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ProGEO – Portugal

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES (2006)
• Atribuição do Prémio Geoconservação 2006 à Câmara Municipal de Cantanhede, cuja entrega
oficial decorreu a 22 de Abril. Em Dezembro, procedeu-se ao lançamento da edição 2007 deste
Prémio.
• Participação na visita da Comissão de Avaliação da UNESCO à candidatura do Geoparque
Naturtejo da Meseta Meridional à Rede Europeia de Geoparques, que decorreu em Maio de 2006
em Idanha-a-Nova, em resposta ao convite da organização.
• Participação na discussão pública relativa à proposta de classificação do Cabo Mondego como
Monumento Natural. A ProGEO-Portugal esteve presente, a convite da Secretaria de Estado do
Ambiente, na visita que o Secretário de Estado do Ambiente fez ao Cabo Mondego para anunciar
a decisão de classificação destes afloramentos como Monumento Natural.
• Participação na discussão pública relativa ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT).
• Elaboração de parecer de apoio à proposta de classificação da Península de Peniche como
Imóvel de Interesse Municipal.
• Participação, a convite da organização, no Seminário “Património Natural Português", que
decorreu a 27-28 de Maio de 2006 no Visionarium (Santa Maria da Feira).
• Visita, em 16 de Setembro 2006, à Geologia e Geomorfologia da aldeia da Foz do Cobrão
(Aldeias de Xisto) e observação de uma reconstituição da actividade de prospecção de ouro no rio
Ocreza, integrado no plano de actividades do Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional.
• Participação na candidatura de um projecto à FCT, da responsabilidade da Universidade do
Minho em associação com mais 11 instituições nacionais, com vista ao estabelecimento de uma
estratégia nacional de geoconservação.
• Manutenção e actualização do site do Grupo.
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