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Cartografia geológica 
conhecer e valorizar o território 



Apenas duas universidades portuguesa aparecem no  
ranking das 400 melhores universidades do Mundo! 

Times Higher Education 

Portugal tem mais de 25%  
do território nacional por cartografar à escala 1/50000! 

Espanha concluiu toda a cartografia do seu território 
em 2002 e está neste momento em estado avançado da 
 cartografia digital continua e uniformizada! 

França também já concluiu a cartografia do seu território  
e está a implementar o Referencial Geológico de França...  

3D, digital, homogéneo e coerente! 

o que fazemos... 
porque fazemos... 

o que temos que mudar... 



Cartografia geológica em 
       Portugal; ESTADO DA ARTE 

Cartografia geológica; 
                     IMPORTÂNCIA 

ENSINO da Cartografia geológica ; 
uma questão secundária? 

Cartografia geológica em 
   Portugal; que ESTRATÉGIA? 



Cartografia geológica ; IMPORTÂNCIA 



importância 

“Geologic maps are our most 
important and complete 
compilation of information 
about the solid Earth we live 
on, and we cannot understand 
the Earth without them“ 

O que são? 

2013 



Insubstituíveis? 
importância 

"There is no substitute for 
the geological map and 
section - absolutely none. 
There never was and 
there never will be. The 
basic geology still must 
come first - and if it is 
wrong, everything that 
follows will probably be 
wrong." 
(Wallace, 1975, Mining Engineering, 
27, 34-36, citado em "Four 
Dimensional Analysis of Geological 
Maps, Clive Boulter, 1991) 



... novas tecnologias importância 



Para que servem?... apenas alguns exemplos... importância 
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Os Serviços Geológicos do Estado de 
Illinois tendo apenas em consideração a 
descontaminação de aterros urbanos e 
industriais, consideram uma razão benefício - 
custo da cartografia geológica variando entre 
5:1 e 54:1. 

Os Serviços Geológicos dos Estados Unidos tendo em consideração a 
implantação de uma auto-estrada e de um aterro no estado do  

Kentucky indicam uma razão benefício - custo da cartografia geológica de 50:1. 

Os financiamentos públicos no Programa Nacional de Cartografia Geológica, 
devem ser aumentados de modo a incluir visualizações tridimensionais... 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=portocartoon+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=k1UMxxdECcuAHM&tbnid=bz3HU6pcR-JE0M:&ved=&url=http://www.ionline.pt/boa-vida/servio-miro-stefanovic-vence-xv-porto-cartoon-2013&ei=oehqUdLvDMaAhAfrvIGIBQ&psig=AFQjCNEJ8qdcFFX_i0ARtDkuC6W6OL4Lqw&ust=1366047265586328


importância 

“Geological mapping is vitally 
important to education, science, 
business and a wide variety to 
public concerns” 



importância 

 

Inquérito à indústria e a antigos alunos  
                     Dezembro 2004 

a opinião dos empregadores... 

as disciplinas consideradas 
mais importantes... 



Comissão Europeia - Estratégia (raw materials) importância 

A Comissão Europeia implementou em 2008 (reforçada em 2011), a 
«Iniciativa ‘Matérias -Primas’ — Atender às Necessidades Críticas para 
Assegurar o Crescimento e o Emprego na Europa» (IMP), onde reconhece: 

A Comissão  Europeia considerou de particular importância: 

...a imprescindibilidade dos recursos minerais... 

... a dependência da Europa relativamente ao exterior no que respeita ao 
fornecimento dos recursos minerais...  

...a necessidade de implementação de medidas capazes de assegurar um 
fornecimento seguro e sustentável, 

...a definição de uma política de ordenamento do território para os minerais, 
que inclua uma base de dados geológicos digital... 

O valor dos recursos minerais europeus inexplorados a uma profundidade 
de 500 -1000 metros seja de cerca de 100 mil milhões de euros.  



Acesso livre importância 

... 1:100 000!!! 



importância 

A exploração responsável dos recursos geológicos constitui um meio 
importante de desenvolvimento, que pode contribuir de modo 
relevante para o desempenho da economia nacional... 

O diagnóstico ao setor entretanto levado a cabo com vista à concretização das 
orientações europeias e das opções assumidas a nível nacional permitiu concluir 
que: i) Portugal apresenta atualmente um défice no conhecimento de base do 
seu território... 

Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos — 
Recursos Minerais (ENRG -RM) 



importância As linhas orientadoras da Estratégia Nacional para os Recursos 
Geológicos assentam em quatro eixos de atuação:  

Eixo A — Adequação das bases do setor: 

...Estado garante a cartografia do país e a 
divulgação e promoção do setor mineiro... 

a) Redefinição do papel do Estado e 
de mais entidades públicas no setor 
dos recursos geológicos; 

Eixo B — Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial nacional: 

a) Aumento do conhecimento do potencial 
nacional, com identificação preliminar de 
recursos passíveis de exploração, numa ótica 
de fomento mineiro; ... 

Apoio a projetos de investigação aplicada. 

Término da cartografia 1:50 mil. 

b) Partilha de conhecimento;  
c) Formação especializada; 
d) Promoção de sinergias entre entidades públicas e privadas; 
e) Promoção do estudo dos recursos geológicos no ensino... 

Eixo D — Sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial: 

Demarcação de áreas de interesse geológico e respetiva classificação legal. 
Demarcação de áreas para exploração futura. 



Cartografia geológica em 
 Portugal; ESTADO DA ARTE 



   estado 
da arte 

...-1959 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

1960-1969 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

1970-1979 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

1980-1989 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

1990-1999 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

2000-2009 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

2010-2013 

cartas editadas 

% do país 
cartografado 



   estado 
da arte 

o decréscimo... 

cartas editadas 

décadas de  
70 e 80   
20 geólogos + 11 
coletores 

Actualmente   
              8 geólogos + 2 coletores 



   estado 
da arte 

cartas editadas 

que futuro??? 

% do país 
cartografado 



ainda mais grave; a desactualização 

   estado 
da arte 

17A-Viseu; 2009 17B-Fornos de Algodres; 1990 

17C-Santa Comba Dão; 1962 17D-Gouveia; 1966 



Oliveira Azeméis; um exemplo... 

   estado 
da arte 

1981 

2006 



1/50000 nacional; o paradoxo de Zenão??? 

   estado 
da arte 

Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos — 
Recursos Minerais (ENRG -RM) Término da cartografia 1:50 mil. 
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   estado 
da arte 

E. PEREIRA 

88 cartas... 

66,7% da cartografia existente... 

50,3% do total do país... 

CARLOS TEIXEIRA 

FRANCISCO GONÇALVES 

CÂNDIDO DE MEDEIROS 

GEORGE ZBYSZEWSKI 
A. CARVALHOSA 

G. MANUPPELLA 



   estado 
da arte 

finalização da cartografia 
geológica na escala 1/50 000 
(1078 cartas + ilhas) 

2002 - MAGNA 



   estado 
da arte 

Plano GEODE 

cartografia geológica digital contínua 
e homogénea na escala 1/50 000 

OUTROS PROJECTOS: 

2006-2013 – cartografia geológica, geomorfológica 
e de riscos  da Cantábrica na escala 1/25 0000 

2006-2011 – cartografia geotemática da República Dominicana): 
  

  43 mapas geológicos na escala 1/50 0000 
 

  14 mapas geomorfológicos na escala 1/100 000 
 

  14 mapas de riscos na escala 1/100 000 



   estado 
da arte finalização da cartografia geológica 

na escala 1/50 000 em 2011 

FRANÇA 

Referencial Geológico de França: 
informação geológica 3D, 
homogénea, coerente da totalidade 
do território... 



   estado 
da arte 

DIRECTIVA INSPIRE (Maio de 2007) 

Estabelecimento de uma infra-estrutura espacial de informação 
da Comunidade Europeia para políticas ambientais, baseada em 34 
temas: 

... facilitar o acesso com a 
partilha da informação 
espacial entre o sector 
público, organizações e o 
público em geral... 

e.g. Geologia, Riscos Naturais, Recursos Minerais e Recursos 
energéticos 

  ...que estará disponível em 2019... 



ENSINO da Cartografia geológica ; uma questão secundária? 
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“The Group believes that it is impossible for 
students to develop a satisfactory understanding of 
Earth Sciences without a significant exposure to 
field based learning and teaching”  

O PROCESSO DE 
BOLONHA E A GEOLOGIA 

Competências 
específicas do 
trabalho de campo: 

Capacidade de análise e integração (identificação de 
materiais geológicos, compreensão do espaço & 
tempo, compreensão dos processos terrestres) 

Empregabilidade (reconhecimento profissional, 
tomada de decisões, elaboração de relatórios, 
segurança) 
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Inquérito à indústria e a antigos alunos  
                     Dezembro 2004 

a opinião dos antigos alunos... 

as disciplinas 
consideradas 
mais úteis... 



“Teaching geological mapping skills and methodology 
is important and deserves the full support and 
recognition by academic institutions and departments. 
Geoscientists should engage students in geological 
mapping activity to the maximum extend practicable 
and should support teaching of geological mapping.” 
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Ensino na Europa; exemplos 

Inglaterra 

Espanha 
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Ensino na Europa; exemplo inglês  

Universidade Oxford Cambridge Imperial College Durham 

Ranking Mundial 18 20 163 266 

Ranking Europeu 1 2 43 96 

Ranking Geologia RU 3 1 2 4 

Anos de curso 
3 Bsc + 1 MSc 

(270 ECTS) 
3 Bsc + 1 MSc 

(270 ECTS) 
3 Bsc + 1 MSc 

(270 ECTS) 
3 Bsc + 1 MSc 

(270 ECTS) 

- 4 a 6 excursões de campo (mais de dois dias) durante o curso com foco 
em cartografia geológica e a sua ligação com restantes disciplinas 

- Saídas de campo de um dia a diversas disciplinas 

- Cartografia Autónoma – verão 3º ano para 4º ano (5 a 6 semanas) – 
áreas variáveis desde RU até outros locais do mundo (e.g. Espanha, 
EUA, Chile)  
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Inglaterra; uma síntese... 
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Inglaterra; as propinas... 

11 000 € anuais 
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Ensino na Europa; exemplo espanhol  

Universidade UMadrid USalamanca UOviedo 

Ranking Mundial 91 471 526 

Ranking Europeu 11 186 203 

Anos de curso 4 (240 ECTS) 4 (240 ECTS) 4 (240 ECTS) 

- várias excursões de campo (mais de dois dias) durante os diversos 
anos de curso associadas às disciplinas leccionadas  

- componente de campo a 2/3 das disciplinas específicas 

- Inclui em diversas disciplinas trabalho de campo autónomo  aluno 
inicia prática de trabalho de campo e de investigação em regime 
tutorial 
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Espanha; uma síntese... 
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Espanha; as propinas... 
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1450 € para 60 ECTS 



Ensino em Portugal 

Cursos Instituição Vagas 2013 

Geologia Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 100 

Geologia Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 30 

Geologia Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 29 

Geologia Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 20 

Geologia (reg. pós-laboral) Universidade do Minho 30 

Engenharia Geológica Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 24 

Engenharia Geológica Universidade de Aveiro 20 

Engenharia Geológica Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia Não abriu 

Engenharia Geológica e de 
Minas Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 20 

Engenharia Geotécnica e 
Geoambiente 

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 28 

Biologia-Geologia Universidade do Minho 60 

Biologia e Geologia Universidade de Aveiro 25 

Biologia e Geologia Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de 
Ciências da Vida e do Ambiente 20 



Ensino em Portugal 

Cursos Instituição Vagas 2013 

Geologia Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 100 

Geologia Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 30 

Geologia Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 29 

Geologia Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 20 

Geologia (reg. pós-laboral) Universidade do Minho 30 

Engenharia Geológica Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 24 

Engenharia Geológica Universidade de Aveiro 20 

Engenharia Geológica Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia Não abriu 

Engenharia Geológica e de 
Minas Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 20 

Engenharia Geotécnica e 
Geoambiente 

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 28 

Biologia-Geologia Universidade do Minho 60 

Biologia e Geologia Universidade de Aveiro 25 

Biologia e Geologia Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de 
Ciências da Vida e do Ambiente 20 



Portugal; horas de campo anuais 
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Portugal vs 
       resto da Europa 
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Ensino em Portugal vs. 
Resto da Europa 
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Cartografia geológica em Portugal; que ESTRATÉGIA? 
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Plano GEODE  
cartografia geológica digital contínua 
e homogénea na escala 1/50 000 

22 grandes unidades 
geológicas   elaboração de 
legendas unificadas para 
cada uma... 

disponível para consulta e 
“download” na internet... 



FRANÇA 
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FRANÇA 

A carta geológica em “papel “ é 
actualmente insuficiente, pois 
temos necessidade de: 

J.P. Lardeaux, 2013 

- Bases de dados validadas, 
numéricas, perenes e evolutivas. 

- Integrar diferentes níveis de 
informação. 

- Extrair um qualquer dado a uma 
qualquer escala escolhida. 

- Implementar aproximações 3D 
quantificáveis. 



FRANÇA 
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FRANÇA 

Passar da Carta Geológica ao Referencial Geológico de França 

A grande Ambição!!! 

 Dotar o território francês de um conhecimento geológico 3D, 
contínuo, homogénea e coerente, actualizado 
permanentemente e facilmente acessível... 

 Permitir a gestão e exploração das 
informações geológicas e geofísica a 
vários níveis de interpretação e de 
escalas... 

 Um desafio para as próximas décadas... 



FRANÇA 
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FRANÇA 

Um esforço conjunto 
de instituições!!! 

 42 membros no concelho científico dos quais 34 do mundo 
académico, representando as principais universidades.... 

 Integrado na directiva INSPIRE.... 

 Um desafio científico e técnico que necessita da mobilização do 
conjunto da comunidade geocientífica francesa... 
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FRANÇA 

 5 anos  
            (2013-2018)... 

 a concentração de 
esforços de todas 
as instituições 
francesas... 



PORTUGAL ... Zenão... há que inverter 
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2 Encoraja o estabelecimento de parcerias entre governos, 
academia e indústria para partilhar a experiência de cartografia 
e tecnologia 

...2019 

Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos — 
Recursos Minerais (ENRG -RM) 

 Término da cartografia 1:50 mil. 



PORTUGAL ... a partilha de experiências 
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... a partilha de experiências... até porque... 
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PORTUGAL ... estaleiros regionais 
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... duas propostas 
(estão assinalados todos os mapas 
existentes mais recentes que 1980) 



Rui Dias & Noel Moreira 

Cartografia geológica 
conhecer e valorizar o território 


