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OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
     
Tratando-se de um projeto que visa a cooperação entre territórios que partilham 
características semelhantes, nomeadamente, o fator de serem territórios com alto valor 
natural, paisagístico, geológico, cultural, através da existência de Geoparques (Arouca 
Geopark, Terra de Cavaleiros Geopark e Açores Geopark) e territórios certificados com a 
Carta Europeia de Turismo Sustentável (Montanhas Mágicas, Krkonose National Park, Rep 
Checa e Metshalitus, Finlândia) representados nesta parceria pela Federação EUROPARC, 
pretende-se com este projeto desenvolver algumas atividades, elencadas no tópico 
seguinte, com vista ao desenvolvimento dos 3 pilares: geoconservação, geoeducação e 
geoturismo. 
Tendo em conta os recursos endógenos, os objetivos das Estratégias Locais de 
Desenvolvimento apontam para o estabelecimento de parcerias de cooperação e 
desenvolvimento estratégicas que proporcionem a promoção externa dos recursos 
turísticos e recursos endógenos da região. 
 
Assim, tendo em conta, os objetivos das ELD envolvidas e da cooperação, com este projeto 
pretende-se: 

✓ Potenciar o desenvolvimento de uma estratégica comum para o desenvolvimento 
sustentável; 

✓ Promover e dinamizar a Rede Europeia de Geoparks (UNESCO) e a Rede EUROPARC 
ao nível nacional e transnacional; 

✓ Promover o trabalho em rede e a cooperação com outros Geoparques e Áreas 
Protegidas; 

✓ Contactar com boas práticas promovidas por outras áreas protegidas e/ou 
classificadas; 

✓ Consolidar as identidades territoriais e as imagens de marca dos diferentes 
territórios; 



✓ Conservar, requalificar e valorizar o património natural, rural e histórico-cultural do 
território; 

✓ Organizar e promover o geoturismo enquanto novo produto turístico e alternativo; 
✓ Promover a formação dos agentes locais nas áreas do geoturismo, geoeducação e 

da geoconservação; 
✓ Promover a relação direta de promoção e divulgação dos geossítios do Geoparque 

Açores com o projeto de cooperação Smart Islands, através da inclusão dos 
geossítios na APP a criar, da geolocalização e da colocação de Beacons. 

 
Estes objetivos estão devidamente enquadrados na Estratégia de Cooperação apresentada 
com a EDL da GRATER, nomeadamente: 
 
Objetivo estratégico III. Afirmação da identidade rural através da valorização do Património 
Cultural e Natural  
Área Temática: Ambiente e recursos naturais 
Objetivo: Promover a valorização dos recursos endógenos do TI 
Área temática: Turismo de qualidade adaptado às exigências do mercado e de carater 
genuíno. 
Mais-valias para o território:  

• Preservação e salvaguarda de recursos de excelência ambiental 

• Qualificação das estruturas da paisagem  

• ensibilização ambiental 
 

Na aceção dos objetivos enquanto metas, pretende-se: 
Nº de eventos a realizar: 1 
Nº de reuniões a realizar: 6 
Nº de geossítios açorianos abrangidos: 121 
Nº de edições a publicar: 3 
Nº equipamentos a instalar: 17 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pt.htm 
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