administrativos em Portugal são os limites dos concelhos, 

porquê envolver concelhos que não têm património geológico relevante? Mas não me 

posso pronunciar porque não conheço os atuais limites e não conheço o potencial dessas 

áreas.  

 

P: Os critérios de componente geológica continuam a contribuir para estes novos 

limites? Ou a candidatura advém da força política? 

 

[ID4]: É preciso que realmente o novo projeto ou a ampliação do projeto original se 

baseasse no reconhecimento do património geológico de nível internacional para além dos 

limites originais.  

 

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um geoparque? 

 

[ID4]: Pois não. Não. Foi a forma ligeira como isto foi tratado com os nossos dirigentes, 

nomeadamente na UNESCO, que permitiu esta bagunça. A diversidade geológica de 

Portugal devia ter sido acompanhante em todo este processo, dando pareceres. A 

PROGEO que é uma organização europeia que tem uma componente em Portugal devia 

ter sido ouvida, ela estava no chamado fórum de geoparques, mas depois foram 

esquecidas, foram sendo retiradas de lá, estas entidades que sabem sobre o assunto e 

que deviam ter sido ouvidas foram simplesmente ignoradas, e criou-se uma bagunça, que 

é esta, o Centro agora tem Arouca, Estrela, a Naturtejo também vem ali ao centro, o 

Oeste…portanto a coisa devia ter sido cuidada logo no início, aconselhando as pessoas.  
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Agora não se esqueça de outra coisa também importante, é que há países que têm redes 

nacionais de geoparques que não são UNESCO, e alguns deles não querem ser UNESCO 

porque dá muito trabalho, outros não foram aceites, outros não quiseram sequer 

candidatar-se. Há uma rede nacional de geoparques na Alemanha, no Japão. Na China há 

uma espécie de quatro divisões, a primeira divisão é de geoparques UNESCO, mas depois 

têm uma segunda divisão, uma terceira divisão e uma quarta divisão que é quando vão 

passando. Mas a China é à parte. Mas há países com modelo ocidental, que têm uma rede 

nacional de geoparques, e a Figueira da Foz constituindo uma associação geoparque, uma 

equipa geoparque podem ser geoparque e podem ser melhor geoparque que qualquer um 

dos outros, mesmo dos que são UNESCO.  
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APÊNDICE VIII 

 Transcrição da entrevista a um 

representante de um geoparque nacional 

[ID5] 
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P: Como vê o potencial de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz?  

[ID5]: Para clarificar, eu não posso responder de uma forma profunda à questão 

relativamente à Figueira da Foz, porque não conheço o território quer do ponto de vista 

geológico, quer do ponto de vista socio económico com a profundidade que tinha de ter 

para responder à questão. Portanto, a minha resposta, não será tanto em relação à Figueira 

da Foz per si mas sim em relação ao potencial de um geoparque UNESCO em territórios, 

e que depois se pode extrapolar para a Figueira da Foz, para o Oeste, para a Estrela. Da 

minha resposta não se pode depreender se eu acho que a Figueira da Foz tem 

potencialidade para poder ser geoparque ou não, porque não conheço, agora, em relação 

às potencialidades de um geoparque mundial da UNESCO para os territórios gostaria sim 

de partilhar algumas ideias que resultam também da experiencia que nós temos de todo o 

processo de candidatura e consequente aprovação pela UNESCO que tivemos 

recentemente, embora ainda falte a retificação por parte do conselho executivo. Bom, eu 

vejo aqui sobretudo duas vantagens, duas potencialidades dos geoparques para os 

territórios: por um lado aquilo que é no meu ponto de vista o potencial da marca UNESCO 

na preservação, na valorização, mas sobretudo na criação de valor acrescentado que traz 

para os territórios classificados. O programa da UNESCO para as geociências e 

geoparques mundiais é um programa recente, e na minha opinião, creio que os geoparques 

não estão a saber utilizar de uma forma estruturada e inteligente todo o potencial da marca 

UNESCO. Se tentarmos fazer uma análise à comunicação dos geoparques portugueses, 

muitas vezes vemos que até é negligenciada a marca UNESCO, esta designação, o próprio 

logotipo, e eu acho que isso é perder um potencial enorme que a marca UNESCO nos dá, 

até porque não é por acaso que os territórios se querem candidatar a uma designação 

UNESCO, é precisamente porque dá notoriedade, porque é um reconhecimento 

internacional que o território tem, neste caso, um valor patrimonial associado a geologia 

que nós acreditamos que seja impar e que conta um pouco da história natural daquele 

território e da própria Terra, mas também é o reconhecimento e uma classificação de uma 

estratégia de desenvolvimento, e até por isso a marca UNESCO e a classificação de um 

geoparque UNESCO pode servir também como uma plataforma, como uma estratégia de 

entendimento para que diferentes stakeholders territoriais  possam convergir para uma 

estratégia comum de desenvolvimento territorial. Dito isto, passo à segunda parte da 

resposta sobre as potencialidades de um geoparque UNESCO, que se centram não 

apenas na marca UNESCO, mas também no conceito de geoparque em si mesmo. Eu sou 

um defensor convicto do conceito geoparque e acho que os territórios que se candidatam 

devem interpretar bem aquilo que é ser um geoparque mundial da UNESCO, e isto vai 
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muito além da geologia, um geoparque é muito mais do que rochas. O que está na base 

de um geoparque é sobretudo as estratégias que conseguem construir a partir da 

consciência da existência de um património geológico único. Não é tanto o património 

geológico em si, que é uma condição em si mesma, mas é aquilo que se consegue construir 

em termos de estratégia de desenvolvimento, em termos de valorização desse património, 

mas sobretudo, em termos da relação desse património geológico com as comunidades, 

com o património cultural, é o conjunto das atividades que se promovem e desenvolvem a 

partir desse recurso que muitas vezes os territórios tinham à disposição e não eram muitas 

vezes devidamente valorizados e reconhecidos. Portanto, mais que uma estratégia de 

preservação, que aqui também é importante, é uma outra potencialidade dos geoparques, 

a capacidade que este reconhecimento internacional tem para preservar determinados 

valores, mas essa preservação vem sobretudo não pela proibição, mas pelo 

reconhecimento da importância desse recurso para o desenvolvimento das comunidades 

e por essa via há uma visão diferente do recurso e, portanto, uma necessidade de 

preservação por via da valorização. Isto é, preservar nem sempre significa valorização, 

mas valorizar é sempre um ato de preservação. Se estamos a valorizar estamos a criar 

mecanismos de atribuir valor àquele recurso, se queremos que ele continue a ter valor 

temos de o preservar. Portanto essas são as duas grandes potencialidades que eu vejo na 

classificação de geoparque mundial da UNESCO para um território, que se aplica também 

à Figueira da Foz. Porque é que isto traz potencialidades? Porque é que os territórios ficam 

a ganhar com a classificação de um geoparque? Aqui temos de pensar naquilo que é a 

capacidade de um geoparque - alavancado pela marca UNESCO e pela estratégia de 

desenvolvimento contruída em torno dessa candidatura e dessa classificação - de trazer 

benefícios em termos societais, económicos, do reconhecimento do próprio território e, 

portanto, da própria capacidade até de atração de turistas, de novos visitantes, de mais 

investimento, e tudo isto baseado numa visão de sustentabilidade muito enraizada e clara. 

Esta valorização e esta preservação assenta claramente naquilo que são os recursos 

endógenos do território, naquilo que é mais identitário nos territórios, seja por via da 

geologia, seja por via da relação da geologia com a própria cultura, no que distingue este 

território de outro, no que distingue um geoparque de outro geoparque e no que une todos 

estes geoparques, e ater-se em como é que se pode trabalhar isto promovendo o território, 

atraindo novos visitantes e nunca esquecendo a dimensão de sustentabilidade que é 

necessário enquadrar nesta estratégia de desenvolvimento. Porque na verdade, se nós 

criamos uma estratégia que envolva as comunidades, que aposte na valorização dos 

recursos endógenos, que crie novas infraestruturas de interpretação, de visitação e de 
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fruição, se promovemos uma maior capacitação dos territórios em criar valor acrescentado 

aos seus recursos, então estamos de facto a valorizar aquilo que é único no território e 

aquilo que é identitário desse mesmo território. Penso mesmo que essa é grande mais valia 

que os geoparques podem trazer, que é constituírem em si mesmos novos paradigmas de 

desenvolvimento territorial sobretudo apostando ou partindo de um recurso que durante 

muito tempo foi completamente negligenciado. Aquilo que os geoparques fazem é, através 

do reconhecimento e do valor educativo, do reconhecimento científico e da promoção 

turística dos recursos geologia, paisagem, morfologia, como é que somos capazes de 

construir essa estratégia e torná-la numa estratégia holística de base territorial para chegar 

à capacitação do território para novas formas de desenvolvimento, sendo que, nunca 

nenhum geoparque irá ter sucesso e atingirá estes pressupostos se pensar apenas na 

geologia como o único elemento do território e da própria classificação, como um elemento 

de forma isolada. Aqui a geologia tem que ser vista de uma forma holística e transversal a 

todo o território.  

P: Quais são os critérios para a criação de um geoparque? 

[ID5]: São muitos. No site da UNESCO estão claramente definidos os objetivos, as dez 

áreas de atuação e os critérios que estão subjacentes a uma candidatura. Vou-lhe dar a 

minha visão: desde logo um elemento que é condicional, que é a existência de património 

geológico de relevância internacional, ou pelo menos algum elemento, algum geossítio que 

tenha de facto essa relevância, que seja único, que conte uma história única na evolução 

geológica da Terra. Isso é um pressuposto básico. Depois, a existência de uma clara 

estrutura de gestão que consiga montar e contruir uma estratégia de desenvolvimento para 

o território em função desse património geológico e que trabalhe de uma forma holística 

todo o território, e aqui há um outro critério que é o território tem que ser bem delimitado e 

isto não é um pormenor, até porque essa questão foi um dos problemas mencionados no 

ultimo fórum nacional de geoparques que quase sempre se colocou com os geoparques 

aspirantes cujas candidaturas não tinham território contínuo e único. Portanto a existência 

de um território bem delimitado é fundamental. Depois uma estratégia que envolva as 

comunidades. Esta é uma condição base, que as comunidades se sintam envolvidas pelo 

trabalho, que percebam que estão num geoparque e que percebam que um geoparque 

não é um parque geológico, não é um parque fechado, é uma estratégia de 

desenvolvimento, de valorização, de promoção, e também o geoparque tem que ser uma 

ferramenta que garanta e que dê visibilidade ao próprio território. Isto vai ao encontro da 

primeira questão onde falámos das potencialidades e onde eu dizia que acho mesmo que 
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muitos dos territórios não estão a saber aproveitar as potencialidades da marca UNESCO 

na promoção e na projeção dos próprios territórios. Sintetizando, estamos a falar sobretudo 

da existência de património geológico relevante, da existência de população, de uma 

estrutura de gestão que crie uma estratégia de desenvolvimento, do envolvimento das 

comunidades nessa estratégia e da visibilidade que o geoparque tem que ter para quem 

reside e visita o geoparque. Depois além desta base é perceber como é que se consegue 

isto tudo. Consegue-se com a educação, com a ciência, depois também cada geoparque 

em função das suas especificidades do território vão tendo mecanismos e ferramentas 

diferentes.  

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

[ID5]: Não! De todo! Não sei quais são os resultados que obteve, mas não é um conceito 

familiar às pessoas. O próprio nome geoparque não é muito feliz. Eu tenho pena que os 

geoparques não tenham outro nome, porque o cidadão comum associa muito à ideia de 

parque, de algo fechado, ou a parque de diversão. No caso aqui da Serra da Estrela, ou 

noutros territórios que tenham áreas protegidas associadas, as pessoas associam ao 

parque natural. Se o nome já não é fácil, o conceito em si ainda é mais difícil, e portanto, 

eu acho que um dos grandes desafios de um geoparque é exatamente o de conseguir 

aproximar o conceito de geoparque às populações e isso é um trabalho que me parece 

que dificilmente terá fim, mas que tem que ser feito porque senão está posto em causa o 

sucesso de qualquer estratégia. As populações têm que perceber o que é um geoparque, 

têm que ser integradas e sentir-se parte integrante e orgulhosas de fazer parte do 

geoparque, embora tal seja mais difícil no início. Quando se consegue a classificação da 

UNESCO e quando se associa o geoparque à marca UNESCO as pessoas começam a 

olhar para isto de outra forma, e depois a própria comunicação que se constrói vais 

desmistificando algumas questões e é necessários que os geoparques entrem no léxico da 

população em geral e, portanto, as notícias que vão saindo sobre geoparques são 

importantes para que comece a haver uma maior familiaridade. Agora, respondendo 

diretamente à questão, não, não é! 

P: Em relação aos dados recolhidos junto de 503 respondentes, cerca de 93% 

afirmou conhecer o conceito de geoparque, e a Serra da Estrela é dos geoparques 

mais conhecidos, com 47% dos inquiridos a reconhecer o geoparque Estrela. No 

entanto, tentando perceber se isto de facto corresponde à verdade, pedi que 

elencassem alguns geoparques nacionais, e aí foi mais complicado. Para 

desbloquear, evidenciou-se os Passadiços do Paiva e a resposta era invariavelmente 
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“ah sim, mas isso é que é um geoparque? Então sim, conheço!” Portanto a 

conclusão a que se chega é que estes 92% que afirmam conhecer o geoparque, a 

realidade não é bem assim… 

[ID5]: Por exemplo aqui na Estrela estamos a dinamizar o centro de interpretação da Torre, 

no ponto mais alto da Serra da Estrela, e só no fim-de-semana passado tivemos mais de 

200 visitas, e nós fazemos ali também um papel de profetizador e quando questionamos 

se conhecem os geoparques e se podem dar exemplos muitos apontam o Gerês, por causa 

do termo “parque”, reconhecem os Passadiços do Paiva mas não associam ao geoparque 

e têm ainda outra dificuldade que é reconhecer o facto de o geoparque ser um território, 

mas isto acontece ao nível da população, dos turistas e até do poder político. É tanto 

geoparque a o vale glaciar do Zêzere, que é um dos geossítios de relevância internacional 

que a UNESCO reconhece, como a tasca da tia Maria porque está dentro do território 

geoparque. É por isso também que vejo com preocupação – e não é uma crítica é só a 

minha visão - o facto de muitos territórios quererem amealhar e sobrepor classificações 

UNESCO, ou seja, se eu tenho um território geoparque mundial com a classificação dada 

pela UNESCO que tenta valorizar, preservar e proteger o património geológico, e isto está 

claro nos dossiers de candidatura, e a relação entre o património geológico e a cultura, 

então também estou a valorizar a cultura, a pastorícia, a gastronomia, o queijo, a identidade 

serrana da montanha, etc. Porque é que hei-de estar a fazer outra candidatura a outra 

chancela qualquer? Isso acontece também porque muitas vezes o poder político não vê o 

geoparque como uma classificação ao mesmo nível da classificação de património da 

humanidade.  

P: Não poderá ter a ver com a diversificação da oferta? Porque por exemplo no caso 

dos Açores, uma das situações que ocorre é que quando os inquiridos mencionavam 

os Açores reconheciam a marca Açores, mas não propriamente o geoparque Açores. 

Para quem está responsável pela estratégia de promoção da marca Açores, parece 

que a chancela UNESCO passou a ser mais uma diversificação da oferta turística e 

da oferta para a população… 

[ID5]: Parece-me que aí existe uma outra questão, que é, eu acho que muitos geoparques 

se centram demasiado na estratégia de promoção turística, quase como agencias de 

promoção turística, e ao fazerem isso estão a perder parte daquilo que deve ser a 

estratégia de um geoparque, que é muito mais do que turismo. Na verdade, se olharmos 

com alguma frieza para alguns geoparques vemos que eles estão a trabalhar sobretudo na 

valorização turística e num suposto geoturismo que também não se sabe bem o que é. Isto 
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é, o geoturismo é só a questão do turismo geológico e do turismo científico, como muitos 

geólogos defendem? Porque muitas vezes os geólogos têm uma visão muito redutora dos 

geoparques. De facto, os geoparques são muito mais do que rochas. Ainda há pouco ouvi 

uma citação de Nickolas Zouros que dizia que os geoparques são muito mais do que rochas 

e que as rochas são o pretexto para a estratégia e creio que esta é uma forma simples de 

dizer o que é um geoparque. A geologia é o pressuposto, claro que sim, e quanto mais nós 

conhecemos a geologia mais conhecimento temos ao nosso dispor para trabalhar nesse 

património, mas depois isso deve ser de facto o início de todo o trabalho territorial de forma 

transversal, unindo as questões culturais e identitárias e nunca esquecendo a população 

porque é por ela que faz sentido esta classificação. A geologia por si só não precisa de 

uma classificação. Obviamente que a erosão atua, mas as classificações da UNESCO 

existem pelas populações.  

P: Como é que tem sido feita a divulgação do conceito de geoparque junto da 

população? Já deu o exemplo do centro de interpretação, mas que outros tipos de 

estratégias é que têm sido utilizadas? 

[ID5]: Nós desde o início sempre percebemos que o grande desafio sempre foi, e ainda é, 

envolver as populações. Dou-lhe alguns exemplos que têm sido feitos em vários níveis. Há 

uma estratégia em particular que me parece brutal que é a educação e é a via da educação. 

Nós chegámos hoje aqui com 4 anos de trabalho, isto não é de um dia para o outro, mas 

nós hoje estamos com uma implementação nas escolas do território muito grande, tem 

havido semanas em que todos os dias vamos a uma escola diferente, e estamos a falar de 

um território com 26 agrupamentos escolares, é um território com 9 municípios e portanto 

isto requer um esforço enorme para conseguir dar conta. A educação é claramente uma 

via muito importante e por isso temos 3 áreas distintas na educação: os programas 

educativos outdoor, em que fazemos o acompanhamento de visitas escolares durante um 

ou dois dias ao território, ou mais se for solicitado; o programa A Estrela vai à escola que 

é um conjunto de atividades indoor em que nós vamos à escola trabalhar vários temas e 

também aqui sempre achámos que não nos devíamos ficar apenas pela questão da 

geologia e falamos da biodiversidade, da água, do turismo, da identidade da Estrela entre 

uma série de aspetos; depois temos os projetos escolares, um sobre recursos hídricos do 

território, outro sobre o ano para a ação climática e o ultimo que é dinamizado pela CNU 

que é o Gea- Terra Mãe. Portanto a educação é importante. Depois uma outra área é a 

aproximação à população e aí tem sido trabalhada em vários níveis, por um lado a criação 

de uma série de conferências, que não são mais que tertúlias que têm como objetivo 
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abordar temas que são transversais ao território da Serra da Estrela, mas tendo sempre 

como pano de fundo o geoparque. Depois tivemos sessões de esclarecimento com todos 

os presidentes de juntas de freguesias do território para que eles pudessem divulgar o 

geoparque junto das populações. Criámos uma iniciativa que ainda perdura e vai continuar 

que é a ciência em lugares improváveis, que é falar de questões científicas em lugares 

improváveis como uma praia fluvial, um centro comercial, à porta da igreja, etc. e mais uma 

vez o geoparque estava como pano de fundo. Outro nível tem a ver com a possibilidade de 

o geoparque participar em muitos eventos dinamizados pelos municípios, nas festas 

populares, como o festival do queijo ou da castanha, a festa da lã, etc. e o geoparque tem 

participado cada vez mais neste tipo de eventos não só dando apoio institucional, mas 

também participando diretamente, por exemplo promovendo uma caminhada 

interpretativa, ou uma tertúlia, ainda no outro dia promovemos uma tertúlia sobre o papel 

da mulher na pastorícia e na transumância, e por essa via mais algumas pessoas vão 

ouvindo e vão sabendo o que é o geoparque. Depois através das feiras, sobretudo numa 

perspetiva mais turística. A questão da ciência também, temos participado em alguns 

eventos científicos relevantes, por exemplo este ano estivemos presentes na 3ª edição da 

3MG, o fórum sobre turismo de natureza e sustentabilidade e depois o fórum de 

comunicação. Por último, eu acho que as estratégias de comunicação tradicionais, neste 

caso as redes sociais, a presença em revistas nacionais, o nosso site, a forma como 

comunicamos, a colocação de algumas estruturas de comunicação físicas como outdoors 

e muppies de promoção, tudo isso têm sido estratégias que nós temos tentado agarrar 

para chegar ao maior numero de população, e mesmo assim, se for perguntar em alguns 

municípios se sabem que estão num geoparque haverá muitas pessoas que não sabem. 

P: De todas estas estratégias que enumerou, quais as que lhe parecem funcionar 

melhor? 

[ID5]: Eu diria que logo à cabeça as escolas. O trabalho que nós estamos a fazer com as 

escolas, para além de ter um impacto imediato, isto é, os alunos ouvem falar, comentam 

em casa e consegue-se assim um impacto grande, é também uma estratégia a longo prazo, 

porque estamos a trabalhar com a população mais jovem e, portanto, estamos a educar. 

Estes jovens daqui a 4 ou 5 anos o termo geoparque será muito familiar para eles porque 

já ouvem falar disto desde a escola primária.  

P: E para além da questão do ensino, no que toca às ações dirigidas ao público 

adulto quais as que mais se evidenciaram? 
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[ID5]: O que se nota é que cada vez há um maior número de pessoas que reconhecem já 

o que é um geoparque.  

P: Estou a questionar isto porque no caso da Figueira da Foz houve um conjunto de 

atividades desenvolvidas, entre elas uma exposição, painéis interpretativos sobre a 

questão da deriva continental, as conferências hora geoparque, onde os cidadãos 

podiam conhecer e esclarecer-se sobre a candidatura a geoparque, visitas guiadas, 

a publicação de um livro e as notícias na imprensa regional. Aquilo que se verificou 

foi que para o público adulto da Figueira da Foz, aquilo que resultou foram as 

exposições, tanto a exposição de dinossauros como os painéis interpretativos na 

marginal. Estamos a falar em que quase 50% dos inquiridos participaram nestas 

iniciativas e reconheceu como sendo uma forma de divulgação do geoparque. No 

entanto, a Hora geoparque e as visitas têm um peso quase que residual: 8,4% e 11,3% 

respetivamente.  

[ID5]: A penetração do geoparque na sociedade e na comunidade é algo que se vi 

construindo paulatinamente. É o conjunto das coisas e de tudo aquilo que se vai fazendo 

é que vai dando essa grande visibilidade, não só dentro como fora. Se nós tivéssemos 

lançado um inquérito no início deste processo aqui na Estrela e agora lançávamos 

novamente, a quantidade de pessoas que agora conhece o geoparque é 

incomensuravelmente maior, mas dificilmente vão conseguir destacar ou individualizar um 

determinado momento ou a atividade que lhes fez passar a conhecer. Na verdade, acabou 

por entrar no léxico, no dia a dia da população quase sem se aperceberem. Nós temos 

aqui uma situação muito interessante: espalhámos por todo o território outdoors que diziam 

por exemplo Gouveia também é geoparque, e isso despertou um interesse enorme nas 

pessoas, uns a criticar outros a perguntar o que é, mas mesmo os que criticavam na 

verdade estavam a contribuir para a discussão e para a disseminação do conceito de 

geoparque. Agora quando for retificada a classificação da Estrela, agora na primavera, 

vamos avançar para uma nova série de outdoors onde destacamos já a marca e o logotipo 

da UNESCO.  

P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

[ID5]: Eu acho que é fundamental. Primeiro porque o geoparque é uma estratégia de base 

territorial, e por tanto logo aí tem que ter o envolvimento da base, das comunidades e das 

populações, embora não nos podemos esquecer de que o geoparque tem um forte 

envolvimento político, e nada se faz sem esse envolvimento político, sem o financiamento 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

275 

 

e sem a participação em áreas importantes. Mas de facto, o envolvimento da população é 

fundamental e uma estratégia que me parece essencial é a rede de parceiros. Nós criámos 

uma rede de parceiros e os parceiros são uma figura muito semelhante à dos embaixadores 

da marca. E nós temos parceiros educativos, que são as escolas, temos parceiros 

institucionais, que são instituições que colaboram connosco, temos parceiros empresariais, 

sobretudo ligados à área do turismo, e temos agora também os nossos produtores locais, 

onde se contam produtores de mel, de vinho, de pão, e na verdade esses produtores locais 

têm dado uma expressão enorme àquilo que é a marca geoparque porque começam por 

ser eles a mostrar um orgulho imenso em ser parceiros do geoparque, e depois frequentam 

as feiras, participam numa iniciativa do geoparque que são os mercadinhos da montanha 

e que acontecem trimestralmente, onde se juntam artesãos e produtores locais num dos 

municípios e fazemos um dia de valorização da montanha e dos seus produtos e, 

acabamos também por juntar um percurso interpretativo, uma palestra, etc. E, portanto, 

estes produtores locais são de uma importância muito grande. Um outro envolvimento que 

me parece fundamental são os presidentes de juntas de freguesias, pela proximidade que 

têm à população. Os municípios e o executivo municipal são sempre muito mais distantes 

da população do que propriamente o presidente da junta. E o facto dele se rever nesta 

estratégia transforma-o num interlocutor enorme naquilo que é a estratégia do geoparque. 

Por exemplo, um dos presidentes de junta disse-me qualquer coisa como “Depois quando 

souberes de alguma coisa avisa que a gente põe aqui os sinos a tocar a rebate”, e é 

precisamente este sentido de divulgação massiva que se quer. Parece-me importante que 

as pessoas estejam envolvidas, obviamente que não se consegue do dia para a noite que 

toda a gente se sinta envolvida e que toda a gente saiba o que é o geoparque, mas é 

fundamental que se note na estratégia que há esse esforço de envolver e de tornar as 

pessoas parte do geoparque. Depois, na estratégia consequente, nos próximos 4 anos no 

caso da Estrela, é fundamental que haja uma presença constante da comunidade para a 

manutenção do próprio geoparque, já não tanto de saberem o que é um geoparque, mas 

participarem ativamente na preservação, na conservação do geoparque, na incorporação 

do geoparque nos conteúdos e projetos educativos das escolas, cada vez haver uma maior 

mobilização de forma quase autónoma dos municípios e das freguesias daquilo que é a 

utilização do geoparque e da marca UNESCO, e dos próprios parceiros começarem 

também a capitalizar essa marca e essa classificação. Há pouco tempo alguém me sugeriu 

criar um hotel inteiramente dedicado ao geoparque, portanto essa vontade própria dos 

empresários é fundamental para a marca geoparque e já é um envolvimento quase 

instintivo, já não somos nós a ir atrás, já é a própria comunidade que de forma autónoma 
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se organizam. Outro exemplo, agora no Ano Novo, altura em que a Serra da Estrela tem 

sempre uma procura muito grande, um grupo hoteleiro de duas unidades utilizou o tema 

geoparque na festa de Passagem de Ano, e a valorização geológico e paisagístico, o valor 

das rochas, a forma como as rochas nos contam histórias, na própria identidade da Serra. 

Fizemos lá também uma palestra nessa altura e partiu tudo da iniciativa dos empresários 

donos dos hotéis, e isso mostra que já estamos a entrar numa segunda fase do trabalho 

do geoparque que são estes próximos 4 anos. E é fundamental que a população esteja 

nessa construção e na manutenção do geoparque.  

P: No caso da Figueira da Foz, 53% dos inquiridos tem conhecimento que está a ser 

feita uma candidatura, mas apenas 13% se sente envolvido no projeto. Que tipo de 

análise faz destes dados? (92,7% dos inquiridos apoia a criação do geoparque) 

[ID5]: Eu não sei se é apenas. Esse conceito de envolvimento é também muito lato. O que 

é sentir-se envolvido? É ter participado numa atividade? É ser ouvido? 

P: No caso desta questão o envolvimento prende-se com ser ouvido e de alguma 

forma o seu trabalho estar a contribuir para a candidatura… 

[ID5]: Então acho que de facto 13% é muito significativo. No caso da Estrela, no universo 

de 150 mil habitantes, e não sei se teremos 13% das pessoas a dizer que participou 

ativamente no geoparque. Depende da forma como se encara essa pergunta e esse 

conceito de envolvimento.  

P: O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques?  

[ID5]: Pois é uma pergunta difícil. Eu acho que há uma enormíssima continuidade entre os 

aspirantes Oeste e Figueira da Foz. Há uma continuidade até geológica. E portanto, eu 

estou a ver a questão com alguma dificuldade e não sei como é que a própria UNESCO 

vai resolver essa questão. Aqui vai prevalecer, se calhar, o projeto que conseguir ter pernas 

para andar mais rapidamente. Se a Figueira da Foz conseguir a classificação a curto prazo 

e se o Oeste não consegue, não sei se depois o Oeste consegue ser tão diferente para 

justificar um novo geoparque ali. Mas de facto, vendo de uma forma mais transversal, do 

ponto de vista geológico a Figueira da Foz tem ali uma história ligada à bacia sedimentar 

muito interessante, com registos fósseis muito importantes, com características geológicas 

muito importantes. Agora, depois se associar toda a cultura ligada ao mar, ao sal, a pesca, 

à valorização de algumas áreas geológicas importantes, aí sim, parece-me que consegue 
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construir uma estratégia conjunta que vá para além da geologia. Embora, continuo a dizer 

que a diferenciação entre o Oeste e a Figueira da Foz parece-me menos óbvia.  

P: Que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

A Figueira da Foz tem uma dualidade que inclui a zona de Buarcos e da Figueira da 

Foz com sol, praia e casino, no entanto isto é válido em julho e agosto, depois há 

uma comunidade piscatória bastante fechada, ainda com um método tradicional de 

arte xávega,  

[ID5]: Eu conheço a Figueira da Foz, só não conheço em profundidade a estratégia para o 

geoparque para me estar a pronunciar sobre o tema. Mas como eu dizia há pouco, é 

precisamente isso, se conseguir associar as questões do mar, do sal, da pesca, do próprio 

arroz dos campos do mondego, creio que tem aí potencial enorme para desenvolver tudo 

isto e dar valor acrescentado aos produtos regionais. 

P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 

impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Pode comentar? 

[ID5]: Parece-me normal. Isto é, de facto as pessoas percebem muito isto dos geoparques 

como algo ligado apenas à questão da educação, da ciência, da promoção das geociências 

e, portanto, aí reconhecem que pode haver um papel importante. Depois, o facto de o 

emprego surgir em 8ª lugar, é perceber como é que isso pode ser materializado na 

economia real, e a verdade é que pode haver criação de emprego por via da criação do 

geoparque, para já, através do turismo, com uma procura turística mais diversificada e 

segmentada, menos sazonal, pode levar à criação de outro tipo de produtos e serviços 

turísticos que vão requerer recursos humanos e isso é válido para qualquer território e a 

Figueira da Foz não seria exceção. Depois se o geoparque tiver essa capacidade de 

promover os produtos endógenos, de criar valor acrescentado com esses produtos, criar 

fileiras de comercialização e uma economia em torno dos próprios produtos estamos 

também a criar emprego, a gerar também alguma capacidade e a dar algumas ferramentas 

à população para ter algum empreendedorismo associado àquilo que são as novas 

possibilidades do geoparque. Portanto, acho normais esses dados, sobretudo tendo os 

inquéritos sido feitos sobre um projeto que ainda está numa fase de candidatura. Aí, nessa 

fase de facto as pessoas veem as questões da educação e da ciência como mais 

preponderantes, e depois também tem a ver como é que cada um dos projetos comunica. 
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No caso da Estrela, temos visto um aumento da procura turística e uma diversificação das 

épocas de procura turística. É obvio que isto não é só por causa do geoparque, mas 

coincide com este período de projeto de candidatura a geoparque, portanto há de haver 

aqui uma quota parte, uma fatia de responsabilidade do geoparque.  

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

[ID5]: Totalmente! Primeiro, sendo a Agenda 2030 uma agenda preconizada pelas Nações 

Unidas e pelos países membros, sendo os geoparques um produto da UNESCO, que é 

uma organização das Nações Unidas, têm acima de tudo o dever de promover e aplicar os 

objetivos da Agenda 2030. E de identificar no território alguns dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável que melhor podem ser trabalhados e que podem ser 

aplicados nos seus territórios e através das diferentes atividades poder também enfatizar 

e consciencializar as populações para a importância destes objetivos e mostrar como é 

que eles podem contribuir para alcançar estes objetivos. Sobre isso, o Estrela vai dedicar 

cada ano da próxima década a um objetivo e vamos começar com o objetivo 13 que é o da 

ação climática. E estamos já a trabalhar em dois eixos, um na área das escolas e outro na 

área da sociedade, mais virado para a comunidade sem ser escolar, e todas as atividades 

que estamos a promover estamos a associar a um dos ODS que consideramos mais 

pertinente, como forma também de começar a divulgar estes ODS. Por outro lado, sendo 

os geoparques uma classificação territorial, e tendo depois uma entidade de gestão que 

faça a promoção do geoparque, tem de facto obrigação de trabalhar esses objetivos do 

desenvolvimento sustentável, não todos, obviamente, mas uma grande dos ODS os 

geoparques conseguem trabalhar, e talvez até haja geoparques que consigam trabalhar 

todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo a questão da igualdade 

de género através da capacitação das mulheres em algumas áreas. Sobre isso por 

exemplo, vamos lançar este ano o prémio Susanne Davon, uma geografa portuguesa que 

foi a primeira a fazer o estudo da glaciação da Serra da Estrela. Portanto vamos criar a 

figura deste prémio para premiar a ciência na Serra da Estrela no feminino, desde que 

tenham trabalhado questões relevantes para a ciência na área da Serra da Estrela e do 

geoparque. Portanto, tentar incutir esses objetivos e mostrar como é que eles se podem 

aplicar e alcançar no dia-a-dia.  

 

P: Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites, 

passando a incluir a zona de Cantanhede, Montemor, Penacova…(Coimbra não!). 

Como vê os novos limites do geoparque, do qual a Figueira também fará parte? 
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[ID5]: Não conheço estes novos limites, não.  

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um geoparque? 

[ID5]: Pois, essa é uma discussão que um dia destes vai ter de ser feita. Aquilo que eu vou 

dizer pode ser mal interpretado, mas eu acho que os critérios para a classificação de um 

geoparque têm que ser cada vez mais apertados. Até para não se vulgarizar uma 

classificação que é distinguida e que pode ser vantajosa para os territórios. Portanto, se de 

repente, quase toda a região centro é geoparque mundial da UNESCO, estamos a 

banalizar um bocado o conceito. Portanto, obviamente que ninguém pode impor o que quer 

que seja e não está definido que haja x geoparques, mas no limite até podia ser e podiam 

assim perceber que no limite não há condições para termos mais geoparques. Desde logo 

o facto de haver geoparques intermunicipais, para mim é uma boa notícia, porque o papel 

do geoparque é muito mais exigente, mas é muito mais profícuo se for trabalhado com 

vários municípios. Agora repare, A Figueira da Foz quer ir até Penacova e Arouca quer 

alargar para São Pedro do Sul, para Vale de Cambra, já se fala nisto há algum tempo e 

será um alargamento para seis ou sete municípios.... Enfim, não sei. Não faz sentido que 

toda a região centro seja um geoparque, de todo. E nem estou a pôr em causa se a Região 

Centro tem características geológicas que mereçam ser um geoparque, agora não faz 

sentido que toda a Região Centro seja um geoparque porque isso retira aquilo que é uma 

das razões pelas quais os territórios se querem candidatar e ser reconhecidos, é porque 

percebem que o reconhecimento e a classificação da UNESCO é algo distintivo, é algo que 

lhes dá vantagens competitivas únicas e portanto se o território estiver todo classificado, 

deixa de ser competitivo entre si e portanto não acho que faça nenhum sentido que toda a 

região centro seja geoparque. No nosso caso, sempre nos batemos por evidenciar aquilo 

que nos diferenciava da Naturtejo e conseguimos justificá-lo. Da mesma forma, a Figueira 

da Foz quer justificar que é diferente do Oeste, aliás, a razão pela qual a Figueira da Foz 

quer alargar o projeto a Penacova e aos outros municípios é precisamente para ser distinta 

do Oeste, é uma estratégia para que depois não haja a questão sobre qual é a diferença 

entre a Figueira da Foz e o Oeste, porque aí o argumento é o de que o território é mais 

vasto e vai até ao maciço antigo e já estamos aqui com períodos geológicos diferentes, se 

calhar é essa a estratégia.  
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APÊNDICE IX 

 Transcrição da entrevista a um 

representante de um geoparque nacional 

[ID6] 
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P: Como vê o potencial de um geoparque UNESCO na Figueira da Foz? 

[ID6]: Em termos gerais o aparecimento de um geoparque num território tem sempre 

vantagens diretas e indiretas. Diretas porque dá projeção, dá divulgação a uma dada 

região, neste caso na Figueira da Foz, portanto esse é logo o primeiro resultado positivo 

que um geoparque pode trazer, que é ao nível da visibilidade. Depois há outras mais-valias 

que podem advir da criação de um geoparque, designadamente o envolvimento entre 

vários atores e stakeholders que habitam o território que podem ajudar a desenvolver do 

ponto de vista económico o próprio território. Isto para além da componente de preservação 

que, sendo obrigatória num geoparque, é também uma mais-valia no sentido em que os 

elementos geológicos que existam e que têm que existir podem também ser beneficiados 

com a criação de um geoparque. 

P: Quais são os critérios para a criação de um geoparque? 

[ID6]: Os critérios são aqueles que estão explícitos nas guidelines e nos estatutos do 

programa da UNESCO relativamente aos geoparques e às geociências. Desde 2015 os 

geoparques são um programa oficial da UNESCO e portanto a criação, os critérios, as 

metodologias e aquilo que tem que ser feito está explicito nos estatutos e nas guidelines 

da UNESCO, designadamente o facto de ser um território onde tem que existir património 

geológico, esse património geológico tem que ser de relevância internacional e além disso 

esse território tem que ter uma área geográfica bem definida, ou seja, tem que ser um 

território bem delimitado e definido, tem que ter uma entidade, que neste caso será a 

entidade gestora do geoparque que promova o desenvolvimento sustentável do território. 

Esses são sinteticamente os principais critérios. Para a implementação efetiva do 

geoparque há um conjunto de regras e critérios mais apertados que têm que ser satisfeitos, 

mas esses também estão todos explícitos nessas guidelines e nesses estatutos e que 

estão também acessíveis no site da UNESCO. 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

[ID6]: Ainda não. E há uma razão lógica para isso: este é um conceito relativamente 

recente, se pensarmos que a primeira rede de geoparques data dos anos 2000, portanto 

nem sequer tem 20 anos, e os conceitos de geodiversidade e de geopreservação também 

eles são todos muito recentes, ainda não há uma grande divulgação para o conhecimento 

desses conceitos junto da população. Mas eu diria que isso é normal. Aliás o próprio 

conceito de geoparque, a definição de geoparque e a criação de geoparques visa 
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precisamente alcançar esse desiderato que é tornar esses temas mais presentes junto das 

populações e das comunidades em geral. 

P: Em relação ao inquérito realizado, dos 503 inquiridos 92% afirmava conhecer o 

conceito de geoparque e conhecer geoparques, no entanto quando eram 

questionados para identificar geoparques não conseguiam fazer essa identificação. 

Nos inquéritos feitos em papel junto das pessoas, conseguimos ter perceção de que 

quando fazíamos referência a nomes como os passadiços do Paiva em Arouca, aí a 

resposta era “mas isso é um geoparque? Então sim, já lá estive”, o que vai ao 

encontro da sua opinião. 

[ID6]: São tudo conceitos muito recentes que, como em tudo na vida, precisam de tempo 

para amadurecer. 

P: Como é que tem sido feita a divulgação do conceito de geoparque junto da 

população? 

[ID6]: É feita por várias frentes e por diversas vias. Desde logo pela via da comunicação, 

como qualquer geoparque tem que ter um site, utilizam-se as ferramentas digitais que hoje 

em dia temos disponíveis como o Facebook, etc. Essa é uma primeira via para fazer chegar 

os conceitos e a divulgação às pessoas. Numa segunda via temos também as atividades 

promovidas que também ajudam a divulgar o geoparque e as formas de promover o 

território através do geoparque. Portanto eu diria que há essas duas vertentes: por um lado 

a divulgação e promoção através das técnicas normais de comunicação e de marketing e 

por outro lado por aquilo que se faz e isto também chama a atenção e ajuda a divulgar os 

geoparques. 

P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

[ID6]: O conceito de geoparque, tal como definido, parte do pressuposto que há desde o 

primeiro instante o envolvimento das pessoas que vivem no território, portanto em teoria e 

no próprio conceito de geoparque, para haver um geoparque é preciso que haja um 

envolvimento das populações na criação do geoparque. É claro que isto é conceptual, esse 

envolvimento pode ser maior, pode ser menor, pode envolver um grupo mais vasto ou mais 

pequeno e isso é muito variável de sítio para sítio, de país para país e diria até de continente 

para continente. Por exemplo a realidade dos geoparques na Ásia é muito diferente da 

realidade dos geoparques na Europa, e dentro da Europa há todos os cenários possíveis, 

ou pelo menos há muitos tipos de cenários que levam à criação de geoparques. A 
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importância reside no próprio conceito, um geoparque deve, desde o primeiro instante, 

envolver as populações, portanto está logo justificada a importância de ter as pessoas 

envolvidas nos processos dos geoparques. 

P: Tendo em conta a sua experiência que estratégias de envolvimento público 

funcionam melhor?  

[ID6]: Olhe no nosso caso, e talvez aqui passa falar um pouco do geoparque Açores, nós 

abordamos as questões sob duas perspetivas, uma mais genérica que é através do que 

mencionei há pouco, a divulgação a comunicação, estar presente nos media, divulgar as 

nossas atividades, quer por via dos meios de comunicação social ou das redes sociais, etc. 

A outra forma é atingir públicos-alvo específicos, em vez de fazermos atividades para a 

população em geral procuramos atingir públicos-alvo, por exemplo, os estudantes, as 

escolas, por exemplo na área da economia as empresas de animação turística, porque tem 

muito a ver com o desenvolvimento dos geoparques e no geoparque Açores por via do 

geoturismo. Portanto nós temos essas duas abordagens, a divulgação, promoção e atingir 

públicos-alvo, e depois espera-se que haja o efeito de passa-palavra “já vi, já estive, já fiz”, 

e, portanto, por aí ganhar o efeito multiplicador.   

P: No caso da Figueira da Foz, há cerca de 2 anos quando pegou na ideia da 

candidatura a geoparque realizou um conjunto de atividades, como uma exposição 

de dinossauros, porque as primeiras pegadas de dinossauros encontradas no 

mundo estavam na Figueira da Foz, foram colocados painéis informativos sobre a 

deriva continental ao longo da marginal da Figueira da Foz-Buarcos, foram feitas 

conferências Hora Geoparque, foram feitas visitas guiadas, foi lançado um livro, etc. 

Neste trabalho foi apenas analisado o público adulto, e na realidade a exposição de 

dinossauros foi a que teve maior impacto com 87,7% a ter conhecimento da 

exposição e cerca de 50% tendo visitado a mesma. O mesmo se passou com os 

painéis com 61% da população teve conhecimento e cerca de 49% viu os painéis e 

manifestou interesse pelos mesmos.  

[ID6]: É normal que os dinossauros sejam uma atração principal, é sempre um tema que 

atrai miúdos e graúdos e por isso faz sentido essa resposta. 

P: No âmbito deste trabalho académico foi realizado um inquérito à população no 

qual 53% dos inquiridos tem conhecimento que está a ser feita uma candidatura, mas 

apenas 13% se sente envolvido no projeto.  Que tipo de análise faz destes dados? 

(92,7% dos inquiridos apoia a criação do geoparque) 
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[ID6]: Mas uma vez eu acho que é normal. Eu diria que é replicável para outras situações 

e até, nalguns casos, o número de envolvidos até é bastante mais baixo do que os que 

apresentou para a Figueira da Foz. Depende da dinâmica do território mas eu diria que 

essas percentagens são razoáveis atendendo à “juventude” da temática, portanto as 

pessoas reconhecem o que se está a fazer, veem a importância, mas por falta de 

conhecimento, por falta de lidarem no dia-a-dia com estes temas não têm um empenho tão 

grande, de forma que acho estes números normais, não fogem muito à regra.  

P: O que é que diferencia o território da Figueira da Foz dos restantes territórios de 

aspirantes a geoparques e geoparques nacionais?  

[ID6]: Pois para isso teria de conhecer bem o território da Figueira da Foz, o que não é o 

caso. Conheci o território da Figueira da Foz através de livros quando estudei geologia e 

sei que de facto existem elementos geológicos de relevância nessa zona, designadamente 

o Cabo Mondego, que é um local de relevância estratigráfica à escala mundial, mas o meu 

conhecimento sobre o território é limitado. Genericamente, a ideia que tenho é que é um 

local com interesse e relevância do ponto de vista geológico e parte dessa relevância é 

internacional porque tem sítios que estão reconhecidos à escala global e esse é um 

pressuposto importante para a criação de um geoparque, claro que para ser um geoparque 

não basta isso. É preciso que o património geológico seja relevante, mas depois é preciso 

acautelar todas as outras componentes. 

P: No inquérito feito uma percentagem dos inquiridos sugeriu a inclusão da área de 

offshore da Figueira da Foz, um pouco à semelhança do que acontece nos Açores 

que inclui também território marinho… 

[ID6]: Nos Açores e em muitos outros geoparques no mundo. Há muitos geoparques que 

incluem áreas marinhas e áreas terrestes... 

P: … portanto na Figueira da Foz o que foi sugerido foi incluir o domínio marítimo, 

inclusive haver um geossítio no oceano, aliás aquela zona é muito bem conhecida 

devido à questão do petróleo, no entanto a inclusão da área offshore até à 

batimétrica dos 1000m foi dissuadido pela UNESCO. Por que motivo? O que é 

relevante binómio relevância geológica/área do geoparque e como se articula com o 

envolvimento de uma comunidade? (alguns dos inquiridos sugeriram a inclusão das 

águas territoriais offshore como um tipo de património-turismo, conservação do 

ecossistema, investigação) 
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[ID6]: Primeiro que tudo, para incluir uma área marinha, é preciso que nessa área exista 

algum elemento de geodiversidade que justifique a sua inclusão, não é só por incluir ou 

deixar de incluir. É preciso identificar se nessa zona marinha existem elementos geológicos 

que podem ser formações, podem ser processos, podem ser morfologias, algo que seja 

importante nessa zona marinha. E existindo esses elementos geológicos e essa 

geodiversidade, o envolvimento das pessoas ou o uso dessa área marinha pode ser feita 

por várias vias, pode ser feita por via da visitação se for o caso. A zona marinha 

normalmente também inclui a zona de transição entre a marinha e a terrestre que são as 

zonas costeiras. Estas zonas costeiras muitas vezes são zonas importantes porque são 

locais de fácil visibilidade da geologia, das formações geológicas. Depois estes locais 

também podem ser importantes por outras componentes do património natural, 

designadamente pela biodiversidade. Portanto é essa miscelânea, essa abordagem de 

conjunto que pode justificar a inclusão de uma área marinha no geoparque, mas em 

primeiro lugar é preciso identificar os elementos de geodiversidade, o património geológico 

que exista nessa zona e que justifique a sua inclusão.  

P: Que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

[ID6]: Do que eu conheço da Figueira da Foz e só lá estive uma vez, é precisamente que 

a Figueira da Foz é conhecida pelas praias e pelos casinos e, portanto, não é seguramente 

pelas praias e pelo casino que o geoparque pode dar um contributo importante para o 

desenvolvimento. Mas o geoparque pode tirar partido de outras valências e de outros 

aspetos da economia que existam no território e pode potenciá-los, designadamente por 

exemplo o desenvolvimento dos meios rurais, que é um dos principais objetivos do 

geoparque. Portanto, não conhecendo bem a economia da Figueira da Foz, mas tomando 

como premissa aquilo que disse, todas essas mais-valias que o território apresenta podem 

ser potenciadas por um geoparque e é uma boa maneira de aproveitar a criação de um 

geoparque para potenciar as salinas, os meios rurais, as atividades agrícolas, etc. Que eu 

saiba não há muitos locais do país onde se cultive arroz, por exemplo. Lá está, são 

peculiaridades que podem ser potenciadas através do geoparque, até tirando partido de 

uma coisa que é relevante, que é o facto dos geoparques trabalharem em rede e depois 

essas experiências poderem ser partilhadas com geoparques no mundo, na Europa, em 

Portugal que tenham situações similares e que permitam essa partilha. Portanto eu só vejo 

mais-valias, mas não é seguramente para promover a praia e o casino porque esses já têm 

promoção assegurada.  
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P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 

impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Pode comentar? 

[ID6]: Eu diria que é normal este tipo de resposta. Porque ainda, para muitas pessoas, ou 

até para a maioria das pessoas, quando se fala num geoparque associa-se o conceito de 

geoparque a uma área protegida, daí que apareça nos primeiros lugares as questões 

ambientais, científicas e depois as questões do desenvolvimento, do turismo, do emprego, 

venham mais adiante e sejam menorizadas. Eu diria que a resposta é normal atendendo a 

que para muitas pessoas um geoparque ainda é sinónimo de um parque natural ou de uma 

área protegida, e nós sabemos que não é esse o caso, mas isso somos nós que sabemos, 

a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Eu diria que é uma resposta normal, 

mas que implica ainda um trabalho mais apurado de quem está a trabalhar nos geoparques 

para demonstrar que os geoparques podem de facto potenciar essas componentes da 

economia ou do desenvolvimento, mas que há outras que também podem ser 

desenvolvidas pelos geoparques.  

P: Podemos estar perante uma mudança de paradigma (ambiente vs economia)? 

[ID6]: Sinceramente eu acho que não. O que está aqui em causa é mais histórico, é mais 

enraizado, não é uma coisa de momento. Inclusivamente mesmo em geoparques, 

naqueles que já alcançaram essa classificação e já tive oportunidade de visitar alguns, as 

pessoas que lá vivem muitas delas são a favor ou são contra o geoparque por vezes não 

pelo geoparque em si, mas porque associam o termo parque a área protegida e, portanto, 

é uma questão de fundo e não circunstancial.  

P: Esta questão do envolvimento da população, o facto de haver ainda mais 

promoção neste envolvimento na construção de geoparques tem que ser ainda mais 

explorado? 

[ID6]: Eu diria que não tem que ser mais, tem que ser permanentemente. Isso é um 

trabalho contínuo que se faz no início, mas tem que ser feito sempre. Pela experiência dos 

Açores, já somos um geoparque há alguns anos, e apesar de ser do conhecimento público, 

de ser divulgado, de todas as ações que fazemos, frequentemente ainda tropeçamos em 

situações em que as pessoas entendem o geoparque como uma área protegida e portanto 
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isso não só é um trabalho que tem que ser feito, mas tem que ser feito sempre, é um 

trabalho que não para, que não tem fim, é uma never ending story! 

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

[ID6]: Pois esse é um assunto que está na ordem do dia e mais uma vez eu diria que cada 

caso é um caso, sendo que, genericamente, os geoparques têm um terreno fértil de 

atuação no âmbito da Agenda 2030 e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Genericamente a filosofia de atuação dos geoparques encaixa aqui, mas não são 

aplicáveis na sua totalidade, no entanto, depende da situação, do país, da região, do 

estado de desenvolvimento do próprio território, de haver conflitos maiores ou menores no 

território, mas creio que os geoparques podem dar um contributo muito positivo para a 

implementação da agenda e dos objetivos do desenvolvimento sustentável.  

P: Através da comunicação social tive conhecimento de uma proposta de alteração 

dos limites, passando a incluir a zona de Cantanhede, Montemor, Penacova… 

(Coimbra não!), além do concelho da Figueira da Foz que figurava sozinho na fase 

inicial. No entanto, isto levanta algumas questões, nomeadamente, os critérios para 

a atribuição do selo UNESCO a um território realmente advêm de um componente 

geológica ou advêm de uma força política? 

[ID6]: Relativamente à primeira parte da questão, sobre o alargamento dos limites da área 

candidata a geoparque não estou por dentro do assunto e não posso, por isso, opinar. 

Quanto à segunda parte da pergunta, o que condiciona a existência de um geoparque é a 

identificação de um território singular, unificado, com património geológico de relevância 

internacional na perspetiva holística de desenvolvimento sustentável. É isto que é a 

definição de geoparque, é isto que está considerado nos estatutos da UNESCO. Portanto 

a componente política supostamente não intervém. Mas sejamos objetivos, não basta ter 

um património geológico de relevância internacional, se não cumprir com as outras 

premissas, ou seja, se não houver uma estrutura de gestão, se essa estrutura de gestão 

não estiver devidamente implementada, se não houver um envolvimento das populações 

e dos stakeholders locais não há geoparque, por outro lado, pode ter tudo muito bem 

montado mas o património geológico não ser de relevância, também não tem um 

geoparque. Portanto, visto por esse prisma, não basta a componente geológica, é preciso 

uma componente social, geopolítica, de desenvolvimento, etc. mas política no sentido 

partidária, não creio, custa-me a acreditar, agora não basta ter um geologia, passo a 

expressão, “xpto”, mas depois não ter as outras componentes que levem à criação de um 

geoparque. Volto a dizer, está escrito nas guidelines e nos estatutos do programa UNESCO 
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Global Geoparques, o que é preciso para um geoparque existir, portanto é só ir lá e ver 

que não basta apenas ter património geológico e vice-versa, não basta apenas ter bons 

contactos com equipas na UNESCO nem basta ter apenas uma entidade de gestão bem 

organizada se o território não tiver interesse do ponto de visa geológico. 

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um geoparque? 

[ID6]: Eu gosto de trabalhar com base em critérios e com base no que está previsto pela 

UNESCO. Os critérios da UNESCO não dizem que não pode haver mais do que x 

geoparques na área a, b ou c. O que diz a UNESCO é que para ser um geoparque tem 

que cumprir com os critérios, portanto se os territórios existentes, os candidatos e os 

aspirantes cumprirem com os critérios não vejo razão para não se proporem a serem 

geoparques. Caberá depois às entidades, neste caso à UNESCO, fazer a avaliação e ver 

se os critérios estão cumpridos ou não. Portanto, o facto de haver uma enchente de 

geoparques na zona centro do país eu diria que não é um bom princípio, mas também não 

é exclusivo, porque o que define a existência ou não de um geoparque é o cumprimento 

integral dos critérios que estão estabelecidos. Era desejável que a diversidade geológica 

do país estivesse representada na geodiversidade dos seus geoparques em termos 

territoriais, designadamente do ponto de vista da dispersão dos geoparques pelo território, 

mas não há nenhuma regra que diz que tem que ser assim ou tem que ser assado, o que 

diz é que tem que se cumprir com os critérios, é essa a minha visão.  

P: Na realidade, os geoparques que existem, à exceção dos Açores, têm 

características semelhantes. Os Açores têm origem vulcânica, o Oeste e a Figueira 

da Foz são bacias sedimentares, mas tudo o resto tem uma origem que acaba por 

ser muito semelhante… 

[ID6]: Mas podem ser diferentes. Há zonas do país que são muito diferentes. Macedo de 

Cavaleiros tem uma geologia diferente, por exemplo, dos restantes geoparques. No sul do 

país, o Algarve, também tem características semelhantes às formações sedimentares, mas 

temos o Alentejo que tem formações e geologias totalmente diferentes, a começar pela 

mineração, e não faltam geoparques por esta Europa e por este mundo fora em que tema 

principal da sua criação é o património mineiro, portanto existem vários tipos de património 

geológico que podem ser âncora para o desenvolvimento de um geoparque, e mais uma 

vez não está espelhado nas guidelines que o geoparque tem que ter só isto ou só aquilo. 

Uma coisa nós sabemos, é que os geoparques não podem ser contíguos geograficamente, 
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isto está nas guidelines. Portanto um geoparque não pode confrontar com outro 

geograficamente, não pode estar encostado, o limite não pode ser o mesmo de um e de 

outro, e isto está nas guidelines, mais uma vez, volto a dizer, os critérios que estão 

expressos têm que ser respeitados, mas também não diz que têm que estar afastados por 

5, 10, 20 ou 50 km. Mas também sabemos que está nas guidelines que os geoparques que 

estejam adjacentes não devem concorrer entre si para o desenvolvimento da área ou dos 

territórios. Mais uma vez, isto também está expresso nas guidelines. O que é preciso é 

demonstrar que as áreas, que os territórios, que os geoparques aspirantes não concorrem 

entre si, mas complementam-se entre si, respeitados os critérios para a sua elegibilidade 

que são o património geológico de relevância internacional, limites bem definidos, 

estratégia de desenvolvimento sustentável, órgãos de gestão organizados, atividades, etc.  
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APÊNDICE X 

 Transcrição da entrevista a um 

investigador em geoparques  

[ID7] 
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P:Em 2007 o jornal “Público” noticiava que a Região de Turismo do Centro e a 

Câmara Municipal da Figueira da Foz estariam a desenvolver um projeto para 

integrar o Monumento Natural do Cabo Mondego na rede de Geoparques da UNESCO 

(nessa altura previa-se que a candidatura fosse aceite em 2010 e que a Figueira da 

Foz fosse o segundo geoparque nacional).  Como vê o potencial de um geoparque 

UNESCO na Figueira da Foz?  

 

[ID7]: Do ponto de vista da relevância institucional e do ponto de vista geológico esse 

requisito é cumprido. Para se considerar um geoparque, o património geológico é um 

requisito internacional e a Figueira da Foz tem esse património geológico reconhecido e 

validado pela comunidade científica internacional. Outros requisitos são necessários, é 

necessário haver outros valores de âmbito natural e cultural. Vejo alguma dificuldade em o 

território ter potencialidade para ser geoparque, só olhando melhor para o plano estratégico 

de envolvimento do município, da comunidade, da população. Pessoalmente não conheço 

nenhum documento que tenha sido elaborado no sentido de perceber o que é o geoparque 

vai trazer à Figueira da Foz, quais os problemas que existem na Figueira da Foz que o 

geoparque pode resolver, qual a estratégia de desenvolvimento sustentável que o 

geoparque vai promover na Figueira da Foz. Eu desconheço qualquer coisa que se tenha 

feito a esse nível e, desconhecendo, não posso dizer que estejam reunidas as condições 

para que a Figueira da Foz possa ter um geoparque.  

 

P: Que benefícios trará a designação “geoparque UNESCO” para a Figueira da Foz? 

 

[ID7]: Serão os mesmos benefícios que traz a qualquer outro território: maior visibilidade 

nacional e internacional composta por um maior número de visitantes nacionais e 

estrangeiros.  

 

P: Considera o conceito geoparque familiar à população? 

 

[ID7]: Não. Nem mesmo nos territórios que já têm geoparques e naqueles que não são 

geoparque, esse conceito ainda é mais desconhecido.  

 

P: Como é que tem sido feita a divulgação do conceito de geoparque junto da 

população, de uma forma geral? 
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[ID7]: Tem sido feito através de reuniões, de contacto com a população, sessões de 

esclarecimento, do envolvimento de associações representativas dos cidadãos de vários 

âmbitos, quer ao nível cultural quer ao nível associativo. Todas essas associações e 

organizações que estão incluídas naquele palavrão que é stakeholders e que representam 

as diferentes vertentes da população têm de ser informadas e envolvidas a pouco e pouco. 

Tem de haver muita comunicação ao nível dos meios de comunicação locais, e tem de ser 

um processo que tem de ser repetido várias vezes, não basta fazer uma sessão de 

esclarecimento e pensar que tudo está resolvido, porque a experiência mostra que é 

preciso fazer sessões repetidas ao longo do ano e dos anos porque é um conceito que 

demora a ser estruturado pela comunidade.  

 

P: No âmbito deste trabalho académico foi realizado um inquérito à população (… ) 

Nota-se entre alguns inquiridos que conhecem a palavra geoparque um 

desconhecimento dos geoparques existentes em Portugal. O que está a falhar? 

 

[ID7]: Resta saber se as pessoas foram sinceras nessas respostas. Ou seja, eles podem 

já ter ouvido a palavra geoparque, mas depois no concreto não sabem o significado. Eu 

creio que é um pouco isso. A própria notícia que mencionou do Público mostra bem que 

nem o jornalista sabe do que está a falar.  

 

P: Qual a importância do envolvimento da população na criação e manutenção de 

um geoparque? 

 

[ID7]: O envolvimento é importantíssimo porque o geoparque é para as pessoas que lá 

moram. O geoparque não é para os turistas, nem para os geólogos, mas sim para as 

comunidades que estão dentro dos geoparques. Elas é que vão ser as principais 

beneficiárias de estarem inseridas e viverem num geoparque. Portanto, faz todo o sentido 

que sejam as comunidades, os parceiros, os atores, a definir como vai ser o geoparque, 

como funciona, como vai ser implementado, como vai ser dinamizado. O geoparque é delas 

e é para elas, daí a importância e por isso é que elas têm que ser envolvidas.  

 

P: Tendo em conta a sua experiência que estratégias de envolvimento público 

funcionam melhor e pior? (conh. exposição-87,7%; conh. painéis-61,6%) 

 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

293 

 

[ID7]: Primeiro, as pessoas têm que compreender o que se tem de fazer, e muitas vezes 

a melhor maneira é dar exemplos concretos e mostrar como é que outros têm estado a 

utilizar este conceito para benefício das populações. E trata-se de mostrar exemplos que 

sejam comparáveis com a nossa realidade, não podemos olhar para exemplos da China 

que tem uma realidade social, cultural e económica completamente diferente, temos que 

nos focar em exemplos compatíveis connosco. Portanto mostrar exemplos acho que é 

muito importante. Depois penso que é importante que não sejam levantadas falsas 

expectativas na população. Por exemplo, falou na notícia do Público que era de 2007. Nós 

já estamos em 2019 e ainda não aconteceu nada, já passaram 12 anos. Quando surgiu 

essa notícia em 2007 e as pessoas não viram nada a acontecer, é muito difícil agora voltar 

a abordar as pessoas e falar num geoparque na Figueira da Foz, porque muitas vão dizer 

que já andam há 12 anos a falar disso e não aconteceu nada e vão questionar porque é 

que agora há de ser diferente. Eu acho que é muito complicado começar a levantar 

expectativas na comunidade antes de se ter um plano de ação, uma equipa, financiamento 

para que o projeto realmente tenha uma estrutura montada e para que as pessoas 

efetivamente vejam algo a mudar na estratégia do concelho. Têm que ser algo concertado, 

não é um percurso que se faz na serra, ou de barco, não é uma exposição que se faz num 

determinado momento. É um constructo novo, com um plano de ações a vários níveis: de 

educação, do turismo, da própria organização de várias políticas do município. Se as 

pessoas não veem alguma preocupação de fazer acontecer isso faz com que naturalmente 

não estejam envolvidas.  

 

P: Pode apresentar exemplos de boas práticas? 

 

[ID7]: As notícias regulares na comunicação social são muito importantes. Ter uma 

presença ativa e regular ao longo do tempo nos jornais e rádios locais é extremamente 

importante. Depois creio que é importante trabalhar com a comunidade educativa. Os 

alunos dos vários níveis de ensino são reprodutores daquilo que veem na escola junto das 

suas famílias e se os professores falarem do tema e fizerem visitas de estudo ao 

geoparque, depois eles chegam a casa e dizem que foram visitar o geoparque. Pouco a 

pouco, com esse tipo de coisas, penso que chega a um ponto em que o público está 

envolvido. Agora, isto é algo que leva tempo, e é algo que por vezes os geoparques e as 

próprias populações não entendem: de facto, isto são projetos que para a funcionar bem 

demoram anos a ser reconhecidos e a ser devidamente implementados. E, portanto, se 

pensam que quando se começa a falar num geoparque se vão ver resultados num ano ou 
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dois, esqueçam porque não vão haver resultados! São projetos a longo prazo, são 

maratonas! E sendo maratonas é preciso uma grande resistência e é preciso haver uma 

fonte de investimento muito forte, um dinamizador de projeto, para aguentar todo este 

tempo de preparação, e é preciso haver uma grande aposta. 

 

P: Este trabalho foi feito só com pessoas maiores de 18 anos, portanto a comunidade 

educativa não se aplica aqui. Foram analisadas apenas atividades dirigidas ao 

público adulto. Quanto às notícias, verificou-se que tiveram impacto em apenas 

cerca de 25% da população. Relativamente às atividades, verificou-se que a 

exposição sobre dinossauros dinamizada pela Figueira da Foz e os painéis 

informativos colocados ao longo da marginal da Figueira da Foz onde se explicava 

a deriva continental foram as que mais tiveram impacto na população com cerca de 

88% teve conhecimento e visitou. Já as conferências Hora Geoparque contaram só 

com a participação de 10% e as visitas guiadas tiveram apenas 2,5% de participantes 

entre os inquiridos.  

 

[ID7]: Isso aconteceu em 2017, o problema depois é a falta de continuidade das ações e é 

isso que leva à descredibilização do projeto e ao desencantamento e ao não envolvimento 

por parte das comunidades. É preciso um trabalho continuo para levar o trabalho para a 

frente, com esse tipo de ações. 

 

P: Ainda no âmbito do trabalho de investigação, 53% dos inquiridos tem 

conhecimento que está a ser feita uma candidatura, mas apenas 13% se sente 

envolvido no projeto e 92,7% dos inquiridos apoia a criação do geoparque.  Que tipo 

de análise faz destes dados? 

 

[ID7]: Os cerca de 93% que apoiam é um número que não me surpreende, porque é um 

sentimento bairrista, é normal que todos apoiem o que pode contribuir para dar relevo à 

sua terra. Os 13% que se sentem envolvidas, tendo a acreditar que são pessoas que 

trabalham no setor do turismo e que acham que podem vir a beneficiar com o geoparque.  

 

P: confirma-se! Os dados revelam que estes 13% são pessoas que de alguma forma 

estiveram envolvidas ou na exposição de dinossauros ou que participaram nas 

conferências Hora Geoparque e/ou que trabalham em setores estratégicos para esta 
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candidatura. Neste sentido, o que considera que que diferencia o território da 

Figueira da Foz dos restantes territórios de aspirantes a geoparques e geoparques?  

 

[ID7]: O ponto de vista geológico em primeiro lugar. Também o facto de ser um município 

com alguma dualidade, por um lado é um município ligado ao mar, ao turismo de verão, à 

praia, mas também tem uma parte rural completamente alheada do turismo, portanto creio 

que estas duas vertentes conjugadas se distinguem dos outros geoparques. Tem a questão 

do turismo sazonal, o que pode supor uma grande dificuldade em trazer o público turista à 

Figueira da Foz durante o inverno, quando eventualmente poderá ter excesso de turismo 

no verão, portanto passa por esses dois extremos.  

 

P: No inquérito feito uma percentagem dos inquiridos sugeriu a inclusão da área de 

offshore da Figueira da Foz, mas que foi dissuadido pela UNESCO (até à batimétrica 

dos 1000m). Por que motivo? O que é relevante binómio relevância geológica/área 

do geoparque e como se articula com o envolvimento de uma comunidade? (alguns 

dos inquiridos sugeriram a inclusão das águas territoriais offshore como um tipo de 

património-turismo, conservação do ecossistema, investigação) 

 

[ID7]: Bom, posso sempre especular sobre isso. Eu imagino que uma das razões terá sido 

porque o património geológico de um geoparque tem que servir como atrativo. Um dos 

pilares-base dos geoparques é o geoturismo, e para tal é preciso que os visitantes possam 

ir ao território, viver e visitar o território e deixar mais-valias no território. Ao integrar o fundo 

marinho até aos 1000 metros, de que forma é que isso atrai turistas? Como é que esse 

território marinho pode suportar uma estratégia de geoparque?  

 

P: através dos desportos marítimos, vela, desportos radicais, passeios de barco 

adaptadas…há algumas estratégias que poderiam ser utilizadas. 

 

[ID7]: Todos essas atividades turísticas que mencionou podem ser feitas já em qualquer 

local sem ser necessariamente num geoparque. Um geoparque não traz nenhuma mais-

valia a essas atividades e essas atividades não têm nada a ver com a questão geológica 

ou da exploração do conhecimento do fundo marinho. Portanto, de que forma é que integrar 

todo o fundo marinho abrangido até à batimetria dos 1000 metros pode sustentar uma 

estratégia de geoparque? Não sei. Não pode.  
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P: Então vou comparar com o exemplo do geoparque dos Açores que tem três 

geossítios submersos e com o Geoparque do Oeste que inclui na sua candidatura o 

canhão da Nazaré… 

 

[ID7]: Bem, no que toca ao canhão da Nazaré, creio que se trata de enquadrar e justificar 

que é a geologia que está a condicionar um dos atrativos turísticos da região. Sendo por 

uma razão geológica, nesse caso eu compreendo, mas não é a única razão. Ou seja, 

enquadra e está no espírito de um geoparque mostrar que a sua região abarca e imprime 

todas as características mais ou menos diretas que marcam o carácter distintivo de cada 

região. No caso dos Açores, é certo que inclui geossítios na crista média atlântica, que 

neste momento não têm qualquer visitante, e, portanto, não se podem rentabilizar do ponto 

de vista turístico. Mas, mais uma vez, são geossítios diretamente relacionados com a 

próprias ilhas, ou seja, o facto de o geoparque incluir o fundo atlântico é a maneira de 

explicar como e porque é que aquelas ilhas estão ali. No caso da Figueira da Foz, não vejo 

como é que incluir o fundo marinho envolvente ajude a contar a história geológica ali da 

zona, como é que se relaciona com o GSSP que está no Cabo Mondego, etc. Outra 

questão relaciona-se com a gestão do território. Quem faz a gestão desse território não é 

o geoparque, são as autoridades responsáveis e com essa incumbência, como a polícia 

marítima, as autoridades ligadas ao porto e à orla costeira, etc. Portanto, para uma futura 

entidade de gestão do geoparque Figueira da Foz, como é que ia incorporar a gestão de 

uma área que está sob a alçada de outras entidades? Em suma, nesse caso da Figueira 

da Foz eu creio que a posição da UNESCO se resumiu a evitar problemas, pois a inclusão 

dessa zona só traria problemas e não traria nenhuma mais-valia ao futuro geoparque. Do 

meu ponto de vista pragmático, o iniciar de um projeto deste género deve ser sempre com 

base em algo simples, que garanta a funcionalidade do projeto. Depois com o tempo pode 

pensar-se em alargar o território, mas nesta fase inicial deve manter-se o mais simples 

possível.  

 

P: Que estratégias podem contribuir para melhorar a economia da Figueira da Foz? 

 

[ID7]: Diminuir a sazonalidade do turismo. O facto de haver um turismo sazonal e 

condicionado às condições climáticas, muitas vezes incertas, faz com que seja um 

problema. Têm que se encontrar alternativas para quem faz praia para os dias de vento, 

para os dias de neblina, e o geoturismo pode ser uma solução, porque os turistas podem 

visitar a serra e os geossítios.  
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P: No inquérito realizado à população da Figueira da Foz o desenvolvimento 

educativo e o interesse científico foram apontados como os fatores com mais 

impacto e interesse na criação do geoparque. A contribuição para o aumento de 

turistas e para o emprego surgem em 4º e em 8º lugar respetivamente (em 11 hip.). 

Podemos estar perante uma mudança de paradigma (ambiente vs economia)? 

 

[ID7]: Creio que as pessoas ainda não perceberam que um geoparque tem esta vertente 

fundamental que é promover o desenvolvimento económico das regiões onde está 

presente.  

 

P: Considera que pode ser o efeito Greta Thunberg e por isso a educação e a ciência 

surgem em primeiro lugar em detrimento da questão económica e turística que já 

existe na Figueira da Foz? O que é que pode estar por trás destes dados que também 

me surpreenderam? 

 

[ID7]: Eu continuo a achar que isso revela um desconhecimento do que é um geoparque. 

Assumem que um geoparque é o Cabo Mondego, são os dinossauros, são os fósseis e, 

portanto, veem isso mais de uma perspetiva científica e educativa. Acho que as pessoas 

não veem isto do ponto de vista do potencial económico que um geoparque pode trazer e 

não acredito que os habitantes da Figueira da Foz não queiram mais emprego e mais 

turismo, até porque estamos a falar de um concelho que enfrenta problemas de emprego, 

de retenção de jovens no município. O que acho é que as pessoas não estão a ver de que 

forma é que um geoparque pode ajudar nestes aspetos. Não estão a perspetivar, por 

exemplo como é que um geoparque poderia ajudar a recriar algumas atividades da faina 

no mar, tradições culturais, reconstruir barcos típicos que possam ser utilizados do ponto 

de vista turístico, etc. Eu creio que as pessoas não estão a pensar num geoparque deste 

ponto de vista porque ouvem o termo “geo” e ligam de imediato geologia e à terra e ao 

ambiente e, portanto, olham para um geoparque com o ponto de vista do educativo e do 

científico e ponto.  

 

P: Em que medida um geoparque ajuda a promover os objetivos da Agenda 2030? 

 

[ID7]: O conceito de geoparque muito facilmente se associa a vários dos objetivos 

sustentáveis. Podem estar mais ou menos ligados a determinados objetivos. Estou-me a 
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lembrar por exemplo da redução da pobreza. Creio que em determinados países pode ter 

um papel fundamental, já no contexto europeu, não me parece que este seja o objetivo que 

mais beneficia de um geoparque, haverá outros naturalmente. Há várias formas de 

estabelecer esta relação entre os objetivos sustentáveis e os geoparques, e essas ligações 

variam de contexto para contexto, de país para país, de região para região.   

 

P: Através da comunicação social tive conhecimento da alteração dos limites, 

passando a incluir a zona de Cantanhede, Montemor, Penacova…(Coimbra não!). Os 

critérios de componente geológica continuam a contribuir para estes novos limites? 

Ou a candidatura advém da força política? 

 

[ID7]: Não tenho conhecimento desses limites. Numa resposta mais académica, diria que 

um geoparque é uma ferramenta que pretende resolver problemas. Para tal é necessário 

identificar o problema e perceber se a ferramenta geoparque é a mais adequada para 

resolver o problema. Neste caso, se o problema que tenho no território é este, a questão 

que se coloca é: será que o conceito geoparque pode ajudar, pode contribuir para resolver 

este problema? Sim ou não? Se sim, então como é que podemos fazer a delimitação de 

forma a que a ferramenta trabalhe? Isto é, os limites do geoparque têm que ser compatíveis 

com aquilo que o geoparque pode fazer pelo território. Se estendermos demasiado a 

ferramenta deixa de funcionar. Como é que se pode fazer esse balanço? Como é que se 

pode ter a capacidade operativa e de influenciar e mudar o território abrangendo a área 

onde existe o problema? Partindo de pressuposto de há pré-requisitos que são a 

necessidade de património geológico relevante para justificar a existência de um 

geoparque e que este seja a âncora de todo este projeto. Portanto, ter a âncora de 

património geológico no Cabo Mondego, para suportar uma estratégia de geoparque que 

vai até Penacova, não estou mesmo a ver como é que o Cabo Mondego possa contribuir 

para o desenvolvimento de Penacova… Portanto, os limites de um geoparque 

correspondem ao resultado de todo este balanço. Do ponto de vista pragmático, há que 

ser realista e pensar bem que se está perante um determinado projeto, para o qual é 

necessário um determinado financiamento, equipa e envolvimento da comunidade para 

que funcione. Uma coisa é colocar isto a funcionar em 10 quilómetros quadrados, outra 

coisa é colocar a funcionar em 1000 quilómetros quadrados.  

 

P: Ficará a Figueira da Foz prejudicada com o alargamento da área do geoparque?  
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[ID7]: Depende do que estivermos a falar em termos de alargamento. Se falarmos de um 

alargamento que chega a Penacova, que eu não entendo bem como é que isto pode 

acontecer porque um geoparque tem que ter continuidade geográfica, isto é, não pode ter 

“ilhas” no meio que não pertençam ao geoparque, e neste sentido eu não compreendo. 

Mas tudo depende do que se pretende para o território e tudo depende de como o 

geoparque pode contribuir para a melhoria do território das pessoas que lá moram. 

Portanto enquanto estas respostas não estiverem suficientemente claras, falar de outro 

tipo de dados é perda de tempo porque a questão central é “o que é que se quer para o 

território e será que o geoparque traz isto ou não?”.  Enquanto esta questão básica não for 

seriamente respondida, tudo o resto é um pouco perda de tempo.  

 

P: A região centro já tem o geoparque Estrela, uma parte da Naturtejo, na fronteira 

Arouca e na iminência de haver o Oeste e a Figueira-Penacova. Fará sentido toda a 

região centro ser um geoparque? 

 

[ID7]: Não. Claro que não. Como eu disse há pouco, os geoparques vivem da atração de 

turistas. Pretendem que os turistas venham de outros locais, visitem o território, façam os 

percursos, fiquem a dormir no território, comam nos restaurantes locais, comprem 

artesanato, etc. Ter geoparques que estão lado a lado uns dos outros é como ter dez 

marisqueiras todas umas ao lado das outras numa marginal oceânica, em que todas elas 

são boas e, portanto, não há nada que faça ir a uma e não a outra. E ainda recorrendo a 

este exemplo, se tivermos dez marisqueiras umas ao lado das outras, é preciso que haja 

uma enorme quantidade de turistas para que todas as marisqueiras fiquem cheias. Se 

houver só um autocarro de turistas com 50 pessoas para as dez marisqueiras, não vai dar 

para todas, e algumas marisqueiras vão acabar por fechar. Portanto, ter demasiados 

geoparques demasiado perto uns dos outros faz com que muitas coisas comecem a ser 

repetidas. O tipo de experiência que o turista pode ter em dois ou três geoparques muito 

perto uns dos outros é idêntica, porque a geodiversidade é idêntica, a comida vai ser 

idêntica, o vinho vai ser parecido, em vez de se ter um chouriço com mais sangue vai só 

ter menos sangue, etc., etc. Acaba por ser uma banalização do instrumento que, na minha 

perspetiva, acaba por não ser favorável para ninguém. 

 

P: Considera importante a realização de trabalhos académicos como contribuição 

para a orientação das candidaturas a geoparque? 
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[ID7]: Sim. Mas não quer dizer que sejam trabalhos académicos feitos tipicamente já sobre 

a temática do geoparque. Ou seja, se dissermos que o território é património geológico de 

âmbito internacional, obviamente é necessário haver trabalhos académicos e científicos 

que demonstrem a valor científico do património geológico. Todo esse trabalho académico 

foi feito independentemente do geoparque e eventualmente quem fez esse trabalho 

académico nem imaginava sequer que poderia haver um geoparque ali.  E mesmo outros 

trabalhos académicos, do ponto de vista geológico, sobre a biodiversidade, sobre a parte 

cultural e social, sobre o turismo e como desenvolver essa industria com base em bons 

estudos, é sempre bom haver trabalhos académicos sobre estas áreas e acho muito 

importante que os geoparques se baseiem em produção académica e científica das várias 

vertentes em que trabalham.  
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ANEXOS 
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ANEXO I 

Historial do processo de candidatura: 

Classificação do Cabo Mondego 
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ANEXO II 

Historial do processo de candidatura: 

Colocação do Prego de Ouro 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

308 

 

 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

309 

 

ANEXO III 

Historial do processo de candidatura: 

Projeto de candidatura a Geoparque 

Jurássico da Figueira da Foz 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

310 

 

 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

311 

 

 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

312 

 

 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

313 

 

ANEXO IV 

Historial do processo de candidatura: 

Apresentação pública 
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ANEXO V 

Historial do processo de candidatura: 

Reconhecimento do aspirante a Geoparque 

Jurássico da Figueira da Foz 



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

316 

 

 

  



FCUP 
Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: 

O caso da Figueira da Foz 

317 

 

ANEXO VI 

Historial do processo de candidatura: 

Projeto do Geoparque das Beiras 
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ANEXO VII 

Historial do processo de candidatura: 

Exposição de dinossauros 
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ANEXO VIII 

Historial do processo de candidatura: 

Visitas escolares 
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ANEXO IX 

Historial do processo de candidatura: 

Painéis interpretativos  
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ANEXO X 

Historial do processo de candidatura: 

Avaliação preliminar do impacto  
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