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Medidas contra a crise social e económica nos municípios do Geopark Naturtejo
Geopark Naturtejo e parceiros desenvolvem Food Hub

Festival da Paisagem – Semana Europeia dos Geoparques virtual
Apoio aos associados e parceiros do Geopark na obtenção do selo “Safe & Clean”

…e mais!
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Medidas contra a crise social e económica COVID-19 nos municípios do Geopark Naturtejo. A pandemia 
continua a escalar no mundo inteiro. São agora mais de 10 milhões de infectados  e mais de 500 mil vítimas 
mortais em todo o mundo. Em Portugal atingiu-se um planalto sem fim à vista. Quase 42000 pessoas foram 
infectadas e 1568 perderam a vida até ao final de Junho. No Geopark Naturtejo, os números cresceram no 
último mês e atingiram quatro dos sete municípios, totalizando-se agora 37 infectados. Com o 
desconfinamento e o relaxamento generalizado das medidas de distanciamento social, os municípios do 
território Geopark Naturtejo continuam a fazer o seu melhor para impedir que a pandemia grasse naquela que é 
uma das regiões mais envelhecidas do país. 
Muitos municípios distribuíram máscaras gratuitas em massa. A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova deu início 
à entrega de máscaras cirúrgicas e comunitárias à população do concelho, bem como gel desinfetante. O kit 
está a ser distribuído com o apoio dos CTT, para minimizar contactos desnecessários, estimando-se que tenha 
chegado a quatro mil habitações. Já o município de Oleiros distribuiu gratuitamente 11 mil máscaras reutilizáveis 
aos habitantes. Tendo em conta a continuação da situação epidemiológica verificada no país, o Município de 
Penamacor tem estado a distribuir equipamentos de proteção individual e gel desinfetante por todos os 
comerciantes e empresários do concelho.
Mas a perda de empregos foi generalizada e as dificuldades sociais são crescentes.   Desde o início da Pandemia 
COVID 19, o Município de Penamacor tem disponibilizado diversos apoios de natureza social, nomeadamente a 
distribuição de cabazes alimentares a agregados familiares do concelho, cujas crianças e jovens se encontrem a 
frequentar a escola. Considerando o acréscimo de dificuldades e constrangimentos causados nesta época 
crítica que vivemos, pretende-se alargar esse apoio a outros munícipes ou agregados familiares em situação de 
maior vulnerabilidade social e cujos rendimentos mensais, comprovadamente, tenham sofrido significativa 
redução, através da entrega de cabazes e bens alimentares. Num período particularmente difícil para as 
famílias, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova alargou em mais de 100% o número beneficiários de apoio 
alimentar do seu Banco Social. Neste momento são beneficiários do apoio alimentar 291 munícipes, que 
recebem mensalmente um cabaz de alimentos equilibrado, concebido para garantir a quantidade, diversidade e 
qualidade adequadas às necessidades dos agregados familiares. A ação movimenta atualmente mais de três 
toneladas de alimentos. Tem como fontes o Banco Alimentar Contra a Fome, reforçado pela autarquia para 
criação de um Cabaz Padrão, e o programa de apoio alimentar do Instituto da Segurança Social (POAPMC), que 
também tem vindo a alargar o número de beneficiários. Já o Município de Nisa procedeu à comparticipação de 
medicamentos à população idosa identificada no programa Nisa Social.
Já o necessário regresso às aulas e a continuação do ensino à distância para a maioria dos anos escolares 
colocou grandes desafios numa população rural, que os municípios procuraram resolver. O Município de Castelo 
Branco distribuiu 400 computadores, com 3 meses de internet garantida, que visam apoiar os alunos 
carenciados. A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova entregou equipamentos informáticos aos alunos com 
necessidades identificadas nesta área, com o objetivo de proporcionar um melhor acompanhamento do ensino 
à distância, na sequência das medidas preventivas do surto de COVID-19. Foram 140 computadores portáteis e 
185 tablets, num investimento que ronda os 94 mil euros. O equipamento de acesso à internet foi doado por 
empresas com ligação ao concelho de Idanha-a-Nova. Com esta medida, a autarquia contribui para que todos os 
alunos tenham as mesmas condições de aprendizagem e que o facto de não poderem ter acesso presencial às 
suas aulas, por via da atual pandemia, não se traduza em insucesso escolar.  O Município de Penamacor 
desenvolveu a rubrica de Complemento de Estudo do Meio, integrada no âmbito do Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar, e realizada com recurso à Rádio Voz da Raia, sediada no concelho. Este 
programa, que vai para o ar às quinta-feiras, às 15:00 e às 18:00, é concretizado em articulação com os 
professores do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, sendo que se destina a alunos que se encontram a 
frequentar o 2º, 3º e 4º anos do 1º ciclo. O objetivo desta iniciativa é o de chegar a todos os alunos, não excluindo 
aqueles que não dispõem de meios tecnológicos adequados para aceder às ferramentas informáticas e 
online.Em relação à reabertura das escolas, o Município de Nisa procedeu ao teste de despistagem ao 
coronavírus do pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de Nisa. A ação abrangeu ainda os 
assistentes operacionais e assistentes técnicos que exercem funções naquela infraestrutura escolar bem como 
os professores das turmas de 11º e 12º anos que irão retomar, no dia 18 de maio, as atividades letivas 
presenciais nas disciplinas em que os alunos vão realizar exames nacionais.  A Fundação Calouste Gulbenkian 
deu a conhecer a forma como a Academia Gulbenkian do Conhecimento de Idanha-a-Nova, um projeto dirigido 
a crianças e jovens, se reinventou durante o confinamento. 
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colocou grandes desafios numa população rural, que os municípios procuraram resolver. O Município de Castelo 
Branco distribuiu 400 computadores, com 3 meses de internet garantida, que visam apoiar os alunos 
carenciados. A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova entregou equipamentos informáticos aos alunos com 
necessidades identificadas nesta área, com o objetivo de proporcionar um melhor acompanhamento do ensino 
à distância, na sequência das medidas preventivas do surto de COVID-19. Foram 140 computadores portáteis e 
185 tablets, num investimento que ronda os 94 mil euros. O equipamento de acesso à internet foi doado por 
empresas com ligação ao concelho de Idanha-a-Nova. Com esta medida, a autarquia contribui para que todos os 
alunos tenham as mesmas condições de aprendizagem e que o facto de não poderem ter acesso presencial às 
suas aulas, por via da atual pandemia, não se traduza em insucesso escolar.  O Município de Penamacor 
desenvolveu a rubrica de Complemento de Estudo do Meio, integrada no âmbito do Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar, e realizada com recurso à Rádio Voz da Raia, sediada no concelho. Este 
programa, que vai para o ar às quinta-feiras, às 15:00 e às 18:00, é concretizado em articulação com os 
professores do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, sendo que se destina a alunos que se encontram a 
frequentar o 2º, 3º e 4º anos do 1º ciclo. O objetivo desta iniciativa é o de chegar a todos os alunos, não excluindo 
aqueles que não dispõem de meios tecnológicos adequados para aceder às ferramentas informáticas e 
online.Em relação à reabertura das escolas, o Município de Nisa procedeu ao teste de despistagem ao 
coronavírus do pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de Nisa. A ação abrangeu ainda os 
assistentes operacionais e assistentes técnicos que exercem funções naquela infraestrutura escolar bem como 
os professores das turmas de 11º e 12º anos que irão retomar, no dia 18 de maio, as atividades letivas 
presenciais nas disciplinas em que os alunos vão realizar exames nacionais.  A Fundação Calouste Gulbenkian 
deu a conhecer a forma como a Academia Gulbenkian do Conhecimento de Idanha-a-Nova, um projeto dirigido 
a crianças e jovens, se reinventou durante o confinamento. 
A Academia do Conhecimento começou a trabalhar nas salas de aula em fevereiro deste ano mas, perante a 
situação de pandemia, teve de se adaptar e passar a funcionar à distância. As suas atividades chegaram então 
às crianças pela internet, mas também por meios mais tradicionais: pelo correio e pela rádio. A base do trabalho 
realizado na Academia Gulbenkian do Conhecimento de Idanha-a-Nova é o livro 'Sarilhos do Amarelo', de Pedro 
Rosário. A partir do livro, propõem-se atividades para trabalhar competências sociais e emocionais nas crianças 
e jovens. Durante seis semanas, todas as terças-feiras na Rádio Clube de Monsanto, foi emitido um programa 
dedicado às atividades da Academia do Conhecimento, com o apoio da Fundação Gulbenkian.
Entretanto a hotelaria e restauração voltaram a receber clientes. O selo de estabelecimento “CLEAN & SAFE”, 
atribuído pelo Turismo de Portugal, visa reconhecer as atividades e os equipamentos turísticos que assumam o 
compromisso de cumprir as recomendações emitidas pela Autoridade Turística Nacional, em articulação com as 
orientações da DGS, para reduzir os riscos de contaminação dos seus espaços com o SARS-CoV-2 ou outras 
infeções. A Naturtejo não só obteve este selo como prestou informação a todos os seus associados e parceiros 
para que estes possam ser reconhecidos como espaços de turismo seguro. Os postos de turismo reabriram nos 
concelhos com medidas reforçadas de segurança. Vários municípios ajudaram a estabelecer o programa 
nacional ADAPTAR, de apoio financeiro à reconversão de negócios de micro, pequenas e médias empresas. 
Apostando na valorização do seu património, os municípios aproveitaram o período de confinamento para 
realizar obras. O município de Oleiros investiu  meio milhão de euros na recuperação e melhoramento da Geo-
Rota do Orvalho e do acesso à Fraga da Água d'Alta. A beleza do trabalho realizado enquadrado pela paisagem 
da Serra do Muradal já atraiu mais de 20000 curiosos após o desconfinamento e ainda antes da inauguração da 
nova infraestrutura. A Câmara Municipal de Nisa, através da sua Brigada de Sapadores Florestais, procedeu 
recentemente à limpeza da estrada de acesso à Capela de Nossa Senhora da Redonda, em Alpalhão, bem como 
do acesso e da envolvente à Anta de São Gens. Para além das acções de limpeza de espaços patrimoniais 
isolados, o Município de Nisa está a realizar um projecto de melhoria de um percurso pedestre na aldeia de 
Amieira do Tejo. A intervenção visa a criação de um passadiço em madeira, com ponte suspensa, numa 
extensão de cerca de 1 km, que tem origem na proximidade da Barragem do Fratel e converge com o percurso 
PR1 NIS - Trilho das Jans. No início do percurso do “Passadiço do Figueiró” será instalado um miradouro em vidro 
sobre ass águas do Rio Tejo, característica distintiva que irá enriquecer a oferta na vasta rede de percursos 
pedestres e, consequentemente, o turismo de natureza do Concelho de Nisa. 
O novo trilho contará, também, com um ponto de Birdwatching na margem direita da Ribeira do Figueiró. Vários 
são os municípios que promoveram, através das suas plataformas, visitas virtuais guiadas aos seus espaços 
museológicos.
Os numerosos festivais de primavera que animam a região tiveram de ser cancelados ou alterados para 
formatos originais. A Câmara Municipal de Castelo Branco organizou os Sabores de Perdição 2020 - edição 
online, de 29 de maio a 7 de junho. De forma a promover e apoiar a divulgação e comercialização dos produtos 
regionais, esta iniciativa incluiu a criação de uma plataforma de venda de produtos online. As empresas de 
Produtos Tradicionais, de Artesanato e os Restaurantes interessados em integrar esta iniciativa, que pertencem 
ao concelho de Castelo Branco, puderam participar neste evento. Além disso, o Festival percorreu as ruas da 
cidade sob a forma de “Concertos sobre Rodas”, num autocarro onde vários artistas actuaram para o público que 
se acumulava à varanda e janelas. O segundo BiodivSummit celebrou o Dia Internacional da Biodiversidade com 
o tema “Água no Mundo e o Mundo da Água – Que Futuro?”. 
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A Conferência trouxe investigadores e especialistas ao espaço do Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-
a-Nova, a partir do qual esta foi disponibilizada online e em directo para o mundo através da plataforma do 
Município de Proença-a-Nova. Já o Ginásio Municipal de Idanha-a-Nova está a realizar aulas de grupo ao ar livre. 
Assim, jovens, adultos e idosos podem ter aulas regulares no auditório ao ar livre do Centro Cultural Raiano, 
contribuindo para uma boa condição física e psíquica.

Maio -  #GeoparqueNaturtejoEmCasa. Com a renovação das recomendações de confinamento, o Geopark 
Naturtejo continua a reforçar a plataforma online #GeoparqueNaturtejoEmCasa, que reúne conteúdos digitais 
que podem ser explorados em casa. Os alunos Juliana Rodrigues, Cátia Cardoso e Miguel Salvado do Curso 
Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Produtos Multimédia, do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, actualmente a fazer estágio no Geopark Naturtejo, além de vários conteúdos gráficos relativos à actual 
situação, têm desenvolvido passatempos destinados a um público infantil e juvenil. O 
#GeoparqueNaturtejoEmCasa, em permanente actualização, reúne também sugestões de diversos parceiros, 
nomeadamente do Roteiro de Minas e dos Geoparques Mundiais da UNESCO.  Para além destes, mantém-se a 
partilha de recursos educativos próprios e de outras entidades parceiras, no Facebook do Geopark Naturtejo e 
no microsite www.geonaturescola.com. Os vídeos e missões online do Programa “Earth School” 
(https://ed.ted.com/earth-school), também são partilhados diariamente no Facebook do geoparque.

Maio -  Contactos com Associados e Parceiros do Geopark sobre normas, data de abertura e Selo “Clean & 
Safe”. O Turismo de Portugal disponibiliza o selo ”Clean & Safe” para distinguir as empresas do sector do 
Turismo que cumpram as recomendações da Direcção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços 
com o novo coronavírus. No âmbito do selo criado pelo Turismo de Portugal, todos os Associados e Parceiros 
estão a ser contactados de forma a sensibilizar para a importância da obtenção do Selo “Clean & Safe” (com 
informação sobre as medidas necessárias de distanciamento social, higiene e limpeza dos estabelecimentos), 
reforçando a confiança em Portugal como destino “seguro”.

Maio -  Actualização do site www.naturtejo.com – Alojamentos e Restaurantes (parceiros e associados) – em 
curso. Está actualmente em curso a actualização de conteúdos no site www.naturtejo.com, nomeadamente, 
Associados e Parceiros que já têm o selo Clean & Safe, promovido pelo Turismo de Portugal.

5, 9, 14 e 23 de Maio – Manutenção da área plantada na Tapada do Sobral. Manuel Catana e Catarina Caria 
continuaram com os trabalhos de manutenção da área plantada e semeada com espécies autóctones durante a 
Semana da Floresta Autóctone do ano passado, na Tapada do Sobral, em Idanha-a-Nova.

6 de Maio – Geoparque Mundial de Mixteca Alta acolhe videoconferência sobre os impactos da pandemia 
nos Geoparques UNESCO. O terceiro aniversário do Geoparque de Mixteca Alta, no México, foi marcado por um 
fórum virtual internacional onde participaram vários Geopaques Mundiais da UNESCO. Neste fórum discutiram-
se os impactos sociais e económicos da pandemia nos geoparques e de que forma estes têm reagido. Carlos 
Neto de Carvalho representou o Geopark Naturtejo enquanto parceiro do congénere mexicano.
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6 de Maio – Encontro virtual dos Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de 
Portugal. Dada a impossibilidade de realizar o Encontro Anual dos Parceiros do Roteiro de Minas, agendado para 
Julho, os Parceiros reuniram virtualmente, com o objectivo de retomar os contactos entre o grupo no momento 
de confinamento. Os Parceiros partilharam a sua experiência e apresentaram as estratégias alternativas que 
desenvolveram nos últimos meses. Grande parte da reunião centrou-se do debate sobre o impacto da situação 
pandémica na actividade turística em todos os Locais do Roteiro de Minas e nas possíveis soluções para tempos 
futuros, especialmente para o período do Verão. Estão a ser reorganizadas as estratégias de visitação e 
interacção com o público, adoptando as recomendações das autoridades e reforçando as medidas de 
segurança. Os Parceiros e o Roteiro estão também a reprogramar as actividades para os próximos meses e a 
desenvolver novas ferramentas de exploração dos Locais. O Geopark Naturtejo esteve representado por Joana 
Rodrigues.

8 de Maio – Reunião do Turismo de Portugal com os Geoparques portugueses. O Turismo de Portugal reuniu 
com os geoparques para a definição de uma parceria técnica que tem como principais objectivos:
- a estruturação da rede nacional de geoparques, visando a melhoria do produto e da experiência turística numa 
lógica de rede;
- o incremento de práticas de sustentabilidade e de segurança como elementos diferenciadores desta oferta 
turística;
- uma abordagem concertada de promoção a nível nacional e internacional.
No quadro do trabalho em rede a iniciar, poderão identificar-se projetos de investimento que respondam às 
necessidades da rede, bem como possíveis fontes de financiamento a serem lançadas no futuro próximo – 
nacionais e comunitárias. No Turismo de Portugal, o acompanhamento da rede será feito no âmbito da Direção 
de Valorização da Oferta, Leonor Picão e pelo Departamento de Dinamização da Oferta e Recursos, com Teresa 
Ferreira e João Portugal.
Todos os Geoparques concordaram com a relevância do trabalho em rede, confirmando disponibilidade e 
empenho em avançar com este processo de articulação. Todos os Geoparques se revêm nas áreas de 
intervenção constantes do documento de trabalho proposto pelo Turismo de Portugal. Todos os Geoparques 
têm trabalho já desenvolvido que pode ser potenciado no contexto da rede. Foi referido o contributo que este 
trabalho pode trazer para os 3 focos estratégicos do TP: coesão territorial ao nível do negócio turístico; 
atenuação da sazonalidade turística; crescer em valor.
Áreas para início de trabalho são:
- Segurança – prevenção de risco e incêndios; códigos de conduta; segurança sanitária – selo Clean&Safe
- Capacitação das empresas e parceiros – definir temas e plano; aprofundar o tema “perfil do guia de 
geoparque”
- Produtos em rede – avaliar o que é viável desenvolver no curto prazo e médio prazo (ver exemplos do 
documento de trabalho e outros)
- Sinalética dos geoparques – ponto de situação e definição da atuação
- Comunicação nos websites – boas práticas, áreas de melhoria, informação a partilhar
- Monitorização – identificar ferramentas comuns de partilha de informação
Ações de promoção – O Turismo de Portugal vai aferir com ERT e ARPT a questão da promoção dos Geoparques, 
no quadro dos planos de promoção destas entidades. O Geopark Naturtejo teve a participação nesta reunião 
virtual de Armindo Jacinto, Joana Rodrigues, Carlos Neto de Carvalho, Manuela Catana, Rafael André e o 
consultor Fábio Lourenço.
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13 e 15 de Maio -  Formação “Clean & Safe, Agências de Viagens e Turismo” – promovido por Turismo de 
Portugal. Com os olhos postos na retoma do setor do turismo, o Turismo de Portugal lançou o selo 'Clean&Safe' 
para empresas do sector do turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a 
contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2. A formação foi frequentada por Carla Jacinto.

15 de Maio – Geopark Naturtejo e parceiros desenvolvem Food Hub. Foi apresentada a plataforma de 
comércio electrónico SmartFarmer, um negócio social que tem como objectivo facilitar o acesso dos pequenos e 
médios agricultores ao mercado, em condições justas, privilegiando lógicas de proximidade e sustentabilidade. 
Trata-se de um negocio social da ONG Oikos desenvolvido com a missão de apoiar os pequenos e médios 
agricultores a vender mais e melhor, aproximando-os dos consumidores e promovendo a compra online, 
sempre que possível, directamente ao produtor.
Este projecto apoia-se numa rede de parceiros locais que mantêm uma relação de proximidade com os 
agricultores da rede. Neste sentido, o Geopark Naturtejo irá participar na rede SmartFarmer enquanto Food Hub, 
uma unidade de gestão local. O Food Hub do Geopark Naturtejo irá incluir o geoprodutores do território, 
partilhando valores comuns relacionados com a promoção da economia local, conservação da natureza, 
sustentabilidade e acesso ao mercado de forma justa.
A apresentação pública do projecto decorreu por videoconferência, reunindo agricultores, produtores e 
parceiros locais, com uma visita virtual à nova plataforma.
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22 de Maio – Geoparques desenvolvem estratégia com Turismo de Portugal. Com a organização do grupo de 
trabalho dos Geoparques Portugueses com o Turismo de Portugal iniciou-se um intenso trabalho conjunto de 
modo a dar resposta a vários desafios relativamente à retoma da actividade turística, após o período de 
confinamento resultante da actual pandemia. 
O Turismo de Portugal, os Geoparques Mundiais da UNESCO Naturtejo, Arouca, Açores e Terras de Cavaleiros e o 
Aspirante Estrela voltaram a reunir com o objectivo de melhorar o produto e a experiência turística numa lógica 
de rede. Foram discutidos procedimentos comuns de limpeza e higiene a adoptar nas actividades dos 
Geoparques, assim como códigos de conduta de autoprotecção dos visitantes. Começou também a ser 
preparado um plano de capacitação e formação. Foram discutidas estratégias de comunicação dos destinos 
Geoparques Mundiais da UNESCO de forma a fortalecer a confiança dos turistas. Joana Rodrigues e João 
Pousinho representaram o Geopark Naturtejo.

25 de Maio a 10 de Junho -  Festival da Paisagem – Semana Europeia dos Geoparques Digital. O Festival da 
Paisagem é o grande evento do Geopark Naturtejo para a promoção do seu território. Mas esta Semana 
Europeia dos Geoparques tornou-se digital. Durante o período do Festival, foram apresentados os 17 
Geomonumentos que caracterizam o Geopark Naturtejo. Dia a dia criámos histórias à Descoberta pelos nossos 
Geomonumentos. Uma foto e uma história foram o ponto de partida para uma viagem aos lugares mais belos 
do território classificado pela UNESCO. Desta edição resultaram ainda um conjunto de vídeos da série Discover... 
em realização pelo fotógrafo venezuelano Jesus Salazar e que terá como objectivo apresentar as principais 
paisagens geológicas e geomonumentos do Geopark Naturtejo.

26 de Maio -  Participação no Webinar “Provere Centro de Portugal – Estratégias Pós Covid-19” – Promovido 
por Turismo Centro Portugal. Decorreu uma nova sessão do ciclo de videoconferências "Vê Portugal ON", 
promovido pela Turismo Centro de Portugal. Desta vez, dedicada ao tema "PROVERE Centro de Portugal: 
Estratégias Pós-COVID-19" e onde esteve representada a rede iNature que inclui o Geopark Naturtejo, assim 
como as Aldeias Históricas de Portugal, as Aldeias do Xisto e as Termas Centro, bem como a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Centro. Participaram neste Webinar Carla Jacinto e Alice Marcelo.

26 de Maio -  Participação no Webinar “Provere Centro de Portugal – Estratégias Pós Covid-19” – Promovido 
por Turismo Centro Portugal. 
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26 de Maio -  Participação em vídeo promocional sobre os percursos pedestres de Proença-a-Nova. O 
Município de Proença-a-Nova prepara uma celebração virtual do dia do Município, o Proença Onfesta. Nos 
próximos dias 12 e 13 haverá uma emissão non-stop na plataforma online do Munícipio de Proença-a-Nova 
onde se pretende mostrar o que de melhor existe neste concelho. Carlos Neto de Carvalho foi convidado a 
apresentar o Geomonumento das Portas de Almourão, num vídeo promocional sobre a Grande Rota da 
Cortiçada e a rede municipal de percursos pedestres coordenado pela responsável deste município, Isabel 
Gaspar.

27 e 28 de Maio -  Formação Portugal 2020 – Como Elaborar uma Candidatura aos Fundos Comunitários – por 
QVO LEGIS - Formações e Consultadoria. Esta formação foi frequentada por Carla Jacinto, tendo como principais 
objectivos conhecer a estrutura e conceitos do "Portugal 2020" e os factores de sucesso para a aprovação de 
uma candidatura ao "Portugal 2020".

28 de Maio -  Reunião de parceiros da marca GEOfood. Os Geoparques Mundiais da UNESCO, parceiros da 
marca GEOfood, reuniram-se para fazer um ponto de situação relativamente à implementação da marca nos 
vários territórios. Foi apresentado o novo Manifesto GEOfood, desenvolvido pelo Geopark Magma (Noruega), 
com a colaboração do Geopark Naturtejo, um documento orientador que apresenta a filosofia que está por trás 
do conceito. Os parceiros discutiram aspectos específicos relativamente aos critérios, à sua operacionalização e 
ainda sobre a promoção conjunta.
Estiveram presentes os Geoparques Magma, Rokua, Terras de Cavaleiros, Arouca, Vis Archipelago, Sesia Val 
Grande, Karawenken, Styrian Eisenwurzen, Tuscan Mining e Naturtejo, representado por Joana Rodrigues.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

28 de Maio (Descla) – Pelos trilhos de Portugal – Rota da Gardunha, Castelo Branco
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CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA
O GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS

- Albuquerque, T., Roque, N., Rodrigues, J., Antunes, M. & Siva, C. - Groundwater 
Vulnerability Assessment in the Naturtejo UNESCO Global Geopark, Portugal. In Abrunhosa, 
M., Chambel, S., Peppoloni, S. & Chaminé, H. (eds.), Book of Abstracts of the Geoethics & 
Groundwater Management Congress, 18-22 May 2020, Porto, Portugal, p. 47
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL



Visite o Geopark Naturtejo em:
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

www.geoparknaturtejo.com

www.facebook.com/geoparknaturtejo.mesetameridional

www.instagram.com/geopark_naturtejo/

www.youtube.com/geoparknaturtejo

issuu.com/geoparknaturtejo

www.slideshare.net/geoparknaturtejomesetameridional
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Geoparks: Geologia humanizada

Geoparks
NETWORK

GLOBALGEOPARKS



www.geoparknaturtejo.com

Ficha técnica:

Edição - Geopark Naturtejo, 2020
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho, Joana 

Rodrigues, Manuela Catana, Turismo de Portugal, 
Facebook dos municípios

Textos - Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues, 
Manuela Catana, Turismo de Portugal, 

Facebook dos municípios
Fotografias - Carlos Neto de Carvalho, 
Joana Rodrigues, Jesus Salazar Cabrera
Clipping - Carla Jacinto e Alice Marcelo 

Design - Layer [Design and Print Studio]
Montagem - Joana Rodrigues
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