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A 11 de dezembro de 2015 realizaram-se as V Jornadas APG “Geologia para a So-
ciedade: Desafios do Futuro”, organizadas pela Associação Portuguesa de Geólogos, 
no Laboratório Nacional de Energia e Geologia em Lisboa. A conferência anual da 
APG pretende fomentar a consciencialização pública para a importância da geologia 
no desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea, tendo-se afirmado 
nos últimos anos como o mais significativo evento profissional de geociências em 
Portugal.

Hoje em dia, o conhecimento geológico é 
altamente rentável para o progresso econó-
mico e social dos cidadãos e imprescindível 
para o desenvolvimento sustentado e boa ges-
tão dos recursos naturais.

A vida humana está, de facto, intimamente 
interligada com o planeta Terra e quando isso 
se conhece, devemos saber como nos com-
portar e agir, tendo a oportunidade de ala-
vancar os recursos e proteger contra o perigo 
de alguns dos seus processos, de forma a não 
culpar a natureza dos acidentes ou desastres 
naturais, quando se tem conhecimento de 
muitos dos processos que geraram as pró-
prias ameaças. Assim, a conferência anual da 
APG pretendeu estimular a consciencializa-
ção pública para a significativa importância 
das Ciências da Terra no desenvolvimento 
sustentável da sociedade contemporânea. 

Esta conferência tem-se afirmado como 
o mais relevante evento de cariz profissional 
na área das geociências nos últimos anos em 
Portugal, pois proporciona um fórum aberto 
a novas ideias, onde os participantes e inter-
venientes partilham diferentes perspetivas e 
desafios no domínio temático de cada ano. 

No ano de 2015, as V Jornadas APG deba-
teram e aprofundaram temas atuais relacio-
nados com a geologia nas suas interligações 
com a sociedade, para além de alertar para os 
desafios que se colocam para a vida humana 
num futuro próximo. Neste enquadramento 
foram abordados diversos painéis cujos te-
mas foram:

1 – Alterações Climáticas e 
      Riscos Geológicos

2 – Água – Novos Desafios

3 – Matérias-Primas e Energia

4 – Síntese e Projeção do futuro

Nos dois dias que antecederam as V Jor-
nadas realizaram-se no LNEG duas ações de 
formação:

- Do Espaço ao Campo: Aplicação de 
Novas Tecnologias na Cartografia Geológi-
ca Estrutural

- Recuperação Geoambiental em Áreas 
Urbanas e Mineiras
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Decorreu no dia 11 de dezembro de 2015 
as sessões de palestras das V Jornadas APG. 
Na Sessão de Abertura esteve presente a Pre-
sidente do LNEG, Teresa Ponce de Leão, o 
Presidente da Associação Portuguesa de Geó-
logos (APG), António Gomes Coelho e o 
Presidente da Sociedade Geológica de Por-
tugal, Rui Dias. A primeira sessão, “Riscos 
Geológicos e Alterações Climáticas”, foi 
moderada por Ricardo Ribeiro, Presiden-
te da ASPROCIVIL. A primeira palestra da 
sessão, Tsunamis por colapso de ilhas oceânicas: um risco 
subestimado, foi apresentada por José Madeira, 
Professor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa. A palestra seguinte foi 
apresentada pelo investigador do LNEG, Pe-
dro Ferreira, que dissertou sobre a Contribuição 
da Geologia para os estudos do “Permafrost” na Antártida. 
Para finalizar a primeira sessão, Filipa Nau-
ghton, Investigadora do IPMA, apresentou 

uma palestra intitulada Como reagiu a Península 
Ibérica às variações climáticas do passado?.

Seguiu-se a segunda sessão, “Água: No-
vos Desafios”, tendo como moderador Rui 
Gonçalves, da Agência Portuguesa do Am-
biente. O primeiro orador da sessão, foi um 
convidado internacional, Marco Petitta, Pro-
fessor na Universidade de Roma, cuja pales-
tra teve como título Consequences of human acti-
vities on surface waters/groundwater interactions: modern 
approaches and the contribution of KINDRA project. A 
segunda sessão contou igualmente com as pa-
lestras Águas subterrâneas e gestão do solo e subsolo, 
apresentada por Martins de Carvalho, Pro-
fessor do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto e TARH, e a palestra Plano de recursos 
hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco (Bra-
sil), apresentada pela geóloga Sónia Alcobia 
da NEMUS. Estas Jornadas serviram de pal-
co para a Cerimónia de Assinatura do Pro-
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tocolo de Colaboração relativo à participação 
portuguesa no AISBL Geotrainet (Association 
Internationale Sans But Lucratif), entre a APG e o 
LNEG. A terceira sessão, “Matérias-primas 
e Energia”, foi moderada pelo Presidente da 
EDM, Carlos Caxaria. Para abrir a sessão foi 
convidado o orador internacional, Fernando 
Tornos, Presidente do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España, tendo 
este apresentado uma palestra intitulada La 
influencia de la geomicrobiologia en depositos minerales. 
Seguiram-se as palestras Lavra seletiva e valoriza-
ção de produtos tantalíferos em mineração – imperativos 
de uma valorização sustentável dos recursos base, profe-
rida por Leal Gomes, Professor da Universi-
dade do Minho e Armazenamento subterrâneo de gás 
em sal-gema apresentada por Vítor Guerreiro, 
Presidente da REN, Investimento e Explora-
ção.

A última sessão das V Jornadas APG, “Sín-
tese e Projeção para o Futuro”, foi modera-
da pelo Presidente da Associação Portuguesa 
de Geólogos, António Gomes Goelho. Vítor 
Correia, Presidente da Federação Europeia 
de Geólogos (FEG), discutiu sobre os Con-
tributos da geologia e dos geocientistas para os desafios 
do Séc. XXI. Seguiu-se a Sessão de Encerra-
mento presidida pelo Presidente da APG, 
António Gomes Coelho, e que contou com 
a participação do Presidente da FEG, Vítor 
Correia, e do Director da EDM, SA, Carlos 
Caxaria, que enfatizou a importância dos da-

dos da actividade de prospecção e produção 
mineral em Portugal e a sua revitalização. As 
V Jornadas APG foram finalizadas com um 
Porto de Honra.

Nos dois dias que antecederam as V Jor-
nadas APG, 9 e 10 de dezembro de 2015, 
decorreram também no LNEG os cursos de 
formação “Do Espaço ao Campo: Aplicação 
de Novas Tecnologias na Cartografia Geo-
lógica Estrutural” e “Recuperação Geoam-
biental em Áreas Urbanas e Mineiras”. O 
curso de formação “Do Espaço ao Campo: 
Aplicação de Novas Tecnologias na Cartogra-
fia Geológica Estrutural” foi ministrado pelos 
formadores Rui dias (Universidade de Évora) 
e Pedro Barreto (PARTEX, OIL & GAS). O 
curso de formação “Recuperação Geoam-
biental em Áreas Urbanas e Mineiras” foi 
ministrado pelos formadores António Roque 
(Laboratório Nacional de Engenharia Civil), 
Mafalda Oliveira (Somincor), Alcides Pereira 
(Universidade de Coimbra) e Manuela Abreu 
(Instituto de Agronomia da Universidade de 
Lisboa).

Os cursos de formação e as sessões de pa-
lestras das V Jornadas APG tiveram grande 
participação do público e dos seus forman-
dos, abrindo espaço para a discussão de te-
mas atuais no âmbito da geologia e das suas 
interligações com a sociedade e permitiram 
a atualização e reciclagem de conhecimentos 
dos seus participantes.



A Associação Portuguesa de Geólogos foi fundada em 1976. É uma associação sócio-
profissional, sem fins lucrativos, que congrega profissionais da Geologia que se dedicam a 
domínios diversificados no âmbito das Ciências da Terra. É membro fundador da Federação 
Europeia de Geólogos e membro da Federação Portuguesa das Associações e Sociedades 
Científicas (FEPASC).

Para mais informações sobre as V Jornadas APG 
aceda a https://vjornadasapg.wordpress.com/ 

ou contacte através do info@apgeologos.pt

Visite-nos em:
www.apgeologos.pt
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