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Lista A

“Por uma APG renovada, dos Geólogos e para os Cidadãos”

PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES APG

Biénio 2020-2022

1. NOTA JUSTIFICATIVA

A Associação Portuguesa de Geólogos (APG) foi fundada em 1976 assumindo-se claramente como uma
associação socioprofissional à imagem do movimento associativo pan-europeu de geólogos que
despertava nessa época e que em 1980 originou a Federação Europeia de Geólogos.

A APG é uma associação socioprofissional de utilidade pública, sem fins lucrativos, que congrega
profissionais da geologia. É membro fundador da Federação Europeia de Geólogos (FEG) e membro da
Federação Portuguesa das Associações e Sociedades Científicas (FEPASC).

No âmbito da Federação Europeia de Geólogos a APG, através da Comissão Nacional de Acreditação e
em estreita colaboração com o Internacional Licensed Body da FEG, participa na atribuição do título de
Eurogeólogo (EurGeol) reconhecido e aceite internacionalmente como um padrão de qualidade e ética no
exercício da profissão de geólogo. Adicionalmente os Eurogeólogos podem ser considerados Pessoas
Competentes pelo Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC), desde que possuam as
competências necessárias.

Volvidos 44 anos, verifica-se que a APG ainda não atingiu os objetivos para que foi entusiasticamente
criada, no que toca à defesa da profissão de geólogo e sua representação, a promoção da excelência na
aplicação da geologia, a dinamização do conhecimento, a elevação ética, a independência e o prestígio da
profissão, e a contribuição para uma consciencialização pública da importância das geociências na
sociedade.
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Designadamente não foi, até agora, conseguido um estatuto de representatividade formal da profissão 
que no contexto português terá de passar por uma organização com maior capacidade de intervenção 
(eventualmente com criação da “Ordem dos Geólogos”, que teria estatuto legal para regulamentar o 
exercício da profissão e defender perante a sociedade a credibilização da atividade profissional de 
geólogo). Assim, a visibilidade pública da geologia e dos geólogos continua incipiente num quadro de 
exigência europeia, o que consideramos particularmente negativo para os geólogos e para os 
portugueses. 

Sabemos que a massa crítica dos geólogos portugueses (expressa, nomeadamente em cerca de 500 
membros da APG) é limitada, mas tal não impede que se possa avançar para formas mais imaginativas e 
eficazes de organização associativa e de comunicação para o exterior da geologia profissional. 

Promover a profissão do geólogo passa por dialogar com outras profissões de matrizes técnico-científica 
afins e comunicar de forma clara e assertiva para os cidadãos, para os media e para os decisores políticos, 
a importância do trabalho do geólogo numa base eco-responsável, de elevada competência técnico-
científica e geoética. Além de incorporar uma visão integradora da gestão do território, da gestão do solo 
e do subsolo, dos riscos naturais e, bem assim, da gestão e protecção dos recursos naturais, assente num 
conhecimento efetivo da sustentabilidade ambiental, da geodiversidade e do património natural. Não 
esquecendo, obviamente, o seu papel como interlocutor com a academia e centros de investigação, bem 
como uma efetiva comunicação do papel da geologia para uma cidadania ativa e esclarecida. 

É fundamental que a APG se faça escutar, de forma assertiva e substanciada, a propósito dos grandes 
temas que preocupam a nossa sociedade, nomeadamente a indústria extrativa, as questões críticas dos 
recursos hídricos, dos problemas relacionados com a crise e a transição energética, a mudança climática, 
os problemas das áreas urbanas e da gestão do território, a pandemia da COVID-19 e aspectos da 
geologia médica e o impacto da profissão na economia. 

Promover a profissão de geólogo e a importância da geologia, passa também por defender um ensino de 
qualidade, adaptado às exigências e desafios da sociedade moderna e que motive professores e alunos 
para o ensino-aprendizagem das geociências. 

A APG tem de estar preparada para lidar com os grandes desafios do século XXI, numa sociedade cada 
vez mais global e interativa, importando valorizar o papel da atividade profissional do geólogo na 
economia circular, na transição energética, na partilha e uso da geoinformação digital, na mudança para 
uma estratégia de conservação e utilização eco-responsável e na gestão inteligente e reutilização dos 
recursos do planeta.  

A APG deve consciencializar-se de que ao geólogo do século XXI se depara um enorme desafio, aliás 
sabiamente percecionado pela Federação Europeia de Geólogos, de participar numa mudança radical 
política, moral, geoética, cultural e técnica a que os cidadãos terão de se adaptar, se a humanidade quiser 
sobreviver como espécie. 



____________________________________________________________________________ 

3 
 

O geólogo profissional tem de saber comunicar de forma inteligente e eficaz com o público em geral e 
com o poder político. Nesse sentido a APG terá de contribuir de forma decisiva para este desafio, quer 
através de oferta formativa especializada nesta área quer através do exemplo, constituindo-se como 
uma voz ativa do geólogo perante a sociedade e os cidadãos. 

O geólogo não deve, nem pode ser encarado como o profissional que contribui para os aspetos negativos 
do sector produtivo primário, mas como o profissional que, conhecendo profundamente os processos 
geológicos, contribui ativamente para a resolução dos problemas, de forma construtiva e eficaz. 

É nesta perspetiva que surge a presente Lista que nasceu da vontade de colocar os geólogos portugueses, 
e a geologia como profissão, no centro das mudanças societais que se perfilam no horizonte numa matriz 
de eco-responsabilidade, de geoética e de probidade profissional. 

Em síntese, no plano de atividades que se apresenta seguidamente, destacam-se dois grandes objetivos:  

(i) a criação de uma estrutura da APG capaz de enfrentar os desafios para uma APG ainda mais 
profissional e preparar uma desejável passagem para a “Ordem dos Geólogos”;  

(ii) o incremento da visibilidade pública da profissão de geólogo e das suas competências 
específicas para a resolução dos desafios com que a sociedade portuguesa se depara. 
 
 

2. PLANO DE ATIVIDADES 

No âmbito das atividades previstas para o biénio 2020-2022 que, naturalmente, é limitado pelas 
disponibilidades financeiras, pelos recursos humanos e pelos estatutos, propõe-se que a APG: 

1. Adote um modelo de funcionamento que promova a criação e dinamização de grupos de 
especialidade profissional, com regulamento próprio e com objetivos bem definidos. Um bom ponto 
de partida poderá ser o equivalente nacional ao Painel dos Especialistas da FEG. Será, ainda, 
encorajada a redação de normas técnicas referentes às atividades geológicas mais comuns, para 
divulgação junto da administração e do público em geral, de forma a valorizar a importância coletiva 
e social do acto geológico. Cada área de especialidade terá um coordenador que comunicará com os 
media e com a população, sempre que surjam situações que o exijam. 

2. Crie, tendo em consideração as preocupações de natureza ética e deontológica, um grupo precursor de 
um futuro órgão fiscalizador da prática da profissão de Geólogo. Esta atividade deverá ser realizada 
em estreita ligação com a FEG de forma a tirar-se partido da experiência relativa ao uso do título de 
Eurogeólogo.   

3. Implemente os contactos necessários para uma política de protocolos e de seguro de responsabilidade 
civil para os membros da APG, mantendo e/ou adaptando as atividades de gestão em curso. 
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4. Desenvolva um programa de comunicação de forma a devolver à GEONOVAS a sua função
primordial de órgão de divulgação da geologia profissional dando prioridade a breves notícias,
publicações de notas técnicas, de divulgação para o grande público e para a comunidade científica em
particular. Poderá existir um número anual temático com artigos, mas sempre com um timbre
profissional.

5. Desenvolva um novo website da APG com plataformas dedicadas a: bolsas de estágios, bolsas de
emprego (para reforçar elos de ligação entre geólogos desempregados e o tecido empresarial), revista
GEONOVAS e interação com público e sócios por meios digitais (por exemplo LinkedIn).

6. Reforce a formação contínua dos docentes na área das geociências, promovendo a melhoria da
qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos, bem como o
desenvolvimento profissional dos docentes na perspetiva do seu desempenho e atualização científica.

7. Promova a realização de materiais didáticos (constituindo um repositório) com o fim de incutir o
gosto pela geologia e explicar o papel do geólogo na sociedade.

8. Fomente a representação institucional em congressos e eventos científicos relacionados com as
geociências, preferencialmente sem custos acrescidos e em parceria com as comissões organizadoras,
com o objetivo de promover a APG e divulgar esses eventos a todos os sócios.

9. Reforce a ligação institucional à FEG ou outras instituições idóneas, tendo em vista a participação da
APG, como parceira, em Projetos Europeus, no âmbito das Geociências, apoiando os que estão em
curso e com particular atenção ao Horizonte Europa (2021-2027), novo Programa Quadro de apoio à
Ciência Europeia. Pretende-se também a criação de pontes para abertura ao envolvimento e
participação dos sócios da APG nos mesmos.

10. Estabeleça ligações com as instituições do ensino superior, empresas e entidades públicas, tendo em
vista a criação de um observatório de tendências de especializações emergentes, para as necessidades
reais do mercado de trabalho e da sociedade.

11. Crie uma Academia de Formação Avançada Profissional, em estreita colaboração com a FEG e
instituições do ensino superior e investigação, permitindo aos associados da APG o acesso a uma
oferta de formação contínua de qualidade e enriquecedora para a sua prática profissional.

12. Crie um “Programa de Mentoria Profissional da APG”, um “Prémio Jovem Geólogo” e um “Prémio
de Carreira”.
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