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No dia 10 de novembro de 2017 decorreram, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), as VII Jornadas
APG, subordinadas ao tema “Geologia e Gestão de Riscos”, organizadas pela Associação Portuguesa de Geólogos (APG). A 
edição deste ano teve como objetivo explorar o conceito de Risco no domínio das Geociências, debatendo não só a 
natureza, a causa, a gestão e a avaliação dos riscos geológicos, geotécnicos e os relacionados com a exploração de 
recursos geológicos, mas também as questões relacionadas com a perceção do público relativamente ao risco. A conferência 
foi precedida de dois cursos de formação intitulados “Riscos Geológicos-Geotécnicos e Monitorização” e “Segurança, Riscos

Ambientais e Proteção Civil”, que decorreram nos dias 08 e 09 de novembro de 2017, no Departamento de Geociências, 
Ambiente e Ordenamento do território da FCUP.
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Desde sempre, a humanidade conviveu de perto com diversos tipos de 
perigos naturais (geológicos, climáticos, entre outros). As ameaças 
produzidas por eles condicionaram muito a escolha de sítios para fi
xação das populações, bem como as rotas migratórias. No entanto, 
muitos dos locais potencialmente perigosos, nomeadamente junto a 
áreas com atividade vulcânica, constituíam zonas onde as populações 
encontravam condições de vida mais fácil, como por exemplo, solos 
férteis, acabando por aí se estabelecerem.

Nas últimas décadas, devido ao crescimento exponencial da população 
mundial, os riscos associados aos perigos naturais têm-se intensificado 
de forma dramática, particularmente nos países em desenvolvimento. A 
velocidade com que se realizam todos os tipos de construções, desde 
a habitacional à das obras públicas, e a ocupação indiscriminada de 
áreas de território não permitem um conhecimento e uma avaliação 
adequada dos riscos e a consequente definição de possíveis ações de 
controlo e mitigação, pondo em risco as populações e os seus bens. 
Igualmente, o desrespeito por normas de ordenamento e construção, 
para além da ausência de planeamento, como por exemplo em zonas 
sísmicas, e uma ineficaz ou inexistente fiscalização acarreta , com fre 

quência, elevados prejuízos humanos e materiais para a sociedade.
Torna-se assim também prioritária a avaliação dos potenciais riscos 
geotécnicos que poderão estar associados àquelas estruturas, minimi
zando o seu impacto quer junto das populações, quer nas próprias in
fraestruturas. Por outro lado, o desconhecimento das populações relati
vamente aos perigos naturais a que estão expostos, gera, muitas vezes, 
uma despreocupação face aos mesmos e a adoção de comportamentos 
que podem pôr em risco a sua própria vida.

A exploração de recursos geológicos continua a ser uma atividade rele
vante e essencial para o atual desenvolvimento da Sociedade. Embora, 
a maioria dos riscos ambientais relacionados com a atividade mineira 
e afins tenham sido minorados, principalmente nos países mais desen
volvidos, continua a ser significativo o seu impacte ambiental nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. No entanto, mesmo nos países 
em que a maioria das questões ambientais estão acauteladas, importa 
considerar outros riscos passíveis de impor danos no ambiente.

Por outro lado, os riscos associados à exploração de recursos geoló
gicos não abrangem apenas as preocupações  ambientais,  mas  estão 
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também relacionados com questões económicas, como por exemplo os 
ciclos de negócios, as receitas impulsionadas pelas flutuações dos preços 
das commodities e das taxas de câmbio, a emergência de novos países 
produtores e os custos associados com a exploração, licenciamento, 
construção, reabilitação e remediação das áreas exploradas. 

Estes fatores têm, não só impacto no ciclo de vida de uma exploração, 
mas também poderão ser relevantes para a economia de um país. 

Estes temas enquadram-se no campo de atuação dos geocientistas e 
apesar do conhecimento científico nestas áreas ser já considerável, mui
to há ainda a realizar em termos teóricos e práticos, quer em relação 
à sensibilização da Sociedade, quer no que concerne ao avanço 
tecnológico, bem como à implementação de ações mitigadoras do risco. 

A comunidade geocientífica enfrenta, assim, diversos desafios no que se 
refere à abordagem destes temas junto da Sociedade. Como poderemos 
envolver os decisores políticos e traduzir o nosso conhecimento científico 
na avaliação dos riscos, de forma a que este seja entendido por todas 
as partes envolvidas? Que ações mais eficazes poderemos ter junto das 
populações que permitam a sua melhor compreensão sobre os riscos, 
de modo a permitir que tenham uma atitude mais consciente face aos 
perigos naturais?

A edição deste ano realizou-se no dia 10 de novembro, na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto, e integrou três sessões de 
apresentações onde foram focados os seguintes temas:

• Sessão 1 - Desastres naturais: comunicação e gestão da incerteza
• Sessão 2 - Gestão dos Riscos associados à Exploração de Recursos 
Geológicos
• Sessão 3 - Gestão e Avaliação de Riscos Geotécnicos 

Na sessão de abertura estiveram presentes o Presidente da Associação 
Portuguesa de Geólogos, José Romão, o Diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), António Fernando Silva, e 
o Diretor do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento 
do Território (DGAOT) da FCUP, António Guerner Dias.

A primeira sessão, intitulada “Desastres naturais: comunicação e
gestão da incerteza”, foi moderada por Manuel Rebelo de Carvalho,
Comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (Câmara
Municipal do Porto) e incluiu os seguintes temas:

• Modelos de gestão para os riscos naturais: dos processos ao território,

apresentado por Alexandre Tavares do Departamento de Ciências da 
Terra e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
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• A relevância da credibilização do risco nas sociedades modernas,

apresentado por Ricardo Ribeiro da ASPROCIVIL.
• El uso del InSAR satelital para la gestión de desastres naturales,

apresentado por Josep Raventós da TRE ALTAMIRA.

A “Gestão dos riscos associados à exploração de recursos geológicos” 
foi o tema da segunda sessão, moderada por Mário Machado Leite, 
Diretor do Laboratório de Geologia e Minas (LNEG). Esta sessão incluiu 
as seguintes palestras:

• Riscos associados à Indústria Mineira, proferida por Fernando Noronha 
do Instituto de Ciências da Terra (Polo Porto).
• Otros riesgos derivados de la minería: acumulación de dióxido de 

carbono en minas inundadas com água ácida, proferida por Javier 
Sanchez España do Instituto Geológico Y Minero de España.
• Os diversos riscos associados à pesquisa de recursos Oil & Gas,

proferida por Tiago Villas-Boas da GALP.

A terceira sessão abordou a “Gestão e Avaliação de Riscos Geotécnicos” 
e foi moderada por António Guerner Dias, Diretor do DGAOT-FCUP. 
Foram ministradas as seguintes palestras:

• Sobre o Risco Geológico, por António Campos e Matos do GEG - 
Gabinete de Estudos e Geotecnia.
• Riscos associados ao movimento de terrenos; casos de estudo e 
repetivas soluções, por Virgílio Ferreira da COBA - Consultores de 
Engenharia e Ambiente.
• Estabilização da escarpa sobranceira à marginal da Calheta / 
estabilização do talude sobranceiro à ER 222 no sítio da Rateira 
(Madeira), por Sérgio Rosa da PF Planege Cenor.

As sessões de palestras terminaram com uma Mesa Redonda, moderada 
por Fernando Noronha do Instituto de Ciências da Terra (Polo Porto),
onde participaram o Presidente da APG, os moderadores das sessões
anteriores e Domingos Rodrigues, geólogo e ex-Vereador da Câmara
Municipal do Funchal. Os temas apresentados nas sessões de palestras
serviram de mote para o debate.

As VII Jornadas APG incluíram, nos dois dias antecedentes, dois cursos
de formação, acreditados pela Federação Europeia de Geólogos:

• “Riscos Geológicos-Geotécnicos e Monitorização” e 
• “Segurança, Riscos Ambientais e Proteção Civil”.

O curso de formação “Riscos Geológicos-Geotécnicos e Monitorização” 
teve como objetivo permitir aos formandos adquirir e aprofundar 
conhecimentos, técnicas e metodologias, nos domínios da geologia do 
ambiente, do ordenamento e gestão do território e da caracterização, 
avaliação e monitorização da perigosidade e dos riscos geológicos e 
geotécnicos.

Por seu turno, o curso de formação “Segurança, Riscos Ambientais e 
Proteção Civil” teve como objetivo permitir aos formandos adquirir 
conhecimentos, técnicas e metodologias nos domínios da segurança, 
da avaliação de riscos ambientais, da proteção civil, do planeamento 
de emergência e da gestão de crises.

Julgamos que as VII Jornadas APG proporcionaram um fórum aberto de 
discussão sobre o papel da comunidade geocientífica na problemática 
da gestão e mitigação de riscos naturais e geotécnicos e sobre as 
sinergias que podem ser estabelecidas com os profissionais de outras 
áreas, nomeadamente as relacionadas com a Proteção Civil. Estas 
Jornadas permitiram, igualmente, debater novas metodologias para a 
gestão de riscos, apresentar soluções de remediação após a ocorrência 
de um desastre natural e discutir a problemática da gestão dos riscos 
associados à exploração de recursos geológicos.

É com enorme satisfação que testemunhamos, de ano para ano, o 
crescimento significativo do interesse da comunidade das geociências, 
nomeadamente dos geólogos ligados às diversas áreas técnicoprofission-
ais, ao ensino e à investigação, para além dos estudantes, nas nossas 
Jornadas, dando-nos força e motivação para que a sua realização 
continue durante os próximos anos.

A APG deseja agradecer a todos aqueles que apoiaram e contribuíram 
para que as VII Jornadas APG fossem realizadas com sucesso.

O álbum com uma seleção de fotografias tiradas durante as VII Jornadas
APG está disponível aqui.

https://goo.gl/2546WE
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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).

Museu Geológico, Rua da Academia das Ciências, nº 19 - 2º
1249-280 Lisboa
Tel.: [351] 213  477 695
info@apgeologos.pt
apgeologos.pt | apgeologos.wordpress.com
viijornadasapg.wordpress.com

Para mais informações sobre as VII Jornadas APG aceda 
a http://vijornadasapg.wordpress.com ou contacte a APG através do 
seguinte endereço de e-mail: info@apgeologos.pt
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