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Cooperação institucional: 

A importância e preservação 
do património paleontológico 



A Sociedade de História Natural, é uma organização 

científica sem fins lucrativos, sediada em Torres Vedras e 

que desenvolve  trabalhos de investigação paleontológica, 

em particular sobre vertebrados fósseis, tendo igualmente 

como objetivo a promoção do património paleontológico e 

geológico. Para além da investigação científica, a 

Sociedade de História Natural assume-se como uma 

entidade vocacionada para a gestão do património 

paleontológico e geo-histórico, tendo ao seu cuidado uma 

das maiores coleções paleontológicas do país, composta 

por fósseis de vertebrados e invertebrados do Jurássico 

Superior. 



O Património Paleontológico... 

 A paleontologia é a ciência que estuda o registo da vida na terra: os 
fósseis. 

 



  

 

Mário Estevens 



O Património Paleontológico é um recurso e 
um reflexo da Geobiodiversidade 

 O Património Paleontológico é um 
recurso didático, porque é um 
meio de difusão do conhecimento 
científico e compreensão da 
história da vida no planeta! 

 

 O Património Paleontológico é um 
recurso económico, porque 
permite a diversidade da oferta 
cultural e turística (museus, rotas, 
geossítios)…. 



O Património Paleontológico  

Atualmente, o Património Paleontológico não tem um enquadramento legal 
específico que regule a sua proteção… 

....mas existem entidades públicas que têm uma palavra a dizer... 

Identificação 
da ocorrência. 
Elaboração de pedido de 
autorização para 
intervenção de 
salvamento 

Intervenção, dando cumprimento 
às disposições do termo de 
autorização. 

Autorização concedida 



...e o Paleontólogo 

 O papel do paleontólogo compreende o estudo 
das relações filogenéticas entre um ou mais 
grupos de organismos.... 
 

 ...a sua (paleo)biologia...  
 

 



...e o Paleontólogo 

 ...o estudo e reconstituição dos 
ecossistemas do passado... 
 

 ...a sua distribuição 
global ao longo do 
tempo e do espaço...  
 

 



Gestão de Património Paleontológico: o SIGAP 
Nasce da necessidade de inventariar e 
cadastrar as jazidas identificadas pela SHN e 
de uma coleção privada integrada no LPP em 
2008, recolhida ao longo do litoral Oeste 
durante 20 anos. 
 
A – Georreferenciação de Jazidas Paleontológicas;  

 
B – Identificação de zonas de risco paleontológico;  

 
C – Construção de um SIG flexível e de fácil utilização; 

 
D – Garantir a atualização e análise dos dados tratados; 

 



Gestão de Património Paleontológico: o SIGAP 

 
Criação de uma carta de risco 
sobre o Património Paleontológico 
e Geossítios 
 
- Erosão costeira; 
- Pressão urbana; 
- Pressão humana; 
- Tipo de uso de solos; 
- Previsão com base no PDM 
 
 Decisões para a 
Salvaguarda ou Mitigação de 
Impactes diretos sobre o 
PP/Geossítios. 



o que sabemos sobre eles ? 

viveram nesta zona… 



Quando e por onde andaram... 

 
 

 O registo Português...e a Bacia Lusitânica 



Mas primeiro...por onde e como 
começamos… 

Pela prospeção de fósseis e pela escavação… 



Prospecção  Objetivos: 

 Identificar novas jazidas ou 
geossítios; 

 Monitorização de Jazidas 
inscritas no SIGAP, 
determinação de estado de 
conservação; 

 Definição de prioridades de 
intervenção (científicas ou de 
minimização/mitigação de 
impactes) 



 
Prospeção 
 Interpretação do contexto geológico; 

potencialidade dos ambientes 
sedimentares propícios à preservação de 
somatofósseis e icnofósseis. 

 



 A progressão em arribas é uma atividade 
perigosa, que deverá ser realizada em segurança 
e coletivamente. 

 

Prospeção e Ancoragem de Bloco/SHN 
2013 

Prospeção e Avaliação de Potencial da Jazida CDR.SDB009/SHN 
2013 



Escavações de dinossauros na zona Oeste 



Escavação Paleontológica:  
 Durante a escavação paleontológica é muito importante utilizar 

consolidantes, adesivos e colas, de forma a evitar a alteração, 
desagregação e fracturação dos materiais osteológicos.  

 



 Uma das fases mais críticas de uma 
escavação é a extração dos blocos 
contendo ossos de dinossauro. Assim, a fase 
prévia de consolidação (colocação de 
adesivos) e proteção dos blocos é 
determinante para o sucesso da operação 
de transporte em segurança.  

 





Escavações de dinossauro, Serra do Bouro, Caldas da Rainha 



Escavações de dinossauros em Torres Vedras 



Os vestígios descobertos e retirados da escavação são levados 
para o laboratório onde são tratados e preparados. 

No nosso laboratório…  



No laboratório … 
O Laboratório de Paleontologia é a estrutura de base que 
desenvolve toda a gestão da preparação, estabilização, 
conservação e acondicionamento dos materiais paleontológicos ao 
cuidado de uma determinada instituição. O seu contributo para a 
investigação é imprescindível. 
 



No laboratório … 



Entre o imenso espólio da coleção da SHN, encontram-se restos de exemplares de praticamente todos os grandes grupos 
de Dinossauros, principalmente dentro das faunas representativas do Jurássico Superior da Península Ibérica, e dos quais 
os da Bacia Lusitânica (Portugal, abrangendo a atual Estremadura com principal incidência na região Oeste) são os mais 
expressivos.  

Os fósseis da coleção da SHN 



Téropodes 



Allosaurus 

Série de vertebras caudais de Allosaurus sp. do Jurássico 
Superior de Cambelas, Torres Vedras (coleção SHN) 

Pata de Allosaurus sp. do Jurássico Superior 
de Cambelas, Torres Vedras (coleção SHN) 



Ceratosaurus 



Torvosaurus 



Saurópode: Camarassaurídeo 



Os estegossauros foram formas de tamanho médio desde 3 a cerca de 10 metros de 
comprimento. As formas conhecidas em Portugal são: Dacentrurus, Stegosaurus e 
Miragaia 

Tireóforos: Estegossauros  



Tireóforos: Ankylosauria  

Dracopelta 



Ornitópode significa “pé de ave”…. 

Ornitópodes : Uteodon aphanoecetes 



Ornitópodes : Euosdryosaurus nanohallucis 



 Objetivo final 
Após a publicação científica, o acervo ficará disponível ao público, num projeto 
museográfico. 



Continuaremos a proteger e estudar o património da região!! 



www.shn.pt 
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