
 
 

Anexo 1 

Fichas Inventário 

  



  



Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique – G1 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      409 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 
D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional         

Nacional                   X 

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ___________________ 

Ficha nº 1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético   X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica              X                   Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  - Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Poluição ambiental e vias de acesso (alcatroadas) que promovem a exploração não sustentável do cone 

vulcânico; Erosão Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Pereira, I.; Galocha, A.; Alberto, F. & Nunes, N. (2008) – Estudo geológico da 

região do Cabeço de Montachique. Departamento de Ciências - Faculdade de Ciências. Universidade de 

Lisboa.  

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cabeço de Montachique corresponde a uma das chaminés vulcânicas que constituem o Complexo 
Vulcânico de Lisboa formado à cerca de 70 M.a. no Período Cretácico da Era Mesozoica. Este cone 
vulcânico destaca-se na paisagem sobretudo pela sua dimensão e altitude (409 metros no ponto mais 
elevado do concelho de Loures), sendo um local muito atrativo, não só pela sua importância geológica, 
geomorfológica como também paisagística. 
As características do cone vulcânico permitem-nos definir o tipo de atividade vulcânica aqui ocorrera 
outrora, sendo possível definir este vulcão como um vulcão do tipo efusivo/misto dadas as suas vertentes 
suaves que testemunham a emissão lenta de lava, ainda que com algumas intercalações de episódios 
explosivos de pouca violência.  
As atividades vulcânicas deste tipo ocorrem quando o magma é bastante viscoso (pouco fluído) e 
caracterizam-se por derramamentos de lava pela cratera recobrindo extensões de área variável, podendo-
se formar correntes/rios de lava, ou mesmo mantos de lava que cobrem vastas áreas de terreno. 
Apesar deste vulcão se enquadrar no tipo efusivo/misto, como já foi referido, é ainda de salientar que a 
presença de material piroclástico de textura detrítica nesta área revela que existiu alguma atividade 
explosiva ainda que de curta duração. Tendo em conta que o depósito piroclástico tem uma matriz de 
dimensões reduzidas e equidimensionais este poderá ser um depósito de fluxo (possivelmente 
ignimbrítico), mas seria necessário recorrer a análises laboratoriais para obter resultados conclusivos 
(Fisher et al. 1997). 
Na área do Cabeço de Montachique a morfologia é fortemente controlada pela estrutura.  
Tal como acontece a Este com os Cabeços da Torre e o Alto dos Cagarriços, o Cabeço de Montachique 
interrompe a Norte a morfologia em costeira que se observa na região devido à presença das intrusões 
ígneas e escoadas lávicas que se traduzem em elevações topográficas. 
Este local é composto por basaltos no topo e por calcários na base que evidenciam os limites da chaminé 
vulcânica. 
O basalto aqui identificado tem uma textura afanítica porfírica, com fenocristais, piroxena e olivina. 



Disjunção prismática do Cabeço de Montachique 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      405 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta       X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada                X 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 
D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional        X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                 Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ______________ 

Ficha nº 1.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica              X                   Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ________________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  - Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Poluição ambiental e vias de acesso (alcatroadas) que promovem a exploração não sustentável do cone 

vulcânico; Erosão Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Brilha J.B.R., Sequeira Braga M.A., Proust D., Dudoignon P. (1988) – A 

disjunção colunar na chaminé vulcânica de Penedo de Lexim (Complexo Vulcânico de Lisboa) – Morfologia e 

Génese. Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro, tomo 84, fasc. B154-B157. 

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora existam algumas divergências de opiniões de diferentes autores no que respeita à sua génese e 
desenvolvimento da morfologia, parece ser consensual que a causa da disjunção colunar se relaciona com 
a contração térmica da lava provocada pelo seu arrefecimento. Embora esta estrutura possa ocorrer em 
vários tipos de rocha (filões e diques de rochas intrusivas, chaminés vulcânicas, depósitos piroclásticos  
consolidados ou não, etc.) quase todos os estudos e trabalhos publicados se limita ao estudo destas 
estruturas em escoadas lávicas sub-aéreas, tal como é o caso aqui apresentado. 

Esta geoforma é também apelidada de disjunção prismática devido à geometria em forma de prisma. 
Muitos autores justificam a ocorrência de prismas de secções hexagonais com base na teoria de que o 
hexágono é a forma geométrica mais estável em condições de rutura de uma dada superfície. 

No cabeço de Montachique podem ser observados um conjunto muito variado de prismas e devido aos 
processos de erosão e fracturação são visíveis exemplares que representam muito bem esta geoforma 
com características muito interessantes. 

O diâmetro destes prismas vai dos 25 aos 45 centímetros. 



Alvéolos de dissolução do Cabeço de Montachique 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      390 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação mais 

próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta       X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca              X 

8.3 – Deterioração Moderada                 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 
D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal        X 

Regional         

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                 Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                                   Outro ___________________ 

Ficha nº 1.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Poluição da área envolvente 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 

(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 

cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar definem-se pela sua génese idêntica à das pias, embora, por 

vezes, seja, de forma mais evidente, condicionados por pequenas diferenças litológicas ou pela 

microfraturação. No entanto a ação orgânica (líquenes, algas, musgos ou raízes) parece desempenhar um 

papel dominante na sua localização. São formas centimétricas que se podem desenvolver, qualquer que seja 

o declive das superfícies. 

Nesta área, os alvéolos de dissolução identificam-se em alguns blocos rochosos localizados a cerca de 14 

metros para SE do topo do cabeço de Montachique. 



Pias ou bacias de dissolução do Cabeço de Montachique 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      390 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta       X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca              X 

8.3 – Deterioração Moderada                 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal        X 

Regional         

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                 Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                                  Outro  ______________ 

Ficha nº 1.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra   _______________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso: - Geoturismo; Geocaching; Desportos radicais (BTT, ...) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Poluição da área envolvente 

15 – Necessidades de medidas de proteção: Limpeza e manutenção do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 

termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pias são depressões escavadas no substrato rochoso. Em planta têm uma forma normalmente circular, 
oval ou elíptica. São formas onde há retenção temporal de água que habitualmente desaparece por 
evaporação. 
A água é o principal responsável pela formação inicial e desenvolvimento das pias. Por vezes é visível a 
associação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, zonas onde a desagregação da rocha é 
naturalmente mais propícia. Outras vezes é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 
determinado local. 

Neste caso as bacias ou pias de dissolução desenvolveram-se em estruturas horizontais e incluem pequenas 
depressões com forma geralmente circular e com fundo em calcário nu. Constituem por norma locais de 
permanência, mais ou menos prolongada da chuva cuja agressividade poderá vir a ser reforçada pela ação 
orgânica (provocando o alargamento das pias juntos à base), ainda que neste caso não se verifique tal 
ocorrência. Estas formas têm, na maioria das vezes, um maior desenvolvimento horizontal (poucos 
centímetros a 3 ou 4 metros de largura), do que vertical (poucos centímetros a 50 centímetros). No presenta 
caso o seu diâmetro varia entre ou 5 e os 11 centímetros. 

Nesta área, as pias de dissolução identificam-se, tal como a geoforma anteriormente apresentada em 
alguns blocos calcários localizados a cerca de 14 metros para SE do topo do cabeço de Montachique. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Caos de blocos basálticos do Cabeço de Montachique 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      370 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta        

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca              X 

8.3 – Deterioração Moderada                 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal        X 

Regional         

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                 Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                                  Outro   ______________ 

Ficha nº 1.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                        Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica           X                     Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                    

Geocultural                                Outra   _______________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas nesta área são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto 

unidade singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Nunes, J. C. (2003) - Paisagens Vulcânicas dos Açores. Ponta Delgada: Amigos 

dos Açores – Associação Ecológica, 55p. 

Webgrafia: http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/45995325/Paisagens%20Geol%C3%B3gicas 

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente os caos de blocos constituem a paisagem típica das regiões graníticas ou granitoides onde as 
condições de modelado se exercem de maneira natural, caracterizando-os pela aglomeração e abundância 
de blocos ou penhas que dão à paisagem um aspeto caótico. 
Ainda assim o mesmo fenómeno pode ocorrer em paisagens basálticas onde a queda de blocos basálticos 
e sua dispersão pelo território são elementos constituintes da geopaisagem. 
Os blocos desabados nesta área definem-se pelas suas formas poligonais e superfícies retas formando 
ângulos de 90o contrariamente aos blocos constituintes das paisagens graníticas. 
O desabamento de blocos basálticos na vertente norte do cone vulcânico originou um caos de blocos 
dispersos aleatoriamente por toda a encosta. O desabamento destes blocos deve-se aos processos 
erosivos naturais que promovem a fracturação e queda de material rochoso por perda de sustentação.  
Os blocos desabados correspondem a fragmentos de colunas basálticas cuja forma caracteriza este tipo de 
vulcão extinto há cerca de 70 M.A. 
Este geossítio, além de permitir identificar no terreno a forma como evoluiu e continuará a evoluir este 
troço do território, é parte integrante da paisagem basáltica caracterizando o espaço bem como os 
restantes geossítios presentes na área abrangida pelo cone vulcânico. 

http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/45995325/Paisagens%20Geol%C3%B3gicas


Escarpa basáltica do Cabeço de Montachique 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      395 metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta        

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca              X 

8.3 – Deterioração Moderada                 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 
D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal        X 

Regional         

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                 Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico           X                      Outro   _____________ 

Ficha nº 1.5 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático          X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica        X                        Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra   ______________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; Geocaching; Escalada; bouldering 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Poluição da área envolvente 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 

informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, à exploração 

geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Pinheiro, R.J.B. (2006) – Evolução e Caracterização de uma Encosta da Serra Geral formada por Rochas 

Vulcânicas e Sedimentares no Rio Grande do Sul 

Webgrafia: http://www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/articles/115.pdf  

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escarpa basáltica tem cerca de 9 metros de altura e 7 de largura, está orientada a Oeste e é a 
estrutura que melhor se identifica no topo do cone vulcânico pela sua dimensão e forma abrupta. 
Apesar dos processos erosivos naturais deixarem a estrutura basáltica cada vez mais a descoberto, vão 
por outro lado promover a sua fracturação e a queda de blocos sobretudo nas vertentes Norte e Oeste do 
cone vulcânico. 
A interpretação dos fenómenos de instabilidade associados aos processos de evolução da escarpa 
basáltica é uma das possíveis formas de compreender o território e a sua génese. 
A relevância deste geossítio prende-se ainda com a disjunção colunar que integra toda a estrutura 
basáltica. 

http://www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/articles/126.pdf


Filão camada do Cabeço de Montachique 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  

 

2. Altitude:                    240   metros 

3. Localização: Vertente SW do Cabeço Montachique 
 

4. Data de Observação:  

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X  

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta        

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca              X 

8.3 – Deterioração Moderada                 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 
D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal        X 

Regional         

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico               X                Geomorfológico            

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                                   Outro  _____________ 

Ficha nº 1.6 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático          X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica       

Tectónica             X                   Eólica                    

Geocultural                                Outra      _____________ 

 
E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Não se verificam quaisquer ameaças ao geossítio atuais, ainda assim a desflorestação ou escavações nesta 

área poderão vir a afetar a integridade do mesmo 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Garantir a correta manutenção do espaço garantindo a integridade do cone vulcânico no qual se insere o 

filão camada em questão 

16 – Bibliografia relacionada:  

Pereira, I.; Galocha, A.; Alberto, F. & Nunes, N. (2008) – Estudo geológico da região do Cabeço de 
Montachique. Departamento de Ciências - Faculdade de Ciências. Universidade de Lisboa. 

Webgrafia:  

http://www.lneg.pt/download/4883/IBEROEKA_Livro_Valorizacao_Pegmatitos_Litiniferos.pdf  

 
F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este filão camada, localizado no corte estratigráfico nas traseiras da fábrica de produtos farmacêuticos 
Lecifarma, assume, devido à sua natureza (intrusão do corpo ígneo entre as camadas de formação 
sedimentar observável no terreno), as mesmas altitudes das camadas sedimentares. 

Ainda apelidado de soleira ou sill, o filão camada é um filão em que a intrusão magmática se deu ao 
longo dos planos de estratificação dando origem a uma massa tabular de faces paralelas aos estratos 
encaixantes. 

Assim, o filão camada desenvolve-se paralelamente às camadas, sem as intersectar. 

Um outro filão de menor espessura encontra-se em contacto com uma zona adjacente de material muito 
fraturado, com veios de calcite (fendas de tração) fraturados hidraulicamente. 

http://www.lneg.pt/download/4883/IBEROEKA_Livro_Valorizacao_Pegmatitos_Litiniferos.pdf


Penedo da Toupeira 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 
 

 

2. Altitude:                      277 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro       X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional                X 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro:     Espeleológico 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica               X                  Eólica                     

Geocultural                                Outra      _______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Provas de sobrevivência, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do aquífero cársico subterrâneo 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em áreas calcárias, os processos erosivos originam geralmente relevo do tipo cársico (forma de relevo 

muito peculiar) que se desenvolve devido à ação da água da chuva, que se comporta como ácido, 

dissolvendo os minerais carbonatados, como a calcite existente nos calcários. Alguns bons exemplos do 

relevo cársico como grutas e pias ou bacias de dissolução, cornijas, entre outros foram identificados nesta 

área. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Gruta de Salemas – G2 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  

 

2. Altitude:                      240 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta     X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  
 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional                X 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Provas de sobrevivência, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação do espaço envolvente e consequente contaminação do aquífero cársico subterrâneo 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis informativos 
no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruta de constituição calcária, característica do modelado cársico. Sinteticamente, a formação desta gruta 

de génese cársica deve-se à dissolução dos carbonatos de cálcio. Embora as condicionantes estruturais 

possam estar presentes no início da sua formação, por originarem áreas de fraqueza (diáclases) que serão 

aproveitadas para a infiltração da água, que exercerá a sua ação física e química sobre os materiais, as 

grutas são na realidade, resultado de um longo processo de carsificação. Esta alteração cársica resultou 

então numa estrutura de passagens e aberturas naturais com largura suficiente para serem exploradas 

pelos seres humanos, o que as diferencia das diáclases, das diáclases abertas ou mesmo dos corredores. 

Esta gruta surge muitas vezes denominada, de forma pouco completa, por diaclase, dado que uma diaclase 

corresponde a qualquer tipo de fissura ou descontinuidade que interrompe a unidade de um corpo rochoso. 

Outros conceitos como diaclase aberta e corredor (termos cársicos) vir podem surgir como definição 

“limitativa” desta forma cársica. 

A gruta de salemas corresponde a um corredor sinuoso com cerca de 30 metros de comprimento e um 

metro de largura média cuja entrada, aberta na bancada de calcários apinhoados do cenomaniano superior, 

forma uma cornija no iam esquerdo do vale da ribeira de Lousa. 

 

 

Calcário: rocha sedimentar quimiogénica monomineralógica, que se forma por precipitação de carbonato de 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Estalactite 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 
 

 

2. Altitude:                      240 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho          X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  
 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional                X 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 2.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático        X               Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching;  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do sistema cársico subterrâneo; Utilização pouco 
sustentável da gruta afetando não só os geossítios como a fauna particular que esta ainda alberga 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Condicionar a exploração da gruta provendo a sua sustentabilidade 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis informativos 
no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As estalactites correspondem a formações rochosas sedimentares de aspeto e dimensão variáveis que se 

originam no teto de uma gruta ou caverna desenvolvendo-se verticalmente em direção ao solo da mesma 

através da deposição (precipitação) de carbonato de cálcio arrastado pela água que goteja do teto. 

Apresentam geralmente uma forma tubular ou cónica. 

Assim, em oposição ao caracter predominantemente erosivo da água, tanto à superfície como em 

profundidade, nas grutas estão patentes alguns aspetos construtivos representados por depósitos de 

precipitação química (espeleólitos ou espeleotemas), nomeadamente as formações cársicas resultantes da 

precipitação da calcite no teto – estalactites – ou a partir do solo – estalagmites – que se desenvolvem 

devido ao gotejar contínuo da água do teto no interior da gruta.  

Nesta gruta este tipo de geoforma ainda se encontra pouco desenvolvido, ainda assim é possível observar 

alguns exemplares mais evoluídos. 

É ainda de referir que a formação das estalactites é muito lenta podendo crescer cerca de 6 a 25 milímetros 

em cada 90 anos, daí ser um privilégio poder observá-las no concelho de Loures, ainda que pouco 

desenvolvidas. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Geoforma (pia de dissolução) - Espeleotema 

Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia (Vista em plano) 
 

 
 

2. Altitude:                      240 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho          X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional                X 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                     Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 2.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático        X               Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra    ________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching;  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do sistema cársico subterrâneo; Utilização 
pouco sustentável da gruta afetando não só os geossítios como a fauna particular que esta ainda alberga 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Condicionar a exploração da gruta provendo a sua sustentabilidade 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia:  

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.cecgodoy.pro.br/bancodeimagens/v/cavernas/SEL-cavernas-dia-02-213-md.jpg.html  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os espeleotemas correspondem a formações rochosas sedimentares de aspeto e dimensão variáveis que se 

originam no solo de uma gruta ou caverna desenvolvendo-se verticalmente em direção ao teto da mesma 

através da deposição (precipitação) de carbonato de cálcio arrastado pela água que goteja do teto. 

Apresentam geralmente uma forma tubular ou cónica. 

Assim, em oposição ao caracter predominantemente erosivo da água, tanto à superfície como em 

profundidade, nas grutas estão patentes alguns aspetos construtivos representados por depósitos de 

precipitação química (espeleólitos ou espeleotemas), nomeadamente as formações cársicas resultantes do 

gotejar contínuo da água do teto no interior da gruta – estalagmites. 

Nesta gruta este tipo de geoforma, tal como a anterior ainda se encontra pouco desenvolvido, ainda assim é 

possível distinguir este exemplar que testemunha a evolução geomorfológica no interior da gruta. 

É ainda de referir que a formação das estalagmites é muito lenta podendo crescer cerca de 6 a 25 

milímetros em cada 90 anos, daí ser um privilégio poder observá-las no concelho de Loures, ainda que 

pouco desenvolvidas. 

Esta geoforma em particular assemelha-se a uma pia de dissolução ainda que os processos de formação no 

interior da gruta não sejam idênticos aos que originam as pias de dissolução identificadas no exterior. Tal 

como outras variadas geoformas identificadas na área do concelho de Loures, esta resulta de processos 

naturais “construtivos”. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.cecgodoy.pro.br/bancodeimagens/v/cavernas/SEL-cavernas-dia-02-214-md.jpg.html


Janela cársica 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 
 

 

2. Altitude:                      240 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
Parede Sul da Gruta 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho          X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado                  X 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                       X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 2.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático        X               Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra      _______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching;  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do sistema cársico subterrâneo; Utilização 
pouco sustentável da gruta afetando não só os geossítios como a fauna particular que esta ainda alberga 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Condicionar a exploração da gruta provendo a sua sustentabilidade 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A janela cársica corresponde a uma abertura natural situada acima do nível do chão de uma gruta ou 

galeria. 

Esta forma é mais um exemplar do modelado cársico que valoriza a gruta onde se encontra. 

 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Marmita de dissolução 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 
 

 

2. Altitude:                      240 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
Parede Sul da Gruta 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho          X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado                  X 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                       X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro:      

Ficha nº 2.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático        X               Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra      _______________ 

 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching;  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do sistema cársico subterrâneo; Utilização 
pouco sustentável da gruta afetando não só os geossítios como a fauna particular que esta ainda alberga 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Condicionar a exploração da gruta provendo a sua sustentabilidade 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A génese desta geoforma reside na dissolução dos calcários, tal como as restantes formas particulares do 

carso, e contribui para uma maior diversidade de formas no interior da gruta. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Escarpa Calcária com Formas de Dissolução do Penedo da Toupeira – G3 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

  

2. Altitude:                     245 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta       X 

6.3 – Ausência de caminho      7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada                         X 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro      ______________ 

Ficha nº 3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático           X            Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; Escalada; bouldering 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Processos naturais de dissolução que levaram à formação da geoforma, não sendo uma ameaça propriamente 
dita, levará à dissolução continua do corpo rochoso 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis informativos 
no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escarpa de dissolução ou corrosão corresponde a um desnível ou escarpa cuja génese reside nos 

processos cársicos de dissolução ou alteração química, em detrimento de processos de erosão mecânica.  

A formação desta escarpa de dissolução na área de estudo deve-se à sua exposição prolongada aos agentes 

erosivos e às características físicas da rocha. 

Além do tempo de exposição, a composição das rochas, nomeadamente dos calcários também condiciona 

fortemente a sua resistência à erosão. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Algar de Dissolução do Penedo da Toupeira – G4 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:                      250 metros 

3. Localização: A Sul da pedreira de Salemas 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro        

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal               X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático           X             Cénico/Estético           

 Cultural                                Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                               Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching;  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Poluição e degradação da área e consequente contaminação do aquífero cársico subterrâneo 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Definição de estratégias de geoconservação (implantação de sistemas de recolha de lixo) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-estruturas.htm  

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os algares podem ser originados pelo desmoronamento do teto de uma sala ou galeria, ou devido ao 

alargamento de uma fenda devido à ação corrosiva da água de infiltração ou da água subterrânea (Crispim, 

1982). 

Algar corresponde a uma cavidade natural de desenvolvimento predominantemente vertical. Um algar 

pode ter diferentes origens, neste caso deve-se aos processos erosivos provocados pela água. Distinguem-

se ainda dois tipos de algar dependendo da sua génese, o algar de dissolução e o algar de abatimento. 

Este algar localiza-se a cerca de 2,20 metros do solo e tem cerca de  1 metro de altura e 60 centímetros de 
largura. Foi posto a descoberto pela laboração da pedreira que aí foi instalada e, apesar de não ter estado 
diretamente relacionado com os povos que habitaram este território tal como aconteceu com a gruta de 
Salemas, foram encontrados no seu interior instrumentos da indústria musteirense, restos humanos que se 
supõem datarem do paleolítico médio, época dominada pelo homem-de-neandertal denominada 
vulgarmente como Idade da Pedra Lascada, e fauna acrescida de ossos de elefante idêntica à já encontrada 
noutra gruta da região. 
Em Portugal pode ainda ser identificado por algarão ou algarocho. 

Em termos geomorfológicos define-se como algar de dissolução, pois forma-se devido à dissolução dos 

calcários na vertical. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-estruturas.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Deslizamento Complexo do Penedo da Toupeira – G5 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia 
 

 

2. Altitude:                     130 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 8/1/12 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada      X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado              

8.2 – Deterioração Fraca                X 

8.3 – Deterioração Moderada                

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                    Geomorfológico          X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro     ______________ 

Ficha nº 5 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático           X            Cénico/Estético           

 Cultural                              Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra:     De vertente 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

- Interesse ao nível do estudo do risco de deslizamentos no território (susceptibilidade; vulnerabilidade)  

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio, pois este poderá ser por si próprio uma ameaça à 
população e às habitações 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definir medidas limitativas de ocupação do espaço, preservando a sustentabilidade das áreas naturais e 
contribuindo por outro lado para a mitigação dos riscos associados a movimentos de terreno, 
nomeadamente deslizamentos e desabamentos 

16 – Bibliografia relacionada:  

Zêzere, J.L. et al. – Análise Sensitiva na Avaliação da Susceptibilidade a Deslizamentos na Região Norte de 
Lisboa. Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa. 

Zêzere, J. L. (1997) – Movimentos de Vertente e Perigosidade Geomorfológica na Região a Norte de Lisboa. 
Universidade de Lisboa. 539 pp. (Tese de Doutoramento). 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes movimentos implicam uma translação que ocorre na vertente, seguindo, na maior parte dos casos, 

uma superfície de rotura plana, bem lubrificada e com alguma inclinação (Rebelo, 1977, citado por 

Meneses, 2011), daí a sua designação como deslizamentos translacionais (translational slides). Este 

deslizamento tem um plano de rotura planar controlado pela estrutura, ou seja, desencadeou-se ao longo 

de uma fratura alargada, em parte preenchida por terra rossa (fig. 5.25). Imediatamente após a ocorrência 

do deslizamento que mobilizou materiais essencialmente argilosos, as bancadas calcárias localizadas junto 

à cicatriz acabaram por desabar por falta de sustentação. Daí que este movimento de vertente se possa 

considerar como um movimento complexo. Note-se (ver fig. 5.24) que os blocos calcários desabados de 

maior dimensão se deslocaram até maiores distâncias, localizando-se junto ao pé do deslizamento. 



Pias ou Bacias de Dissolução do Penedo da Toupeira – G6 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  

 

  

2. Altitude:                      250 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

6 – Acessos 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho     X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro     ______________ 

Ficha nº 6 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra      ______________ 

 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pias são depressões escavadas no substrato rochoso. Em planta têm uma forma normalmente circular, 

oval ou elíptica. São formas onde há retenção temporal de água que habitualmente desaparece por 

evaporação.  

A água é o principal responsável pela formação inicial e desenvolvimento das pias. Por vezes é visível a 

associação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, zonas onde a desagregação da rocha é 

naturalmente mais propícia. Outras vezes é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 

determinado local. 

Neste caso as bacias ou pias de dissolução desenvolvem-se em estruturas horizontais ou sub-horizontais e 

incluem depressões geralmente circulares com fundo em calcário nu ou coberto por materiais finos e 

pouco espessos. Constituem locais de permanência, mais ou menos prolongada, da chuva, cuja 

agressividade pode ser reforçada por ação orgânica (provocando o alargamento das pias juntos à base). Em 

superfícies inclinadas, as bacias dissimétricas podem dar lugar a formações abertas e mesmo pequenos 

sulcos alimentados pela água concentrada na bacia. Estas formas têm, na maioria das vezes, um maior 

desenvolvimento horizontal (poucos centímetros a 3 ou 4 metros de largura), do que vertical (poucos 

centímetros a 50 centímetros). 

Nesta área as pias ou bacias identificadas possuem dimensões de 5 a 30 centímetros e algumas delas 

apresentam aberturas na parte lateral por onde escorre a água acumulada, formando mesmo um pequeno 

sistema de cascatas desde as pias mais acima até às da base da estrutura rochosa (calcária) onde se 

formaram. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira – G7 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

  

2. Altitude:                      250 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 28/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho     X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                      

Regional                    X 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico            

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro:     Paleontológico 

Ficha nº 7 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático           X           Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra __________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Berthou, P. Y. (1979) - Essai de synthèse paléogéographique et paléobiostratigraphique du bassin 
occidental portugais au cours du crétacé supérieur. Laboratoire de Géologie des Bassins Sédimentaires. 
Université Pierre et Marie Curie. 4 Place Jussieu. 75230 PARIS Cedex 05. France; Projet Mid Cretaceous 
Events. 

Kullberg, J. C.; Rocha, R. B.; Soares, A. F.; Rey, J.; Terrinha, P.; Callapez, P.; Martins, L. (2006) – A Bacia 
Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica. In Geologia de Portugal no contexto da Ibéria (R. 
Dias, A. Araújo, P. Terrinha & J. C. Kullberg, Eds.). Univ. Évora, pp. 316-368. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente perto dos lapiás onde se desenvolveram as pias ou bacias de dissolução que constituem o 

geossítio G6 foi identificado o geossítio G7 que comporta a área abrangida pela clareira localizada junto 

à base da vertente NE do alto da Toupeira. Este geossítio define-se como tal por integrar uma “colónia” 

de fósseis, alguns deles relativamente bem conservados. 

Estes fósseis datam do Cenomaniano Superior e são parte integrante da Formação da Bica 

caracterizando-a segundo Berthou (1979), em parte, pela presença de um nível, na base, de Neolobites 

vibrayeanus com cerca de 9 metros de espessura e um outro, no topo, com rudistas que atinge um 

máximo de 40 metros espessura. Posto isto e tendo em conta que a quase totalidade dos fóssies aqui 

identificados correspondem a amonóides do tipo Neolobites vibrayeanus, concluiu-se que nesta área em 

particular predomina o nível ou camada mais recente da formação da Bica. 

Segundo Frank Wiese & Frauke Schulze (2005) estes fósseis, da família dos céfalopodes fósseis integram-

se em: 

Superfamília: Hoplitoidea (Douvillé, 1890);  

Família: Engonoceratidae (Hyatt, 1900);  

Género: Neolobites vibrayeanus (Fischer, 1882); 



Cornija Calcária do Penedo da Toupeira – G8 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia 
 

 

2. Altitude:                     230 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado             X 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico          X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro _________________ 

Ficha nº 8 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra  ________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação da integridade do espaço envolvente 

16 – Bibliografia relacionada:  

ZêZere, J. L. (1988) – As costeiras a Norte de Lisboa. Dinâmica de Vertentes e Cartografia Geomorfológica. 
Dissertação de tese de Mestrado em Geografia Física Regional pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma cornija corresponde à parte superior do front sustentada pela camada resistente. Apresenta declive 
geralmente forte, de convexo a retilíneo, seguido de tálus côncavo. A forma e o declive da cornija 
dependem da relação de espessura das rochas duras e tenras e do contraste de resistência entre ambas. 
Quanto mais delgada for a camada dura, menos forte será a convexidade da cornija, pelo solapamento 
basal. 



Exurgência do Penedo da Toupeira – G9 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia 
 

 

2. Altitude:                     180 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado             X 

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico          X 

Hidrológico              X                     Pedológico 

Paisagístico                        Outro _________________ 

Ficha nº 9 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial         X               Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação da integridade do espaço envolvente, pois a ocorrência desta cascata deve-se ao tipo de 
geologia e geomorfologia presente nesta área 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora sazonal, este curso de água tem uma génese muito particular, daí ser denominado de exsurgência. 

Uma exsurgência corresponde à emergência à superfície de um curso de água subterrâneo cujo caudal 

resulta de infiltrações diversas no maciço carsificado e da condensação em profundidade e não 

propriamente de um rio que entrou numa perda ou sumidouro. 

Neste caso em particular, e dada a sua sazonalidade define-se como exsurgência periódica dado que a água 

brota apenas durante o período pluvioso, por outro lado, e no que respeita à génese propriamente dita, 

pode definir-se como exsurgência de barreira, pois localiza-se no contacto entre uma formação permeável e 

carsificável e uma formação impermeável.  

Em suma, a água precipitada pela chuva infiltra-se no modelado cársico e, a meio da vertente na zona de 

contacto entre formações com diferentes permeabilidades, a água surge à superfície formando uma cascata 

que assume maior relevância na paisagem consoante a intensidade da precipitação. 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Escarpa Calcária de Ponte de Lousa – G10 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  

 

2. Altitude:                       150 metros 

3. Localização: SW do povoado de Salemas 
Vertente Este do vale da ribeira de Lousa 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta      

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                    X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outro __________________ 

Ficha nº 10 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

ZêZere, J. L. (1988) – As costeiras a Norte de Lisboa. Dinâmica de Vertentes e Cartografia Geomorfológica. 
Dissertação de tese de Mestrado em Geografia Física Regional pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa 

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escarpa calcária, enquanto geossítio, assume um papel fundamental como elemento de paisagem, 

dada a sua estrutura de dimensão considerável que se destaca na encosta Leste do vale da ribeira de Ponte 

de Lousa. Esta estrutura caracteriza-se ainda pela presença de inúmeras diáclases que testemunham a 

erosão natural a que a mesma está sujeita. Pode-se observar ainda no terreno a formação de uma área 

abrigada (Cornija) por baixo da escarpa que se desenvolve ao longo de um troço da mesma. Pode-se ainda 

observar no terreno, no setor imediatamente abaixo da escarpa, a presença de um depósito argiloso, 

resultante da acumulação de certos componentes (argilas, areia fina, óxidos de ferro), devido à dissolução 

das rochas carbonatadas. Este depósito denomina-se por terra rossa e é característico do modela cársico. 



Estrutura Monoclinal/Cornija de Ponte de Lousa – G11 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia 
 

 

2. Altitude:                     90 metros 

3. Localização: Ponte de Lousa 

4. Data de Observação: 8/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada      X 7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado              

8.2 – Deterioração Fraca             

8.3 – Deterioração Moderada               X 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico             X                       Geomorfológico          X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro __________________ 

Ficha nº 11 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica      

Tectónica         X                       Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

- Teto de abrigo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definir medidas limitativas de ocupação do espaço, contribuindo por outro lado para a mitigação dos riscos 
associados a movimentos de terreno, nomeadamente desabamentos 

16 – Bibliografia relacionada:  

ZêZere, J. L. (1988) – As costeiras a Norte de Lisboa. Dinâmica de Vertentes e Cartografia Geomorfológica. 
Dissertação de tese de Mestrado em Geografia Física Regional pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este geossítio tem particular interesse por vários motivos, não só em termos geológicos, geomorfológicos e 

paisagístico como também, noutra prespectiva, possibilita avaliar as fragilidades relacionadas com o 

ordenamento do território neste local e perceber a importância do “fator risco” e a sua relação com o 

“fator recurso”. 

Como se pode observar na imagem, a estrutura rochosa forma uma cornija que serve de teto de abrigo a 

animais e a utensílios variados (reboques…). Pode se ainda observar que foram implantadas “construções 

temporárias” com paredes e portas debaixo da estrutura. 

Surge assim associados à ocupação desordenada do espaço dois grandes problemas, a ocupação de uma 

área de interesse relevante para o geopatrimónio e geoturismo impossibilitando a sua valorização 

enquanto geossítio e, por outro lado, o risco de desabamento associado a este sítio. 



Nascente Cársica Sazonal de Ponte de Lousa – G12 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia 
 

 

2. Altitude:                     19 metros 

3. Localização: Ponte de Lousa 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada       7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho     X 7.3 - A pé              X 

 
 

C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado              

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada                

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                     X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                    Geomorfológico          X 

Hidrológico            X                       Pedológico 

Paisagístico                        Outro ______________ 

Ficha nº 12 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                 Eólica                      

Geocultural                                Outra __________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; Passeios pedestres 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

As ameaças à integridade do geossítio prendem-se sobretudo com a poluição, nomeadamente a jusante da 
cascata e com o desenvolvimento de construções para montante 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definir medidas limitativas de ocupação do espaço, contribuindo por outro lado para a mitigação dos riscos 
de contaminação da água proveniente do aquífero cársico 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia:  

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-cascata-do-c%C3%A1rsico-image5237141  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cascata tem um funcionamento sazonal, pois depende da infiltração da água da chuva no aquífero 

cársico que depois surge à superfície numa nascente cársica localizada mais a montante onde o acesso é 

fortemente condicionado pela densidade de vegetação. Esta cascata assume um valor singular nesta área 

e é mais um ponto de interesse característico do modelado cársico patente neste troço do território. 

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-cascata-do-c%C3%A1rsico-image5237151


Afloramento Calcário do Penedo Mouro – G13 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   324   metros 

3. Localização: Cabeço de Montachique 
 

4. Data de Observação: 3/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal         X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro      ______________ 

Ficha nº 13 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Construções na vertente S/SE (encosta da saúde) e consequente instabilidade de vertentes provocado riscos 
para as pessoas e comprometendo a integridade da paisagem 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação e promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território 
(painéis informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos locais onde há muito calcário, os processos erosivos originam geralmente relevo do tipo cársico (forma 

de relevo muito peculiar) que se desenvolve devido à ação da água da chuva, que se comporta como ácido, 

dissolvendo os minerais carbonatados, como a calcite existente nos calcários. Alguns bons exemplos do 

relevo cársico como grutas e campos de lapiás, entre outros foram identificados nesta área. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Escarpa calcária do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  

 

2. Altitude:                   290   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 
 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada       X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta          X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                      

Mineralógico                             Outro: 

Ficha nº 13.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Escalada; Rappel 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

Erosão Antrópica no flanco esquerdo da bancada de calcários 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escarpa calcária, enquanto geossítio, assume um papel fundamental como elemento de paisagem, 
dada a sua estrutura de dimensão considerável que se destaca a Norte do Penedo Mouro. Esta estrutura 
caracteriza-se ainda pela presença de inúmeras diáclases que testemunham a erosão natural a que a mesma 
está sujeita. Comparativamente às outras estruturas que se lhe assemelham no concelho, esta distingue-se 
pela sua dimensão, pois encontra-se muito mais a descoberto que as restantes, sendo possível identificá-la 
facilmente através da ferramenta Google Earth cuja definição de imagem é relativamente baixa. 



Bloco pedunculado do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   295   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta           

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                      

Mineralógico                             Outro _________________ 

Ficha nº 13.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica          X            

Geocultural                                Outra      ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os blocos pedunculados caracterizam-se por se assemelharem a cogumelos e são uma das várias formas 
resultantes da corrosão que tem lugar na base de relevos residuais. A corrosão na base é, na maior parte 
dos casos, ocasionada pela humidade do solo. Esta ataca as bolas ou colunas de rocha em seu redor. As 
paredes das concavidades basais são frequentemente rugosas, pois estas superfícies corroídas 
desenvolvem-se melhor em rochas cristalinas de granulometria grosseira ou textura porfiroide. Refira-se 
que a corrosão basal é vista a afetar, inclusivamente, menires, o que indica que, à escala do tempo 
geológico, se trata de um processo rápido. 

http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/geomorf.html


Pias ou bacias de dissolução do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   295   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada       X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta          X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outro __________________ 

Ficha nº 13.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Escalada; Rappel 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pias são depressões escavadas no substrato rochoso. Em planta têm uma forma normalmente circular, 

oval ou elíptica. São formas onde há retenção temporal de água que habitualmente desaparece por 

evaporação.  

A água é o principal responsável pela formação inicial e desenvolvimento das pias. Por vezes é visível a 

associação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, zonas onde a desagregação da rocha é 

naturalmente mais propícia. Outras vezes é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 

determinado local. 

Neste caso as bacias ou pias de dissolução desenvolvem-se em estruturas horizontais ou sub-horizontais e 

incluem depressões geralmente circulares com fundo em calcário nu ou coberto por materiais finos e pouco 

espessos. Constituem locais de permanência, mais ou menos prolongada, da chuva, cuja agressividade pode 

ser reforçada por ação orgânica (provocando o alargamento das pias juntos à base). Em superfícies 

inclinadas, as bacias dissimétricas podem dar lugar a formações abertas e mesmo pequenos sulcos 

alimentados pela água concentrada na bacia. Estas formas têm, na maioria das vezes, um maior 

desenvolvimento horizontal (poucos centímetros a 3 ou 4 metros de largura), do que vertical (poucos 

centímetros a 50 centímetros). 

Nesta área as pias ou bacias identificadas possuem dimensões de 5 a 30 centímetros e algumas delas 

apresentam aberturas na parte lateral por onde escorre a água acumulada, formando mesmo um pequeno 

sistema de cascatas desde as pias mais acima até às da base da estrutura rochosa (calcária) onde se 

formaram. 

Estas pias de dissolução desenvolvem-se também nas superfícies horizontais dos lapiás (forma também 

caraterística do modelado cársico). 

 



Mó talhada nos calcários do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   295   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta           

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal           X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico            

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                                  Outro __________________ 

Ficha nº 13.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico                             Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural        X                     Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este bloco de forma circular com um buraco no meio corresponde a uma mó que, depois de talhada, foi por 
algum motivo abandonada no próprio após a sua extração do maciço calcário. Foi incluída no trabalho 
devido ao seu contributo em termos de valor cultural para a valorização deste geossítio. 

 



Forma circular talhada nos calcários do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   295   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta           

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal              X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico            

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                     Outro _________________ 

Ficha nº 13.5 



11 – Tipo de interesse: 

Científico                             Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural         X                    Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este bloco rochoso com forma circular foi o que restou da tentativa de talhar uma mó que por algum motivo 
foi abandonada no próprio local após a sua extração do maciço calcário. Foi incluída no trabalho devido ao 
seu contributo em termos de valor cultural para a valorização deste geossítio. 



Lapiás em sulcos ou regueiras do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 
 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 

 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                   295   metros 

3. Localização: Penedo Mouro (Carcavelos) 
 

4. Data de Observação: 3/1/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro     

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta           

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal             X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro _________________ 

Ficha nº 13.6 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático        X               Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Erosão Natural 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Conservação do espaço envolvente 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formação deste tipo de lapiás deve-se aos processos de sulcagem. As formas assemelham-se a sulcos que 
se desenvolvem noutros tipos rochosos não carsificáveis, devido ao escoamento concentrado superficial, 
pelo que a sua largura aumenta, geralmente, para jusante. 
Esta geoforma desenvolve-se em superfícies rochosas inclinadas e apresenta dimensões variadas. A 
drenagem define os padrões que estas formas apresentam, sendo que, no geral se observem padrões 
paralelos, orientados em função do declive, e detríticos. 
Esta geoforma caracteriza-se ainda por ter arestas agudas e um fundo levemente arredondado. 



Campo de lapiás do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                       295 metros 

3. Localização: Alto do Penedo Mouro 
 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 
 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta      

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                    X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro _________________ 

Ficha nº 13.7 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área cársica onde a formas dominantes são as lapiares. Ocorre em áreas de carso nu ou de carso exposto e 

pode ser constituído por um único tipo de lapiás ou por vários, em função das condições morfológicas e dos 

processos cársicos predominantes. 



Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo Mouro 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Lousa 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      295  metros 

3. Localização: Alto do Penedo Mouro 
 
 

4. Data de Observação: 27/10/11 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 
ponto de 
observação 
mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 
ao geossítio:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta      

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal                    X 

Regional                 

Nacional  

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro __________________ 

Ficha nº 13.8 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais:  

Não existem ameaças à integridade do geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada:  

Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. (2007) – Glossário ilustrado de 
termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lapiás em fendas ou ranhuras (Kluftkarren) são formas orientadas pela presença de fracturas existentes 
nas rochas calcárias. Estas descontinuidades estruturais podem corresponder a falhas, diaclases, juntas de 
estratificação, etc. 
 
Desenvolvem-se predominantemente em superfícies rochosas horizontais ou sub-horizontais com 
exposição subaérea, embora possam evoluir sob cobertura parcial ou total. Possuem dimensões variadas 
em função da progressão dos processos de dissolução, desde poucos centímetros a vários metros de 
profundidade e largura até 2 metros.  
 
Inicialmente as fendas apresentam formas em V (Dzulynski et al., 1988), podendo, com o alargamento 
progressivo, mostrar formas em U ou de fundo plano (nuas ou parcialmente entulhadas por materiais finos 
e clastos calcários). 
 
Definições de acordo com: M.L. Rodrigues (2011) 



Afloramento calcário da Loca do Gato – G14 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:                325      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: 2/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro  _______________ 

Ficha nº 14 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT Escalada, Rapel, bouldering , etc.); Provas de 
sobrevivência 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais 
e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza e manutenção do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas regiões calcárias, os processos erosivos originam geralmente relevo do tipo cársico (forma de relevo 

muito peculiar) que se desenvolve devido à ação da água da chuva, que se comporta como ácido, 

dissolvendo os minerais carbonatados, como a calcite existente nos calcários. Alguns bons exemplos do 

relevo cársico como grutas e campos de lapiás, entre outros foram identificados nesta área. 



Escarpa calcária do Penedo do Gato 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                260      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal           X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro __________________ 

Ficha nº 14.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica     X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais e 
paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Manutenção do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis informativos 
no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escarpa calcária, enquanto geossítio, assume um papel fundamental como elemento de paisagem, dada 
a sua estrutura de dimensão considerável que se destaca na vertente Norte do Penedo do Gato. Esta 
estrutura caracteriza-se ainda pela presença de inúmeras diáclases que testemunham a erosão natural a que 
a mesma está sujeita. 



Gruta - Loca do Gato 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:                255      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro:     Espeleológico 

Ficha nº 14.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica   X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra      ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  - Geoturismo; - Geocaching; Desporto e Aventura (Escalada, Rapel, bouldering , 
etc.); Provas de sobrevivência 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais e 
paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Gepp (1978); Gepp (1979); Zilhão (1987); Zilhão (1988, 35-42) 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruta de constituição calcária, característica do modelado cársico. Sinteticamente, a formação desta gruta 
de génese cársica deve-se à dissolução dos carbonatos de cálcio. Embora as condicionantes estruturais 
possam estar presentes no início da sua formação, por originarem áreas de fraqueza (diáclases) que serão 
aproveitadas para a infiltração da água, que exercerá a sua ação física e química sobre os materiais, as 
grutas são na realidade, resultado de um longo processo de carsificação. Esta alteração cársica resultou 
então numa estrutura de passagens e aberturas naturais com largura suficiente para serem exploradas 
pelos seres humanos, o que as diferencia das diáclases, das diáclases abertas ou mesmo dos corredores.  

Esta gruta, vulgarmente conhecida por Loca do Gato ou Pego do Diabo, corresponde a um corredor pouco 
sinuoso com cerca de 9 metros de comprimento e um metro de largura média cuja entrada, aberta na 
bancada de calcários apinhoados do cenomaniano superior, forma uma cornija a SW de Ponte de Lousa. 

Calcário: rocha sedimentar quimiogénica monomineralógica, que se forma por precipitação de carbonato 
de cálcio. 

Cenomaniano Superior: Andar/Estágio do Cretácico Superior da Era Mesozoica. 

Espeleologia: Ciência que se dedica ao estudo das cavidades naturais e outros fenómenos cársicos nas 
vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de vida e sua evolução ao longo do 
tempo. 

A presença humana de outrora nesta gruta, testemunha-se pela fauna abundante aqui encontrada, 
associada a uma indústria rara onde predomina a utensilagem lamelar atribuível ao Paleolítico 
Superior. Sobre a sequência sedimentar Plistocénica onde se encontraram estes vestígios encontra-se 
a camada Holocénica.  

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Pias ou bacias de dissolução do Penedo do Gato 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:                255      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: 8/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal            X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro  _______________ 

Ficha nº 14.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais e 
paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Manutenção do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pias são depressões escavadas no substrato rochoso. Em planta têm uma forma normalmente circular, 
oval ou elíptica. São formas onde há retenção temporal de água que habitualmente desaparece por 
evaporação.  
A água é o principal responsável pela formação inicial e desenvolvimento das pias. Por vezes é visível a 
associação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, zonas onde a desagregação da rocha é 
naturalmente mais propícia. Outras vezes é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 
determinado local. 

Neste caso as bacias ou pias de dissolução desenvolvem-se em estruturas horizontais ou sub-horizontais e 
incluem depressões geralmente circulares com fundo em calcário nu ou coberto por materiais finos e pouco 
espessos. Constituem locais de permanência, mais ou menos prolongada, da chuva, cuja agressividade pode 
ser reforçada por ação orgânica (provocando o alargamento das pias juntos à base). Em superfícies 
inclinadas, as bacias dissimétricas podem dar lugar a formações abertas e mesmo pequenos sulcos 
alimentados pela água concentrada na bacia. Estas formas têm, na maioria das vezes, um maior 
desenvolvimento horizontal (poucos centímetros a 3 ou 4 metros de largura), do que vertical (poucos 
centímetros a 50 centímetros).  

Nesta área as pias ou bacias identificadas possuem dimensões de 5 a 20 centímetros e algumas delas 
apresentam aberturas na parte lateral por onde escorre a água acumulada e denominam-se por pias 
dissimétricas. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo do Gato 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                260      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: Vertente Norte do Penedo 
do Gato 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal          X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ______________ 

Ficha nº 14.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais 
e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lapiás em fendas ou ranhuras (Kluftkarren) são formas orientadas pela presença de fracturas existentes 
nas rochas calcárias. Estas descontinuidades estruturais podem corresponder a falhas, diaclases, juntas de 
estratificação, etc. 

Desenvolvem-se predominantemente em superfícies rochosas horizontais ou sub-horizontais com 
exposição subaérea, embora possam evoluir sob cobertura parcial ou total. Possuem dimensões variadas 
em função da progressão dos processos de dissolução, desde poucos centímetros a vários metros de 
profundidade e largura até 2 metros.  

Inicialmente as fendas apresentam formas em V (Dzulynski et al., 1988), podendo, com o alargamento 
progressivo, mostrar formas em U ou de fundo plano (nuas ou parcialmente entulhadas por materiais 
finos e clastos calcários). 

Definições de acordo com: M.L. Rodrigues (2011) 



Afloramento da Serra da Carva – G15 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  

 
 

2. Altitude:                250      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: Vertente Norte do Penedo 
do Gato 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico              X                    Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ________________ 

Ficha nº 15 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático       X                Cénico/Estético           

 Cultural                              Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais e 
paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que diminuto este afloramento integra algumas formas cársicas relativamente interessantes e 
exclusivas dentro do município de Loures, daí ter sido identificado como um geossítio. 



Gruta pequena da Serra da Carva 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                250      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: Vertente Norte do Penedo 
do Gato 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
 

C. Descrição 

 
8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ________________ 

Ficha nº 15.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático       X                Cénico/Estético           

 Cultural                              Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica   X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais 
e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Anónimo (1987, p. 81) 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruta de constituição calcária, característica do modelado cársico. Sinteticamente, a formação desta gruta 
de génese cársica deve-se à dissolução dos carbonatos de cálcio. Embora as condicionantes estruturais 
possam estar presentes no início da sua formação, por originarem áreas de fraqueza (diáclases) que serão 
aproveitadas para a infiltração da água, que exercerá a sua ação física e química sobre os materiais, as 
grutas são na realidade, resultado de um longo processo de carsificação. Esta alteração cársica resultou 
então numa estrutura de passagens e aberturas naturais com largura suficiente para serem exploradas 
pelos seres humanos, o que as diferencia das diáclases, das diáclases abertas ou mesmo dos corredores.  

Este geossítio, vulgarmente conhecido  por gruta pequena da serra da Carva, corresponde a uma pequena 
abertura nos calcários apinhoados na encosta NW do Penedo do Gato. 

Calcário: rocha sedimentar quimiogénica monomineralógica, que se forma por precipitação de carbonato de 
cálcio. 

Cenomaniano Superior: Andar/Estágio do Cretácico Superior da Era Mesozoica. 

Espeleologia: Ciência que se dedica ao estudo das cavidades naturais e outros fenómenos cársicos nas 
vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de vida e sua evolução ao longo do 
tempo. 

Quando descoberta, foram encontrados nesta gruta vestígios da era medieval como material lítico e 
cerâmico, o que testemunha a ocupação, ainda que ocasional, dada a dimensão reduzida desta abertura nas 
bancadas cársicas. 



Geoforma – “Alguidar com abertura lateral” 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                250      metros 

3. Localização: Penedo do Gato 
 

4. Data de Observação: Vertente Norte do Penedo 
do Gato 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho    X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ______________ 

Ficha nº 15.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático                       Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársico   X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (passeios pedestres) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do geossítio em termos estruturais 
e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta geoforma de aspeto muito particular desenvolveu-se tal como as outras, devido a processos de 
dissolução e destaca-se pela sua unicidade no território abrangido pelo município de Loures. 



Cabeços da Torre Besoeira – G16 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           324 metros  (média das altitudes 
máximas) 

3. Localização: Entre a A8 e o Vale do Trancão 
 

4. Data de Observação:   16/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ________________ 

Ficha nº 16 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica            X                    Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Zêzere, J. L. (1991) – As Costeiras a Norte de Lisboa: Evolução Quaternária e 
Dinâmica atual das Vertentes. Finisterra, XXVI, 51, 1991, Lisboa, p. 27-56. 

Webgrafia: 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cabeços identificados nesta troço do território foram englobados na mesma área de análise dada a sua 
homogeneidade. Estes cabeços correspondem formas de relevo residuais, ou seja, corresponderam a 
chaminés vulcânicas ativas à cerca de 70 milhões de anos e são parte integrante do complexo vulcânico de 
Lisboa. A diversidade geológica nesta região é definida por dois tipos de paisagens geológicas, magmática 
– basáltica e sedimentar – calcária. Assim é possível identificar nesta área um conjunto diversificado de 
formas bem como geopaisagens de beleza singular onde predomina o relevo acidentado. 



Disjunção prismática dos Cabeços da Torre Besoeira 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           368 metros 

3. Localização: Cabeços da Torre 
 

4. Data de Observação: 16/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       X 

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal               X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                     Outro _____________ 

Ficha nº 16.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica            X                    Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra     ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Manutenção e conservação do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Brilha J.B.R., Sequeira Braga M.A., Proust D., Dudoignon P. (1988) – A 
disjunção colunar na chaminé vulcânica de Penedo de Lexim (Complexo Vulcânico de Lisboa) – Morfologia e 
Génese. Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro, tomo 84, fasc. B154-B157. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora existam algumas divergências de opiniões de diferentes autores no que respeita à sua génese e 
desenvolvimento da morfologia, parece ser consensual que a causa da disjunção colunar se relaciona com 
a contração térmica da lava provocada pelo seu arrefecimento. Embora esta estrutura possa ocorrer em 
vários tipos de rocha (filões e diques de rochas intrusivas, chaminés vulcânicas, depósitos piroclásticos 
consolidados ou não, etc.) quase todos os estudos e trabalhos publicados se limita ao estudo destas 
estruturas em escoadas lávicas sub-aéreas, tal como é o caso aqui apresentado. 

Esta geoforma é também apelidada de disjunção prismática devido à geometria em forma de prisma. 
Muitos autores justificam a ocorrência de prismas de secções hexagonais com base na teoria de que o 
hexágono é a forma geométrica mais estável em condições de rutura de uma dada superfície. 

Nos cabeços da Torre podem ser observados um conjunto muito variado de prismas e devido aos 
processos de erosão e fracturação são visíveis exemplares que representam muito bem esta geoforma 
com características muito interessantes. 

A dimensão dos blocos e dos prismas é muito variável atingindo volumes muito superiores aos 
identificados no cabeço de Montachique.  

Vão desde os 25 centímetros até 1 metro de diâmetro. 



Caos de blocos basálticos dos Cabeços da Torre Besoeira 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           360 

3. Localização: Cabeços da Torre 
 

4. Data de Observação: 16/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta        

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal               X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ______________ 

Ficha nº 16.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético           

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica            X                    Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas nesta área são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto 
unidade singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Manutenção e conservação do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Nunes, J. C. (2003) - Paisagens Vulcânicas dos Açores. Ponta Delgada: Amigos 
dos Açores – Associação Ecológica, 55p. 

Webgrafia: http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/45995325/Paisagens%20Geol%C3%B3gicas 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente os caos de blocos constituem a paisagem típica das regiões graníticas ou granitoides onde as 
condições de modelado se exercem de maneira natural, caracterizando-os pela aglomeração e abundância 
de blocos ou penhas que dão à paisagem um aspeto caótico. 
Ainda assim o mesmo fenómeno pode ocorrer em paisagens basálticas onde a queda de blocos basálticos e 
sua dispersão pelo território são elementos constituintes da geopaisagem. 
Os blocos desabados nesta área definem-se pelas suas formas poligonais e superfícies retas formando 
ângulos de 90o contrariamente aos blocos constituintes das paisagens graníticas. 
O desabamento de blocos basálticos na vertente norte do cone vulcânico originou um caos de blocos 
dispersos aleatoriamente por toda a encosta. O desabamento destes blocos deve-se aos processos erosivos 
naturais que promovem a fracturação e queda de material rochoso por perda de sustentação.  
Os blocos desabados correspondem a fragmentos de colunas basálticas cuja forma caracteriza este tipo de 
vulcão extinto há cerca de 70 M.A. 
 
Este geossítio, além de permitir identificar no terreno a forma como evoluiu e continuará a evoluir este 
troço do território, é parte integrante da paisagem basáltica caracterizando o espaço bem como os 
restantes geossítios presentes na área abrangida pelo cone vulcânico. 

http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/45995325/Paisagens%20Geol%C3%B3gicas


Fundo do Vale da Ribeira de Casaínhos – G17 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           200 metros 

3. Localização: Ribeira de Casaínhos 
 

4. Data de Observação: 16/1/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta        

6.3 – Ausência de caminho      X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal               X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                     Outro ________________ 

Ficha nº 17 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial        X               Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; Desporto e Aventura (passeios pedestres, etc) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Manutenção e conservação do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Webgrafia:http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-
lvt.pt/files/1efd61866ce5c60af2bfe6ff9ecbb4d6.pdf&fileDesc=PROT-AML_VOLUME4.PDF  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vale caracteriza-se pela forte alternância de declives, sendo que desde o sector anterior a Casaínhos ao 
sector junto a Fanhões existem um forte aumento do declive e inclusive dos movimentos de vertente a este 
associados. Na parte a montante pode observar-se uma paisagem compartimentada, onde predominam 
vertentes com fraco declive e solos cultivados nessas encostas. Por seu lado, a jusante de Casaínhos 
verifica-se um forte declive atingindo mesmo ângulos de 90o em áreas abruptas. 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/1efd61866ce5c60af2bfe6ff9ecbb4d6.pdf&fileDesc=PROT-AML_VOLUME4.PDF
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/1efd61866ce5c60af2bfe6ff9ecbb4d6.pdf&fileDesc=PROT-AML_VOLUME4.PDF


Garganta cársica de Fanhões 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           140 metros 

3. Localização: Entre Casaínhos e Fanhões 
 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho        X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ________________ 

Ficha nº 17.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial        X                Cársica  X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta garganta corresponde a um estreitamento, no vale, de um curso de água perene, onde predominam 
vertentes abruptas com desenvolvimento vertical. Apesar do seu desenvolvimento em rocha calcária não se 
verificou correto definir este sítio como canhão cársico, pois embora o modelado cársico seja muito 
expressivo em algumas áreas do concelho, nesta área restringe-se quase exclusivamente ao fundo do vale 
onde a erosão hídrica teve um papel determinante, daí se ter optado pela denominação de garganta. 



A “Ostra” (geoforma) de Fanhões 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           140 metros 

3. Localização: Entre Casaínhos e Fanhões 
 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho        X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ______________ 

Ficha nº 17.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial           X             Cársica  X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Webgrafia: http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-
ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta geoforma originou-se devido aos processos mecânicos da água sobre os blocos calcários e assumiu 
uma forma muito particular. Apesar de nunca terem sido efetuados estudos sobre o geopatrimónio no 
concelho de Loures, esta geoforma já tinha sido identificada como elemento de interesse por exploradores 
praticantes de atividades radicais que a apelidaram de “Ostra” devido à sua aparência. 

http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392
http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392


Cascata de Fanhões 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:           140 metros 

3. Localização: Entre Casaínhos e Fanhões 
 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho        X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outro ______________ 

Ficha nº 17.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Webgrafia: http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-
a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cascata é mais um elemento de interesse caracterizador da paisagem do vale da ribeira de Casaínhos e 
cuja dinâmica permanente, excetuando raras ocasiões em que os meses secos têm maior duração fazendo-
se notar na escassez de escoamento até neste local. A génese desta cascata prende-se com processos 
tectónicos que estão na base do relevo acidentado que aqui se observa e com processos cársicos que 
definem a geomorfologia e a paisagem neste troço do território. 

http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392
http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392


Ponte cársica de Fanhões 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 
 

2. Altitude:           140 metros 

3. Localização: Entre Casaínhos e Fanhões 
 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho        X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional            X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outra ________________ 

Ficha nº 17.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico        X 

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (BTT, escalada, rappel, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Limpeza do espaço 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Webgrafia: http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-
ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392  

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ponte cársica deve-se à ação dos processos tectónicos cársicos. Além da tectónica ser determinante 
na produção deste tipo de formas, as características do substrato rochoso, neste caso calcário são 
fundamentais para o desenvolvimento de geoformas como esta que é única no território do município de 
Loures. 

http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392
http://www.geopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:faz-hoje-um-ano-a-cascatas-da-ribeira-de-casainhos&catid=58:faz-hoje&Itemid=392


 

Deslizamento Complexo de Fanhões – G18 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Fanhões 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:           150 metros 

3. Localização: Entre Casaínhos e Fanhões 
 

4. Data de Observação: 5/2/2012 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     X 7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho         7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal              X 

Regional             

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                      

Mineralógico                             Outro _________________ 

Ficha nº 18 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                 Fluvial                        Cársica        

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra     De vertente 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

As ameaças identificadas são irrelevantes no que respeita à integridade do espaço enquanto unidade 
singular em termos estruturais e paisagísticos 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o BTT, rappel, 
escalada, entre outros, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada:  

Zêzere, J. L. (1997) – Movimentos de Vertente e Perigosidade Geomorfológica na Região a Norte de Lisboa. 
Universidade de Lisboa. 539 pp. (Tese de Doutoramento). 

Zêzere, J.L. (2001) - Distribuição e ritmo dos movimentos de vertente na Região a Norte de Lisboa. 
Centro de Estudos Geográficos, Área de Geografia Física e Ambiente, Rel. nº 38, Lisboa. 

Zêzere, J.L. et al. (2005) – Análise Sensitiva na Avaliação da Susceptibilidade a Deslizamentos na Região 
Norte de Lisboa. Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este geossítio que corresponde a um grande deslizamento cuja cicatriz tem uma extensão de cerca de 80m, 
podendo mesmo ser identificada a partir de ortofotomapas. A ocorrência de um deslizamento desta 
dimensão neste local deve-se em grande parte à litologia e à inclinação da vertente, que atinge o seu 
máximo neste troço bem como à dinâmica fluvial desta área, ainda assim, ao contrário do que aconteceu no 
caso do deslizamento apresentado anteriormente (geossítio G5), neste deslizamento os fatores antrópicos 
constituem um fator desencadeante e fundamental para a sua ocorrência, pois foi modificado o leito da 
ribeira devido ao facto de ocorrerem regularmente pequenos movimentos de vertente na margem norte do 
rio onde se localizava o antigo campo de futebol de Fanhões que agora é um estaleiro. Resumindo, por 
forma a evitar que o antigo campo de futebol fosse afetado por pequenos movimentos de vertente em 
situações de cheia da ribeira de Casaínhos ou de precipitações abundantes, foi alterado antropicamente o 
leito criando-se um meandro artificial na margem norte o que fez com que o meandro da margem sul na 
base da vertente onde ocorreu o deslizamento ficasse submerso e desaparecesse instabilizando todo o 
sector afetado. Segundo Zêzere et al. (2001), este deslizamento enquadra-se na categoria dos movimentos 
de vertente complexos e compósitos. Estes movimentos distinguem-se dos demais pelo facto de 
apresentarem, em simultâneo, características de duas ou mais categorias de movimentos de vertente. 



Afloramento Intrusivo de Montemor – G19 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  

 
 

2. Altitude:                      348 metros 

3. Localização: Alto de Montemor 
 

4. Data de Observação: 18/04/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada        X 7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro        X 

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta  

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé           

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.5 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                 X                Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro _______________   

                           

Ficha nº 19 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Implantação de pequenas construções; exploração indevida (utilização carros no acesso ao topo); Erosão 
Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (bloqueio do caminho de terra de acesso ao topo, demolição e 
limpeza das construções abandonadas e degradadas) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o Bouldering, à 
exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Zêzere, J.L. (2001) - Distribuição e ritmo dos movimentos de vertente na Região 
a Norte de Lisboa. Centro de Estudos Geográficos, Área de Geografia Física e Ambiente, Rel. nº 38, Lisboa, 
157 p. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este geossítio, identificado a Noroeste de Montemor, é parte integrante da área abrangida pelo 

afloramento intrusivo de traquitos, sendo que, neste local, a rocha traquítica se encontra acima da 

superfície topográfica formando um caos de blocos. 

Destaca-se na paisagem tanto pela sua elevação topografica como pelo caos de blocos de grande dimensão 

dispersos num raio de ciquenta metros tendo como ponto de referência central o marco geodésico 

implantado no topo do mesmo.  

O valor científico, cénico, entre outros deste geossítio prende-se essencialmente com a a sua expressividade 

enquanto geopaisagem e com o tipo de geoformas aqui identificadas, nomeadamente a disjunção 

esferoidal cuja ocorrência ao nível do concelho se resume a este local. 



Disjunção esferoidal de Montemor 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      345 metros 

3. Localização: Alto de Montemor 
 

4. Data de Observação: 18/04/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta      X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro  ______________ 

Ficha nº 19.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                     Outra ____________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Implantação de pequenas construções; exploração indevida (utilização carros no acesso ao topo); Erosão 
Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (bloqueio do caminho de terra de acesso ao topo, demolição e 
limpeza das construções abandonadas e degradadas) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o Bouldering, à 
exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Press, F., Siever, R., Grotzinger, J., Jordan, T. H. (2003) – Understanding Earth, 
fourth edition, W.H. Freeman and Company, New York, 567p. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disjunção esferoidal é um fenómeno de ocorrência relativamente comum que, apesar de ainda existirem 

algumas divergências de opinião quanto à sua génese, “tudo indica que seja um processo em que a 

fracturação da rocha ocorre devido a alterações químicas e de temperatura” (Press et al. 2003). Este tipo 

de meteorização ocorre, regra geral, em rochas maciças como é o caso do traquito, em que através de 

fracturas quase perpendiculares se desenvolvem espaços por onde circula a água levando por sua vez à 

alteração da rocha. Esta alteração vai, ao longo do tempo, isolar blocos relativamente esféricos cuja parte 

exterior se encontrará sempre deteriorada comparativamente ao núcleo interior. Esta degradação exterior 

vai apresentar um aspecto semelhante ao de uma “cebola descascada”, com camadas de rocha 

arredondadas e concêntricas. 

A sua ocorrência neste geossítio é bastante frequente, podendo mesmo serem observadas as suas várias 

fases de desenvolvimento. 



Caos de blocos de Montemor 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      346 metros 

3. Localização: Alto de Montemor 
 

4. Data de Observação: 18/04/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida    X 7.2 - De bicicleta      X 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                    Outro  _________________ 

Ficha nº 19.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Implantação de pequenas construções; exploração indevida (utilização carros no acesso ao topo); Erosão 
Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (bloqueio do caminho de terra de acesso ao topo, demolição e 
limpeza das construções abandonadas e degradadas) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o Bouldering, à 
exploração geoturística 

16 – Webgrafia: 
http://geomuseu.ist.utl.pt/MINGEO2010/Aulas%20teoricas/Tema%2008%20Geomorfologia%20Modelados
/NORMAL.pdf 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caos de blocos aqui identificado resulta da destruição, pela ação contínua dos processos de 

alteração/erosão (consequência de densa rede de fracturas que corta o maciço), de um Inselberg ou de 

um Tor e a sua denominação deriva da sua organização aleatória levando a um aglomerado desorganizado 

de blocos de rocha traquitíca. As suas arestas são por norma angulosas e as suas dimensões variadas, 

podendo atingir alguns metros cúbicos de dimensão. 

http://geomuseu.ist.utl.pt/MINGEO2011/Aulas%20teoricas/Tema%2008%20Geomorfologia%20Modelados/NORMAL.pdf
http://geomuseu.ist.utl.pt/MINGEO2011/Aulas%20teoricas/Tema%2008%20Geomorfologia%20Modelados/NORMAL.pdf


Pias de Montemor 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      346 metros 

3. Localização: Alto de Montemor 
 

4. Data de Observação: 18/04/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho        X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro _________________ 

Ficha nº 19.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica      

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra ________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Implantação de pequenas construções; exploração indevida (utilização carros no acesso ao topo); Erosão 
Natural  

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (bloqueio do caminho de terra de acesso ao topo, demolição e 
limpeza das construções abandonadas e degradadas) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o Bouldering, à 
exploração geoturística 

16 – Webgrafia: http://darasola.blogs.sapo.pt/27796.html 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadas as características litológicas da rocha onde se desenvolvem, as pias aqui identificadas têm uma 

génese diferente das pias de dissolução que constituem parte do modelado cársico. 

Neste geossítio as pias desenvolveram-se na superfície de blocos de rocha traquitica e apresentam formas 

circulares e elípticas. Estas depressões escavadas no substrato rochoso retêm a água da precipitação que 

habitualmente desaparece por evaporação, sendo esta o principal responsável pela formação inicial e 

desenvolvimento desta geoforma. Por vezes é visível a relação entre as pias e as fracturas ou fissuras na 

rocha, nomeadamente em zonas onde a desagregação da rocha é naturalmente mais propícia. Outras 

vezes, como acontece no presente geossítio é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 

determinado local. A frequente existência de heterogeneidades na rocha pode propociar zonas onde a 

meteorização é preferencial e nas quais se formam concavidades que evoluem posteriormente para pias. 

http://darasola.blogs.sapo.pt/27796.html


Alto da Pena – G20 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro  ____________ 

Ficha nº 20 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial              Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                            Outra __________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas 
com potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das 
formas cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este geossítio corresponde a um afloramento calcário (formação da Bica) cuja elevação topográfica se 

deve essencialmente à ação compressiva efetuada pela intrusão, que “empurrou” as formações mais 

antigas (formação da Bica e formação de Caneças) para Norte onde predomina, por sua vez, o 

Complexo Vulcânica de Lisboa, também mais recente que as formações calcárias. Esta compressão fez 

com que este afloramento, vulgarmente conhecido por “Alto da Pena”, tenha ficado topograficamente 

elevado, destacando-se na paisagem e conferindo a esta área um elevado valor paisagístico – 

geopaisagem. 



Diaclase aberta do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      198 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

 
8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro ______________ 

Ficha nº 20.1 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                              Outra _________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas 
com potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entende-se por diaclase, de acordo com Rodrigues (2007), qualquer tipo de fissura ou descontinuidade 

que interrompe a unidade de um corpo rochoso, podendo ocorrer isoladas, embora na maioria dos casos 

reticulado relacionado com esforços Tectónicas sofridos pelas rochas. Uma diaclase aberta corresponde, 

por sua vez, a uma fissura ou descontinuidade alargada e aprofundada pelos processos de dissolução que 

atuam sobre a rocha carsificável como no presente caso, onde representam ainda uma mais valia para o 

ecossistema, sendo fundamentais para a proliferação de determinadas espécies (pequenas aves, 

morcegos, etc.). 



Cornija do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                 Pedológico 

Paisagístico X                 Outro ___________ 

Ficha nº 20.2 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                   Cársica      X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                              Outra ________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas 
com potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Zêzere, J. L. (1991) – As Costeiras a Norte de Lisboa: Evolução Quaternária e Dinâmica atual das Vertentes. 
Finisterra, XXVI, 51, 1991, Lisboa, p. 27-56. 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma cornija corresponde à parte superior do front sustentada pela camada resistente. Apresenta declive 

geralmente forte, de convexo a retilíneo, seguido de tálus côncavo. A forma e o declive da cornija 

dependem da relação de espessura das rochas duras e tenras e do contraste de resistência entre ambas. 

Quanto mais delgada for a camada dura, menos forte será a convexidade da cornija, pelo solapamento 

basal. 



Cavidade cársica do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  

 

2. Altitude:                      195 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                       

Mineralógico                             Outro __________________ 

Ficha nº 20.3 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica   X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra___________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas 
com potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas reentrâncias no afloramento denominadas erradamente pelas gentes locais e mesmo praticantes de 

geocaching por grutas, desenvolvem-se a partir de pequenas fissuras ou diaclases horizontais na rocha que 

evoluem posteriormente para diaclases abertas. Alargadas e aprofundadas pelos processos de dissolução 

dos calcários, originarão, numa fase mais avançada, formas maiores como grutas propriamente ditas. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Lapiás em ninhos ou favos de abelha do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro __________ 

Ficha nº 20.4 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica   X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                              Outra ______________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas com 
potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

Dentro das formas de pormenor aqui observadas, apenas uma delas não foi identificada em nenhum outro 

sítio do concelho, o que confere um maior valor científico ao geossítio dado que este estudo foi efetuado ao 

nível municipal. Esta geoforma, de ocorrência menos frequente corresponde a lapiás em ninhos de abelha, 

definidos como microformas de dimensões variada (poucos milímetros a alguns centímetros) que podem 

evoluir para formas alveolares. Quando ocorrem em vertentes suaves talhadas em calcário nu podem ser 

iniciados pela ação mecânica e química das gotas da precipitação (rainpit). A coalescência destas formas 

elementares de variada dimensão pode dar lugar a um micromodelado irregular e cariado, ou mesmo à 

ocorrência de rochas perfuradas (Kavernosenkarren) (Rodrigues, 2007). 



Pias ou bacias de dissolução do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outro _____________ 

Ficha nº 20.5 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica X 

Tectónica                                  Eólica                     

Geocultural                              Outra __________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas com 
potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Webgrafia: http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm 

http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1396&layout=detail 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pias são depressões escavadas no substrato rochoso. Em planta têm uma forma normalmente circular, 
oval ou elíptica. São formas onde há retenção temporal de água que habitualmente desaparece por 
evaporação.  
A água é o principal responsável pela formação inicial e desenvolvimento das pias. Por vezes é visível a 
associação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, zonas onde a desagregação da rocha é 
naturalmente mais propícia. Outras vezes é difícil explicar porque razão as pias se encontram em 
determinado local. 

Neste caso as bacias ou pias de dissolução desenvolveram-se em estruturas horizontais e incluem pequenas 
depressões com forma geralmente circular e com fundo em calcário nu. Constituem por norma locais de 
permanência, mais ou menos prolongada da chuva cuja agressividade poderá vir a ser reforçada pela ação 
orgânica (provocando o alargamento das pias juntos à base), ainda que neste caso não se verifique tal 
ocorrência. Estas formas têm, na maioria das vezes, um maior desenvolvimento horizontal (poucos 
centímetros a 3 ou 4 metros de largura), do que vertical (poucos centímetros a 50 centímetros). No presenta 
caso o seu diâmetro varia entre ou 5 e os 11 centímetros. 

http://sapiens.no.sapo.pt/m-carsico/model-carsico-processo.htm
http://www.grutasmoeda.com/portal/index.php?id=1496&layout=detail


Lapiás em fendas ou ranhuras do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído  

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                  Outro _______________ 

Ficha nº 20.6 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra _____________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas com 
potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lapiás em fendas ou ranhuras (Kluftkarren) são formas orientadas pela presença de fracturas existentes 

nas rochas calcárias. Estas descontinuidades estruturais podem corresponder a falhas, diaclases, juntas de 

estratificação, etc. 

Desenvolvem-se predominantemente em superfícies rochosas horizontais ou sub-horizontais com 

exposição subaérea, embora possam evoluir sob cobertura parcial ou total. Possuem dimensões variadas 

em função da progressão dos processos de dissolução, desde poucos centímetros a vários metros de 

profundidade e largura até 2 metros.  

Inicialmente as fendas apresentam formas em V (Dzulynski et al., 1988), podendo, com o alargamento 

progressivo, mostrar formas em U ou de fundo plano (nuas ou parcialmente entulhadas por materiais finos 

e clastos calcários). 

Definições de acordo com: M.L. Rodrigues (2011) 



Alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar do Alto da Pena 

 Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

A. Enquadramento 

 1. Localização       1.1. Concelho: Loures 
 
1.2. Freguesia: Loures 

5. Fotografia  
 

 

2. Altitude:                      200 metros 

3. Localização: Alto da Pena 
 

4. Data de Observação: 2/05/12 

 
B. Acessibilidade 

 

6 – Acessos ao 

ponto de 

observação 

mais próximo:  

6.1 – Estrada alcatroada         7 – Acessibilidade 

ao geossítio:  

7.1 - De carro         

6.2 – Caminho de terra batida     7.2 - De bicicleta       

6.3 – Ausência de caminho       X 7.3 - A pé          X 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do Geossítio: 

 

  

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca            X 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 

D. Importância 

9 – Escala:  

Municipal 

Regional              X 

Nacional                    

Internacional  

10 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                  Geomorfológico           X 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico X                   Outro ________________ 

Ficha nº 20.7 



11 – Tipo de interesse: 

Científico          X                   Ecológico                 

 Didático         X              Cénico/Estético          X 

 Cultural                             Económico         

12 – Categoria Temática:  

Vulcânica                                  Fluvial                        Cársica    X 

Tectónica                                  Eólica                      

Geocultural                                Outra _________________ 

 

E. Potencialidades e Ameaças 

13 – Potencialidades de uso:  

- Geoturismo; - Geocaching; - Desporto e Aventura (Bouldering, Escalada; BTT; Rappel; etc.) 

14 – Ameaças atuais ou potenciais: 

Privatização da vertente Oeste do geossítio; utilização de cercas e marcações na área abrangida pelo 
geossítio 

15 – Necessidades de medidas de proteção:  

Definição de estratégias de geoconservação (implementar “regras” que proibam a privatização de áreas 
com potencial ao nível do geopatrimónio; promover uma exploração sustentável do espaço) 

Promoção do espaço e dos geossítios como elementos de valor patrimonial no território (painéis 
informativos no local; dinamização dos geossítios na internet) 

Definição de rotas pedestres ou que associem atividades desportivas, nomeadamente o bouldering, a 
escalada, o BTT, à exploração geoturística 

16 – Bibliografia relacionada: Rodrigues M.L., Cunha L., Ramos C., Ramos Pereira A., Teles V., Dimuccio L. 
(2007) – Glossário ilustrado de termos cársicos. Edições Colibri, Lisboa 

Rodrigues M. L., (2011) – Classificação e Tipologia dos Lapiás, contributo para uma terminologia das formas 
cársicas. Finisterra, XLVII, 93, 2011, pp. 137-148 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

Os alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar definem-se pela sua génese idêntica à das pias, embora, por 

vezes, seja, de forma mais evidente, condicionados por pequenas diferenças litológicas ou pela 

microfraturação. No entanto a ação orgânica (líquenes, algas, musgos ou raízes) parece desempenhar um 

papel dominante na sua localização. São formas centimétricas que se podem desenvolver, qualquer que 

seja o declive das superfícies. 



 
 

Anexo 2 

Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

  



A) Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 
  



Chaminé Vulcânica de Montachique – G1 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Rel5evância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.1. Disjunção prismática da Chaminé Vulcânica de Montachique 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.2. Alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar de Montachique 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 +  
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.3. Pias ou bacias de dissolução de Montachique 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.4. Caos de blocos basálticos de Montachique 
 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.5. Escarpa basáltica de Montachique 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



1.6. Filão camada de Montachique 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



B) Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Alto da Toupeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruta de Salemas – G2 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcegos 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



2.1. Estalactite da Gruta de Salemas 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



2.2. Geoforma (pia de dissolução) – Espeleotema da Gruta de Salemas 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



2.3. Janela cársica da Gruta de Salemas 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



2.4. Marmita de dissolução da Gruta de Salemas 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Escarpa Calcária com Formas de Dissolução do Penedo da Toupeira - G3 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Algar de dissolução do Penedo da Toupeira – G4 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Deslizamento Complexo do Penedo da Toupeira – G5 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Pias ou bacias de dissolução do Alto da Toupeira – G6 

 Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira – G7 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Cornija Calcária do Penedo da Toupeira – G8 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Exsurgência do Penedo da Toupeira – G9 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Escarpa Calcária de Ponte de Lousa – G10 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Estrutura Monoclinal / Cornija de Ponte de Lousa – G11 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Nascente Calcária Sazonal de Ponte de Lousa – G12 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



C) Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Penedo Mouro 

  



Afloramento Calcário do Penedo Mouro – G13 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.1. Escarpa calcária do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.2. Bloco pedunculado do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.3. Pias ou bacias de dissolução do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.4. Mó calcária talhada nos calcários do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.5. Bloco circular talhado nos calcários do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.6. Lapiás em sulcos ou regueiras do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.7. Campo de lapiás do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



13.8. Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo Mouro 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



D)Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Penedo do Gato 
  



Afloramento Calcário da Loca do Gato – G14 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcego 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



14.1. Escarpa calcária do Penedo do Gato 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



14.2. Gruta – Loca do Gato 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



14.3. Pias ou bacias de dissolução do Penedo do Gato 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



14.4. Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo do Gato 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Afloramento calcário da Serra da Carva – G15 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcego 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



15.1. Cavidade cársica do afloramento calcário da Serra da Carva 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcego 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



15.2. Geoforma  (alguidar com abertura lateral) da Serra da Carva 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



E) Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Vale da Ribeira de Casaínhos e Cabeços Adjacentes  



Cabeços da Torre Besoeira – G16 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



16.1. Disjunção prismática dos Cabeços da Torre Besoeira 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



16.2. Caos de blocos basálticos dos Cabeços da Torre Besoeira 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Fundo do Vale da Ribeira de Casaínhos – G17 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



17.1. Garganta cársica de Fanhões 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



17.2. A “Ostra” (geoforma) de Fanhões 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



17.3. Cascata de Fanhões 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



17.4. Ponte cársica de Fanhões 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Deslizamento Complexo de Fanhões – G18 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



E) Fichas de Cálculo do Valor Turístico 

Afloramentos de Montemor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afloramento Intrusivo de Montemor – G19 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



19.1. Disjunção esferoidal de Montemor 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



19.2. Caos de blocos de Montemor 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



19.3. Pias de Montemor 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



Alto da Pena – G20 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcegos 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.1. Diaclase aberta do Alto da Pena 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcego 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.2. Cornija do Alto da Pena 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.3. Cavidade cársica do Alto da Pena 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
Morcego 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.4. Lapiás em ninhos ou favos de abelha do Alto da Pena 

 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.5. Bacias ou pias de dissolução do Alto da Pena 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.6. Lapías em fendas ou ranhuras do Alto da Pena 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 



20.7. Alvéolos de dissolução do Alto da Pena 
 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

- 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Média Grande Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação (m) Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala quantitativa 
de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste da 

cor do geossítio com a área 

envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: Costumes 

culturais e históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este 
critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Valor cultural 2: 
Representação iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representado 

mais de 50 

vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A 
qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: Relevância 

histórica e/ou arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e de 
vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: Relevância 

religiosa ou metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se 
o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 5) / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 1km, 

em terra batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: Riscos 
naturais 

Incontrolável Não controlado Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de visitantes 

da área de estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não limitativo Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características 
limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 + 
valor económico 5) / 5 

 
Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de animal(is) 
Nome da(s) espécie(s): 
 

- Comum Pouco comum Rara Em vias de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e indicado(s) 
o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os dois ou mais no 
mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras e nenhuma em vias 
de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibido 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio (ex: 
grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 


