
 

 

Workshop 

“Geoparques em regiões vulcânicas: estratégias de desenvolvimento sustentável” 

29 de Outubro a 1 de Novembro de 2014 

GEOPARQUE AÇORES 

 

 

 

O Workshop “Geoparques em regiões vulcânicas: Estratégias de desenvolvimento sustentável” 

pretende constituir-se como um pólo de discussão entre geoparques europeus e globais localizados 

em regiões vulcânicas e cujo denominador comum – a presença de vulcões nos seus territórios – 

confere-lhes características peculiares e desideratos comuns, em domínios como a ciência e a 

investigação, o turismo, a educação para os riscos naturais e o aproveitamento dos recursos 

endógenos, como é o caso da geotermia. 

Em particular, com este fórum pretende-se promover uma discussão sobre estratégias de 

desenvolvimento socioeconómico local sustentável e a partilha de boas práticas nas áreas da 

Economia (com particular ênfase no Geoturismo) e da Geoconservação, de forma a estimular as 

empresas e outros agentes locais a promoverem iniciativas e actividades nestes domínios. 

 

Datas e Local 

Realiza-se entre 29 de Outubro e 1 de Novembro de 2014, nas ilhas Terceira e Graciosa, no 

Geoparque Açores, Portugal. 

As sessões públicas terão lugar na sede da Associação “Os Montanheiros” e Museu 

Vulcanoespeleológico Machado Fagundes, em Angra do Heroísmo (Delegação do Geoparque 

Açores na ilha Terceira) e o workshop inclui visitas de estudo nas ilhas Graciosa e Terceira e 

uma visita de estudo opcional na ilha de São Miguel. 

 

 



 

Programa Geral (provisório) 

  
29-Out 30-Out 31-Out 01-Nov 02-Nov 
4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira Sáb. Dom. 

manhã 

Partida de Lisboa 
 

Chegada à ilha 
Terceira 

Sessão Pública 
("Os Montanheiros") 

Visita de Estudo 
(Terceira) 

Visita de Estudo 
(Graciosa) 

Visita de  Estudo 
(S. Miguel) 
-opcional- 

 
 

Partida para 
Lisboa tarde Sessão Pública 

("Os Montanheiros") 

Visita de Estudo 
(Terceira) 

 (Angra Património 
da Humanidade da 
UNESCO e Algar do 

Carvão) 

Partida para ilha 
Graciosa 

 
Visita de Estudo 

(Graciosa) 

Visita de Estudo 
(Terceira) 

 
Partida para 

Lisboa/Partida para S. 
Miguel (opcional) 

 

Objectivos 

1. Promover a troca de informações, experiências e boas práticas entre membros, profissionais e 

gestores de geoparques vulcânicos das Redes Europeia e Global de Geoparques, sob os auspícios 

da UNESCO; 

2. Demonstrar a importância do conhecimento científico e da interpretação das paisagens vulcânicas, 

como instrumento para a sua promoção, valorização e protecção a uma escala local; 

3. Partilhar experiências sobre gestão, educação e geoturismo em geoparques vulcânicos; 

4. Organizar e promover iniciativas de desenvolvimento sustentável em geoparques vulcânicos 

baseadas no geoturismo e em geoprodutos inovadores; 

5. Promover novas parcerias entre geoparques vulcânicos, em particular com o Geoparque Açores. 

 

Temas(*) 

a) Gestão de geoparques vulcânicos

b) 

, incluindo planos de gestão e geoconservação, envolvimento 

da população e empresas locais, apresentação de exemplos e boas práticas; 

Promoção dos valores patrimoniais

c) 

, através da interpretação da paisagem e de acções educativas; 

Geoturismo, incluindo a promoção de circuitos temáticos, o desenvolvimento de geoprodutos 

e parcerias empresariais e institucionais. 



 

(*) Workshop integrado em acção do projecto de doutoramento em Geologia do Ambiente, de Eva Almeida Lima 

(Universidade dos Açores) – "Definição de uma Metodologia de Gestão do Património Geológico. Aplicação ao 

Arquipélago dos Açores" (refª M3.1.2/F/033/2011) – financiado pelo Programa de Bolsas de Investigação do Fundo 

Regional para a Ciência, Governo dos Açores e pelo Programa PRO-EMPREGO do FSE/UE. 

 

Inscrição 

Todos os interessados devem remeter a Ficha de Inscrição anexa, acompanhada de comprovativo 

de pagamento. O custo de inscrição inclui participação nas sessões públicas, documentação e 

visita de estudo na ilha Terceira. 

Está em preparação um pacote promocional, a divulgar oportunamente, incluindo viagem aérea 

para/de os Açores, viagens inter-ilhas e alojamento. 

 

Alto Patrocínio 

Direcção Regional do Turismo/Secretaria Regional do Turismo e Transportes, Governo dos 

Açores 

 

Apoio 

Associação “Os Montanheiros” 

SATA Internacional 

Associação “Turismo dos Açores” 

Outros (a confirmar) 

 

Contactos 

volcanicgeoparks@azoresgeopark.com 
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Workshop 
“Geoparks in volcanic areas: sustainable development strategies” 

October, 29th to November, 1st 2014 

AZORES GLOBAL GEOPARK 

 

 

 

The Workshop “Geoparks in volcanic areas: sustainable development strategies” aims to be a 

forum of discussion amongst European and Gobal geoparks in volcanic areas whose most common 

feature – the presence of volcanoes in its territories – give them peculiar characteristics and 

common desideratum in fields like science and research, tourism, education for natural disasters 

and use of endogenous resources, like the geothermal energy. 

The special focus of this forum is to promote a wide discussion on sustainable strategies of local 

socioeconomic development and to share good practices in areas such as Economy (especially in 

Geotourism) and Geoconservation, as a way to raise awareness of local companies and other 

stakeholders on the promotion of initiatives and activities on those domains. 

 

Dates and Place 

The workshop takes place from October 29th to November 1st 2014, at Terceira and Graciosa 

islands, in the Azores Global Geopark, Portugal. 

The public sessions will be held at the “Os Montanheiros” Association office and the 

Volcanospeleological Museum “Machado Fagundes”, in Angra do Heroísmo city (the Terceira 

Island Delegation of the Azores Geopark) and the workshop includes field trips in Graciosa and 

Terceira islands and an optional field trip to São Miguel island. 

 

  



 

General Program (provisional) 

 
Oct, 29th Oct, 30th Oct, 31st Nov, 1st Nov, 2nd 

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

morning 

Departure from 
Lisbon 

Arrival to Terceira 
Island 

Public Session 
("Os Montanheiros") 

Terceira Island 
Field Trip 

Graciosa Island 
Field Trip S. Miguel Island 

Field Trip 
-optional- 

 
 

Departure to 
Lisbon afternoon Public Session 

("Os Montanheiros") 

Terceira Island 
Field Trip 

(Angra city WHS-
UNESCO and Algar 
do Carvão volcanic 

pit) 

Departure to 
Graciosa Is. 

 
Graciosa Island 

Field Trip 

Terceira Island 
Field Trip 

 
Departure to 

Lisbon/Departure to 
S. Miguel Is.  
(optional) 

 

Main Goals 

1. Promote the exchange of information, experiences and good practices between local stakeholders, 

professional and managers of volcanic geoparks of the European and Global networks, under the 

auspices of UNESCO; 

2. Show the importance of scientific knowledge and the interpretation of the volcanic landscape as a 

tool for its promotion, valuing and protection at a local scale; 

3. Share experiences on management, education and geotourism in volcanic geoparks; 

4. Organize and promote sustainable development initiatives in volcanic geoparks based on 

geotourism and innovative geoproducts; 

5. Promote new networking initiatives amongst volcanic geoparks, especially with the Azores 

Global Geopark. 

 

Themes(*) 

a) Management of volcanic geoparks

b) 

, including management plans and geoconservation, 

engagement of local stakeholders namely local enterprises and presentation of examples and 

good practices; 

Promotion of natural heritage

c) 
, through landscape interpretation and educational initiatives; 

Geotourism, including the promotion of thematic circuits, the development of geoproducts 

and networking with local enterprises and institutions. 



 

(*) The Workshop is integrated on the PhD project on Environmental Geology of Eva Almeida Lima (Azores 

University) – “Definition of a Methodology for the Management of Geological Heritage. Application to the Azores 

Archipelago” (refª M3.1.2/F/033/2011) – financed by the “Fundo Regional para a Ciência” scholarships program, of 

the Azores Government, and the EU FSE/PROEMPREGO Program. 

 

Registration 

Those who want to participate should send the append Registration Form, with proof of 

payment. The registration fee includes participation on the public sessions, documentation and 

the Terceira island field trip. 

A special promotional package is being prepared, to be announced soon, that includes aerial 

travel ticket to/from The Azores, inter-islands travels and lodging. 

 

Main Sponsor 

Azores Government by the “Direcção Regional do Turismo/Secretaria Regional do Turismo e 

Transportes” 

 

Support 

Associação “Os Montanheiros” 

SATA International 

Associação “Turismo dos Açores” 

Others (to confirm) 

 

Contacts 

volcanicgeoparks@azoresgeopark.com 
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