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APG/EFG Workshop 
“A importância do conhecimento geológico

para o uso sustentável da terra”

Na ocasião do 40º aniversário da As-
sociação Portuguesa de Geólogos e da 71º 
reunião do Conselho da Federação Euro-
peia de Geólogos foi realizado o Workshop 
sobre “A importância do conhecimento 
geológico para o uso sustentável da Ter-
ra” em 19 de maio de 2016, na Acade-
mia das Ciências de Lisboa. O objetivo 
do Workshop foi discutir a contribuição 
do conhecimento geológico para melhor 
gestão do ordenamento do território.

Mattia Pellegrini, responsável pela 
Unidade de Matérias-primas, Metais, 

Minerais e Indústrias de Base Florestal 
da Direção-Geral da Comissão Euro-
peia para o Mercado Interno, Indústria, 
Empreendedorismo e PME, apresentou 
a perspetiva europeia sobre estas maté-
rias, fornecendo ainda uma visão geral 
sobre a recente evolução na implemen-
tação do segundo pilar da Iniciativa Ma-
térias-Primas (RMI). Outros oradores 
nacionais e internacionais como William 
J. Siok (Instituto Americano dos Geólo-
gos Profissionais), John Cowley (Diretor 
da Associação do Planeamento  Mineral 
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e de Recursos), Luca Demicheli (Secre-
tário-Geral do EuroGeoSurveys), Carlos 
Zorrinho (Membro do Parlamento Eu-
ropeu), Teresa Ponce Leão (Presiden-
te do Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia) e Constantin Ciupagea (Chefe 
de Unidade, Centro Comum de Inves-
tigação, Comissão Europeia) contribuí-
ram com o seu conhecimento e as suas 
ideias para o engrandecimento do evento.

De importância relevante para o sucesso 
do evento foram ainda as participações 
do Secretário de Estado da Energia, 
Jorge Seguro Sanches, que anunciou a 
implementação de um Programa Nacional 
de Cartografia Geológica Sistemática, 
com o objetivo de completar a cobertura 
geológica da totalidade do país nas escalas 
1/50 000 e 1/200 000, e da Secretária 
de Estado do Ordenamento do Território 
e da Conservação da Natureza, Célia 
Ramos, que expôs de forma clara e 
concisa a estratégia política atual relativa 
à integração dos planos de ordenamento 
territorial a diversas escalas.

Nas discussões da mesa redonda rea-
lizada na última sessão do Workshop foi 
destacada a importância de se transmitir 
informação geocientífica, clara e impar-
cial, para todos os decisores políticos. 
Considerou-se ainda que este é funda-
mentalmente o papel dos geocientistas que 

laboram no sector público, sendo ainda 
de significativa relevância a comunicação 
de informação geocientífica quer para 
os responsáveis políticos quer público. 

Os oradores concluíram ainda que, 
sem geoinformação clara, simples e dire-
ta sobre o conhecimento geocientífico é 
arriscado (ou mesmo impossível) tomar 
medidas adequadas, e que isso afeta não 
só o ordenamento territorial, mas mui-
tos outros aspetos da sociedade, como 
por exemplo a gestão recursos geológicos 
(água, mineiros, rochas industriais, entre 
outros), os riscos naturais, ou o forneci-
mento de energia, entre outros.

De facto, o conhecimento geocientífi-
co, em especial quando traduzido carto-
graficamente, é fundamental e indispen-
sável a todos os processos que envolvam 
planeamento territorial facilitando a to-
mada de decisões relativas à gestão de re-
cursos geológicos, à mitigação de riscos 
naturais e introduz ainda maior rigor à 
política ambiental. Assim, poderá afir-
mar-se que todas as atividades geocientí-
ficas suportadas por cartografia geológica 
colocam à disposição dos responsáveis a 
escolha de soluções sensatas e vantajosas 
para o desenvolvimento socioeconómico 
do País em equilíbrio com as característi-
cas naturais do território.



Visita de Campo ao Complexo Mineiro do Lousal 
(Guiada pela EDM e pelo Centro de Ciência Viva do Lousal)



Sobre a Associação Portuguesa de   
Geólogos:

A Associação Portuguesa de Geólogos 
foi criada em 1976 e é membro funda-
dor da Federação Europeia de Geólogos. 
Constitui uma associação socioprofis-
sional, sem fins lucrativos, que congrega 
profissionais da Geologia que se dedi-
cam a domínios diversificados no âmbito 
das Ciências da Terra. Os seus objetivos 
principais são a promoção do desenvolvi-
mento científico e técnico e a divulgação 
do conhecimento científico em todos os 
domínios das Ciências da Terra.

Sobre a Federação Europeia de 
Geólogos:

A Federação Europeia de Geólogos é 
uma organização não-governamental que 
foi criada em 1981 e representa actual-
mente cerca de 50.000 geocientistas de 
25 países Europeus. Constitui uma orga-
nização profissional cujos objetivos prin-
cipais são contribuir para uma utilização 
mais segura e sustentável do ambiente na-
tural, para proteger e informar o públi-
co e para promover uma exploração mais 
responsável dos recursos naturais.

Para mais informações sobre o  APG/EFG Workshop 
“A importância do conhecimento geológico para o uso sustentável da terra”

aceda a https://efglisbon2016.wordpress.com/,
ou contacte-nos através do info@apgeologos.pt e pelo 

número de telefone 213 477 695.
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www.apgeologos.pt
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