
BOLETIM MENSAL Nº 52
NOVEMBRO DE 2017

RIBEIRA GRANDE
Centro de Interpretação Ambiental 

Caldeira Velha



BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
No mês de novembro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Ribeira Grande, no que respeita o tema “Centro de Interpretação Ambiental
Caldeira Velha”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 1
Descrição:
O indicador visa aferir o empenho dos 
municípios na formulação de uma 
estratégia de educação 
ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável e na 
implementação de iniciativas de 
(in)formação, educação e 
sensibilização ambiental, traduzida na 
dinamização de estruturas de 
educação ambiental da iniciativa do 
município.

Sub-Indicadores:
A – Equipamentos de Educação 
Ambiental ou Equiparados
B – Ações Continuadas/Projetos de 
Educação Ambiental
C – Atividades de Formação em 
Educação Ambiental
D – Atividades de Sensibilização para 
a Educação Ambiental
E – Estratégia de Educação Ambiental

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



RIBEIRA GRANDE

O MUNICÍPIO 
Localizado na costa norte, a 
cerca de 20km de Ponta 
Delgada, o município 
encontra-se limitado a leste 
pelo concelho de Nordeste, 
a sul pelos de Povoação, 
Vila Franca do Campo e 
Lagoa, a oeste pelo de 
Ponta Delgada e a norte 
confronta com o oceano 
Atlântico. O município 
possui 180 km² e 32.112 
habitantes (INE, 2011).

RIBEIRA GRANDE NO 

ECOXXI
Candidatou-se ao Programa 
no ano de 2015 e obteve a 
melhor pontuação em 2016 
atingindo um Índice ECOXXI 
de 57%. Destaca-se no 
indicador da promoção da 
educação ambiental da 
iniciativa do município.



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL

Este equipamento de 
educação ambiental situa-se 
na Caldeira Velha, área 
protegida classificada como 
Monumento Natural do 
Parque Natural da Ilha de São 
Miguel e identificada como 
geossítio prioritário do 
Geoparque Açores, 
Geoparque Mundial da 
UNESCO. 

Gerido pela Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, 
o Centro de Interpretação 
Ambiental Caldeira Velha tem 
como objetivo divulgar os 
valores ambientais, 
conferindo elevada 
importância à educação e 
sensibilização ambiental. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CALDEIRA VELHA

Em 2016, o Centro de Interpretação Ambiental 
recebeu 5078 visitantes no âmbito deste programa educacional.



PATRIMÓNIO NATURAL 

O Centro de Interpretação 
Ambiental da Caldeira Velha é uma 
estrutura vocacionada para a 
promoção do património natural 
desta área protegida e geossítio, 
bem como do município da Ribeira 
Grande.

Disponibiliza informação sobre a 
origem vulcânica das ilhas dos 
Açores, o Vulcão do Fogo e 
respetivas erupções históricas, os 
geossítios do concelho da Ribeira 
Grande, as áreas protegidas do 
Parque Natural de São Miguel, a 
biodiversidade, centrais 
geotérmicas e termalismo da 
Ribeira Grande, permitindo ao 
público-alvo descobrir as 
especificidades de interesse destes 
locais. A interpretação ambiental in 
loco é uma mais-valia 
proporcionada aos visitantes.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CALDEIRA VELHA

O Monumento Natural da Caldeira Velha é uma área
protegida do Parque Natural de São Miguel, segundo o decreto

legislativo regional nº19/2008/A de 8 de julho.



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CALDEIRA VELHA

BIODIVERSIDADE, 

GEODIVERSIDADE E TURISMO

O Programa de Educação e 

Sensibilização Ambiental incide 

sobre 3 temas principais: i) 

Biodiversidade dos Açores; ii) 

Geodiversidade dos Açores; e iii) 

Turismo e Sustentabilidade 

Ambiental. Este programa promove 

também a celebração dos dias 

comemorativos relacionados com o 

ambiente, através de palestras, 

atividades de voluntariado 

ambiental e trilhos pedestres 

interpretativos nas áreas protegidas 

e geossítios do município.

As ações de controlo de espécies 

invasoras e de replantação de 

espécies nativas dos Açores fazem 

parte das estratégias de 

conservação do património natural, 

promovendo a cidadania ambiental 

e turismo sustentável.

Mais informações em: 

http://www.ribeiragrande.pt/geo/caldeira-velha/

http://www.ribeiragrande.pt/geo/caldeira-velha/


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
indicador 18 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

CASCAIS

Boa prática em destaque:

“MOBICASCAIS”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/

