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DOCUMENTO APRESENTA TRÊS EIXOS FUNDAMENTAIS a implementar nos próximos dez anos 

Apresentado o Plano Estratégico 

do aspiring Geoparque Oeste 
Sota de Mederos 

• 

• APRESENTAÇÃO: momento solene da divulgação do documento estrutural que norteia a candidatura deste projecto que foi apresentado nas Caldas das Rainha 

Sofia de Medeiros* 
sofia.tnedeirasealvorada.pt  

yi  laborado por uma equipa 
técnica do Politécnico de 

4 1 eiria, 0 Plano Estratégico 
do aspirante Geoparque Oeste 
foi apresentado na passada ter-
ça-feira, dia 14, numa sessão que 
decorreu no Museu Leopoldo de 
Almeida, nas Caldas da Rainha. O 
documento, que sustenta a aspi-
ração dos seis municípios (Lou-
rinhã, Torres Vedras, Caldas da 
Rainha, Peniche, Bombarral e 
Cadaval) apresenta os três eixos 
fundamentais, a implementar no 
território, durante os próximos 
dez anos. 

Na ocasião, o presidente da di-
recção da Associação Geoparque 
Oeste (AGEO), afirmou aos pre-
sentes que este é "um verdadeiro 
documento estratégico sobre o futuro 
do território do aspirante a Geopar-
que Mundial da Unesco". O autarca  

lourinhanense João Serra referiu 
que, nesse sentido, "apresentamos 
hoje um instrumento de gestão territo-
rial que irá apoiar a AGEO, os muni-
cípios mas também a OesteCfM - Co-
munidade Intermunicipal do Oeste, 
nomeadamente ao que concerne com 
as medidas relacionadas com os três 
pilares de um geoparque mundial da 
UNESCO: a geoconservação, geoedu-
cação e o geoturismo". 

Por outro lado, salientou que o 
plano estratégico tem como base 
um território com um patrimó-
nio natural e cultural ímpares. 
O trabalho agora apresentado é, 
segundo João Serra, fruto de um 
processo participativo onde os 
principais agentes locais foram 
convidados a dar a sua opinião. O 
documento, assim como a candi-
datura, "está alinhado com os Objec-
tivos para o Desenvolvimento Susten-
tável e a Agenda 2030", concluiu. 

O plano parte de uma análise 
do território, que no total dos seis  

municípios tem uma dimensão 
de 1.154 quilómetros quadrados. 
Um território "cientificamente atra-
tivo", com valiosos fósseis de di-
nossauros, "aliados a uma riqueza 
e diversidade geológica, paleontoló-
gica, geomorfológica e paisagística", 
referiu João Paulo Jorge, um dos 
responsáveis pela elaboração do 
documento. O território - que 
integra 72 quilómetros de costa, 
com 25 praias com bandeira azul, 
três áreas protegidas, três sítios 
da Rede Natura e uma cidade 
criativa da Unesco - conta no pla-
no com a definição de estratégias 
para "criar nove produtos estratégicos 
que proporcionem uma experiência 
turística integrada", explicou João 
Paulo Jorge. 

As experiências poderão inci-
dir em pacotes de ofertas temáti-
cos com enfoque no turismo cul-
tural, gastronómico, de eventos, 
literário, religioso, de natureza, 
de mar, activo é desportivo, cien-

  

tífico e de negócios, segundo é 
proposto no plano. No total, são 
apresentas 42 acções a implemen-
tar no território, entre as quais 
se destaca, integrada no eixo da 
geoeducação, a implementação 
do Centro Interpretativo do aspi-
rante Geoparque Oeste, situado 
no Bombarral. 

.Também presente na sessão, o 
presidente do Instituto Politécni-
co de Leiria, Rui Pedrosa, desta-• 
cou a importância das redes cola-
borativas que tornam as regiões 
mais atractivas e competitivas. 

Tal como o ALVORADA já tinha 
noticiado, é intenção da AGEO 
apresentar a candidatura a Geo-
parque Mundial da UNESCO até 
final do ano, através da Comissão 
Nacional deste organismo inter-
nacional, devendo depois a região. 
ser visitada durante o próximo ano 
por uma missão técnica e, possivel-
mente, em 2024,.será conhecido o 
resultado. ■ *com Lusa 
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