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Este Roteiro, da autoria da Direcção-Geral de Energia e 
Geologia e da Empresa de Desenvolvimento Mineiro é 
um sí�o online onde o cidadão pode iden�ficar 
diferentes locais como minas, museus e pontos de inte-
resse geológico e planear a sua viagem entre os locais à 
sua escolha, podendo posteriormente descarregar a 
mesma para vários suportes externos. 

O Roteiro agrega e dá visibilidade a várias inicia�vas de 
carácter lúdico, cultural, pedagógico, cien�fico ou 
terapêu�co, como por exemplo minas abandonadas ou 
em exploração; museus; curiosidades, paisagens natura-
is, centros I&D, termas, etc.

Roteiro das Minas e Pontos de 
Interesse Mineiro e Geológico
de Portugal



Inventário de Sí�os com Interesse Geológico – Geossí�os 

Base de dados disponibilizada pelo LNEG que cons�tui um 

inventário de património geológico e de locais com interesse 

geológico com o obje�vo de cons�tuir uma Pesquisa em 

permanente revisão e expansão, integrada na informação 

geocien�fica disponibilizada no Geoportal do LNEG.

h�ps://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossi�os/#!/

Para mais informação consultar
geoportal.lneg.pt

a

https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossitios/#!/


Informação sobre Património Geológico – Inventários ins�tucionais

Morfologia Grani�ca, Cabeça da Velha, S. 
Romão - Serra da Estrela

Ordovicico Bruçó

Equinoderme da Jazida do Cabeço da Ladeira Serras de Aire e de 
Candeeiros
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Inventário de Geossí�os de relevância nacional

Da responsabilidade da ProGEO e integrado no Sistema de 

Informação do Património Natural (SIPNAT) do Ins�tuto de 

Conservação da Natureza e das Florestas. ProGEO é o nome 

da Associação Europeia para a Conservação do Património 

Geológico, criada em 1992. O seu obje�vo geral é incen�var a 

Conservação do Património Geológico (Geoconservação) e a 

proteção de sí�os e paisagens de interesse geológico na 

Europa. O Grupo Português da ProGEO disponibiliza um 

Inventário de Geossí�os de relevância nacional.

h�ps://geossi�os.progeo.pt/index.php
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https://geossitios.progeo.pt/index.pt


Geossí�os das Áreas Protegidas da NATURAL.PT

Natural.PT é uma marca desenvolvida pelo ICNF que visa a 

promoção integrada do território, dos produtos e dos serviços 

existentes na Rede Nacional das Áreas Protegidas. 

h�ps://natural.pt/geosites?locale=pt
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Património Geológico e Mineiro

GEOPARQUES



Geoparques globais da UNESCO

Os geoparques globais da UNESCO são áreas geográficas únicas e unificadas, 

onde locais e paisagens de importância geológica internacional são geridos 

com um conceito holís�co de proteção, educação e desenvolvimento sustentá-

vel.

O Património Geológico nos Geoparques é salvaguardado seguindo uma estra-

tégia de Geoconservação dos Geossí�os que inclui a sua inventa riação, 

quan�ficação do valor, classificação, conservação, valorizaçãoe divulgação e 

monitorização. Atualmente existem 5 Geoparques em Portugal, estando outras 

regiões a preparar candidaturas.

h�ps://unescoportugaI/mne.gov.pt/pt/redes-unesco/geoparques-mundiais-da-

unesco

https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/geoparques-mundiais-da-unesco


Áreas Protegidas

A classificação de uma Área Protegida visa conceder-lhe um estatuto legal de 
proteção adequado à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossiste-
mas e do património geológico, bem como à valorização da paisagem. 

De facto, as Áreas Protegidas não vivem só seus fatores bió�cos. O Património 
Geológico, incluindo o Geomorfológico, é um fator essencial para a classificação 
destas áreas. Nos Planos de Ordenamento dos Parques Naturais está disponível 
informação sobre os geossí�os.

O ICNF, que tutela as Áreas Protegidas, disponibiliza também informação sobre o 
Património Geológico destas áreas no site Natural.pt ( ).h�ps://natural.pt/geosites

O LNEG, em colaboração com o ICNF, tem publicado Cartas Geológicas Simplifica-
das com Patri mónio Geológico de várias Áreas Protegidas como do Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês e dos Parques Naturais de Sintra Cascais, Serra da Estrela, 
Ria Formosa e Serras de Aire e Candeeiros, entre outros.

Rede Nacional de Áreas Protegidas
(ICNF)

Carta Geológica Simplificada com 
Património Geológico do Parque 
Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros (2015)

https://natural.pt/geosites
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