
Chaminé vulcânica da Ponta da Fisga 

 

Valor cénico = (0.5+0.25+0.75+1) /4 = 0.63 

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

Cénico 1: Número de pontos de 
observação 0 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Cénico 1: 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 1 km do sítio. 

Cénico 2: Distância média aos 
pontos de observação (m) 0 Menos de 50 Entre 50 e 200 Entre 200 e 500 Mais de 500 

Cénico 2: 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. 

Cénico 3: Superfície - Pequena Média Grande Muito grande 

Cénico 3: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área (ha) é definida relativamente a todos os sítios 
semelhantes do território. 

Cénico 4:Contraste da cor do 
sítio com a área envolvente Cores idênticas - Cores diferentes - Cores opostas 

Cénico 4: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as respectivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento 
claro são consideradas cores idênticas 



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

Cientifico 1: Interesse 
paleogeográfico e 
paleoambiental 

- Baixo Médio Alto Muito Alto 

Cientifico 1: Depende do interesse paleogeográfico e paleoambiental do sítio como testemunho para a reconstituição da evolução morfoclimática do 
território. 

Cientifico 2: 
Representatividade Nulo Baixo Médio Alto Muito alto 

Cientifico 2: Depende das características exemplares do sítio para fins didácticos e de esclarecimento de leigos em geomorfologia. A legibilidade do sítio 
deve-se à sua qualidade e configuração geral 

Cientifico 3: Área (%) - Menos de 25 Entre 25 e 50 Entre 50 e 90 Mais de 90 

Cientifico 3: A pontuação é atribuída dividindo a área do sítio pelo total da área ocupada por elementos idênticos e multiplicando o resultado por 100. 

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

Cientifico 4: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. Um sítio/elemento raro deve ser exemplar de um ambiente 
morfoclimático diferente do actual. 

Cientifico 5: Integridade Destruído Fortemente 
deteriorado 

Moderadamente 
deteriorado Pouco deteriorado Intacto 

Cientifico 5: depende da existência de riscos naturais, da evolução natural e de factores humanos (infra-estruturas, vandalismo, multidões) que afectam o 
sítio/elemento e o grau de preservação 
 

Valor científico = (1+0.75+0.75+0.75+0.5) /5 = 0.75 



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

Cultural 1: Costumes culturais 
e históricos Sem ligação Pouca ligação Ligação moderada Forte ligação Originário de 

costumes 

Cultural 1: 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. 

Cultural 2: Representação 
iconográfica 

Nunca foi 
representado 

Representado de 1 a 
5 vezes 

Representado de 6 a 20 
vezes 

Representado de 21 a 
50 vezes 

Representado mais de 
50 vezes 

Cultural 2: 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. 

Cultural 3: Relevância 
histórica e/ou arqueológica 

Sem vestígios ou 
construções Pouca relevância Relevância moderada Relevância elevada Relevância muito 

elevada 

Cultural 3: É definido pela presença e relevância histórica, arquitectónica e/ou arqueológica de vestígios e/ou construções no sítio. 

Cultural 4: Relevância 
religiosa ou metafísica Sem relevância Pouca relevância Relevância moderada Relevância elevada Relevância muito 

elevada 

Cultural 4: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sítio. Incluindo crenças populares. 

Cultural 5: Eventos culturais e 
artísticos Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 1 vez por 

ano 

Cultural 5: São considerados eventos sobre o sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se tiver deixado de se realizar o evento, pode ser 
atribuído uma pontuação média. 

 

Valor cultural = (0+0+0.5+0+0) /5 = 0.02 



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

Económico 1: Acessibilidade Mais de 1 km em 
terra-batida 

Menos de 1 km em 
terra-batida Estrada local Estrada de 

importância regional 
Estrada de 

importância nacional 

Económico 1: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e a relevância destes. 

Económico 2: Riscos Naturais Incontrolável Não controlado Parcialmente 
controlado Controlado Sem risco 

Económico 2: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão (nível de consciência, infra-estruturas de protecção, etc.). O risco antrópico não 
é directamente considerado neste critério. 

Económico 3: O número anual 
de visitantes da área de estudo Menos de 10.000 Entre 10.000 e 50.000 Entre 50.000 e 

150.000 
Entre 150.000 e 

300.000 Mais de 300.000 

Económico 3: 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. 

Económico 4: Nível oficial de 
protecção Completo Limitativo - Não limitativo Sem protecção 

Económico 4: Para este critério, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características limitativas do nível de protecção 

Económico 5: Atracção - Local Regional Nacional Internacional 

Económico 5: Relaciona-se com “Econ. 4”, porque a ausência de protecção pode ser uma desvantagem  económica e turística para a exploração do local, 
no que diz respeito à atracção de visitantes de várias origens. 

Valor económico = (0.5+0.25+0.75+0.25+0.75) / 5 =0.45 

 

Valor Turístico = (0.63 + 0.75 + 0.02 + 0.45) /4 = 0.46 



 

Grau de exploração = (0.75+0.5+1+0.75) /4 = 0.75 

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

Grau 1: Superfície usada (ha) Nulo ou residual Menos de 1 Entre 1 e 5 Entre 5 e 10 Mais de 10 

Grau 1: Depende da superfície usada para exploração económica e turística do sítio. Esta superfície pode situar-se totalmente, parcialmente ou nem situar-
se de todo no sítio de interesse. 

Grau 2: Número de infra-
estruturas Nenhuma 1 Entre 2 e 5 Entre 6 e 10 Mais de 10 

Grau 2: Tem em conta hotéis, postos de informação, transporte, visitas ou lojas de recordações situados na superfície usada. Caminhos pedestres não são 
considerados. 

Grau 3: Ocupação sazonal 
(dias) - De 1 a 90  

 (1 temporada) 
De 91 a 180 

 (2 temporadas) 
De 181 a 270  

(3 temporadas) 
De 271 a 360 

 (4 temporadas) 

Grau 3: Depende do número de dias ou temporadas em que é utilizada a área do sítio/elemento. Em caso de utilização descontinuada ao longo do ano, a 
pontuação é atribuída consoante a média anual. 

Grau 4: Ocupação diária (horas) - Menos de 3 horas Entre 3 e 6 Entre 6 e 9 Mais de 9 

Grau 4: Depende do número de horas de utilização do sítio diariamente. Em caso de variar ao longo do ano, a pontuação é atribuída consoante a média 
anual. 



 

Modalidade de Exploração = (0.75+0.75+0.5+0.5) /4 = 0.63 

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

Modalidade 1: Utilização do 
valor cénico Sem publicidade 1 Forma de apoio e 

um produto 
1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 1: Depende do uso do recurso cénico do lugar avaliado pela optimização da publicidade via diferentes formas de apoio (brochuras, painéis, 
Web site, media, etc.) e produtos. 

Modalidade 2: Utilização do 
valor científico 

Sem optimização 
didáctica 

1 Forma de apoio e 1 
produto 

1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 2: Depende da utilização do ponto de vista científico do local avaliado pela sua optimização didáctica via diferentes meios de apoio 
(exposições, excurssões, sinais educativos) e produtos. 

Modalidade 3: Utilização do 
valor cultural 

Sem optimização 
didáctica 

1 Forma de apoio e 1 
produto 

1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 3: Depende da utilização do ponto de vista cultural do local avaliado pela sua optimização didáctica via diferentes meios de apoio 
(exposições, excurssões, sinais educativos) e produtos. 

Modalidade 4: Utilização do 
valor económico (pessoa) Sem visitas Menos de 5.000 Entre 5.000 e 20.000 Entre 20.000 e 

100.000 Mais de 100.000 

Modalidade 4: Depende da utilização do potencial económico do local avaliado pelo número de visitantes anuais. A pontuação não representa o benefício 
ganho directamente pelo local. 


