
 

 

 

 

 
 

 

 
COMM.ON HERITAGE  

Workshop – Vamos criar GeoCaches! 
23 de Fevereiro, 2022 

 
Cineteatro Grandolense |Rua Dr. Evaristo Sousa Gago 4, Grândola 

 
Este Workshop tem como objectivo a criação de GeoCaches, que se destinam a divulgar o 
património cultural e natural de Grândola. 
 
Vamos criar GeoCaches! é uma iniciativa do projecto Comm.on Heritage, que tem como 
desígnio estratégico conceber e testar metodologias de intervenção inovadoras, visando a 
promoção de um desenvolvimento inclusivo, em áreas rurais e semiperiféricas, com base no 
seu património cultural e ambiental. 
 
A RCDI – Rede de Competências para o Desenvolvimento e a Inovação e a Câmara Municipal 
de Grândola, respectivamente parceiro e parceiro associado do projecto em Portugal, vêm 
convidar-vos a participar neste evento, onde iremos: i) pensar em conjunto sobre o 
património cultural e natural de Grândola; ii) seleccionar os elementos materiais ou imateriais 
a incluir nos GeoCaches; iii) começar a criar, de facto, os GeoCaches. 
 
Participe e contribua com as suas ideias! Venha criar GeoCaches! 

 
Faça a sua inscrição aqui  

  
 

 

https://common-heritage.eu/
http://www.rcdi.pt/home/home.aspx
https://www.cm-grandola.pt/
https://www.cm-grandola.pt/
https://forms.gle/PfmUwj7XSMgZbFnC7


 

 

 

 

 
 

COMM.ON HERITAGE  
Workshop – Vamos criar um GeoTrail! 

23 de Fevereiro, 2022 
AGENDA 

 
09:00 – 09:30  Registo 

09:30 – 09:45  Abertura e Boas Vindas 

Representante da Câmara Municipal de Grândola (a designar) 

09:45 – 10:00 Objectivos e metodologia para a condução do Workshop  

Alexandra Mendonça, RCDI – Rede de Competências para o 

Desenvolvimento e a Inovação 

10:00 – 10:15 O que é o Geocaching? Tipos de GeoCaches. Como criar, esconder e 

encontrar GeoCaches  

Alexandre Moniz, RCDI – Rede de Competências para o 

Desenvolvimento e a Inovação 

10:15 – 10:30 Recursos culturais e naturais que distinguem o território de Grândola  

Carlos Fernando Alves, Câmara Municipal de Grândola 

Alexandra Mendonça, RCDI – Rede de Competências para o 

Desenvolvimento e a Inovação 

10:30 – 11:30 Selecção dos elementos do património a incluir nos GeoCaches. 

Discussão em Grupos 

   Todos 

11:30 – 11:45  Coffee-Breack  

11:45 – 12:45 Selecção dos elementos do património a incluir nos GeoCaches. 

Decisões 

Apresentação das ideias de cada Grupo. Decisões sobre os elementos 

do património cultural e natural a incluir nos GeoCaches. 

 Todos 

12:45 – 13:00 Planeamento das actividades da tarde, para criação dos GeoCaches 

José Pedro Pires, Câmara Municipal de Grândola  

Alexandra Mendonça, RCDI – Rede de Competências para o 

Desenvolvimento e a Inovação 

13:00 – 14:30  Pausa para almoço 

14:30 – 17:30  Visita guiada aos locais selecionados, para definição da localização 

dos GeoCaches 

José Pedro Pires, Câmara Municipal de Grândola 

17H30 Encerramento 

    


