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Olhas para um mapa geológico e achas complicado visualizar o que ele representa? 

Olhas para um mapa geológico e tens dificuldade em contar a sua história geológica integrando-a 
no contexto da evolução geológica de Portugal?

Achas que não és capaz de fazer um mapa geológico?

Então estas são as ações de formação de que estavas à espera!!!

Para 2023, o Centro Ciência Viva de Estremoz preparou três cursos de formação 
diversos, mas de algum modo complementares, explorando de uma forma 
essencialmente prática as potencialidades da cartografia geológica como 
forma de interpretar a Geologia de Portugal. 

À semelhança dos anos anteriores, estas formações integram-se no projeto “Portugal 
de Antes da História; 600 milhões de anos de evolução”, uma trilogia cujo primeiro 
volume (Da Dinâmica Global aos Processos Geológicos) saiu em dezembro de 2019 e cujo 
segundo volume (Dos Mapas Estáticos a uma Geologia de Portugal Dinâmica), será lançado 
no próximo mês de fevereiro.
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Apesar de parecerem uma imagem estática, os mapas geológicos são sem dúvida A FERRAMENTA 
fundamental para perceber, não só a dinâmica dos processos geológicos, mas também da evolução 
geológica de uma região.
Isto significa que, para quem os sabe ler, um mapa geológico não é uma imagem estática, mas sim um 
filme animado tridimensional extremamente dinâmico.
Um filme cuja compreensão, por incrível que possa parecer, está ao alcance de todos os que percebem 
os princípios básicos da Geologia.
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Este é um conjunto de três cursos de formação essencialmente práticos, planeados para 
fornecerem os conceitos básicos de construção e interpretação de mapas geológicos. Nestes, 
ficarás surpreendido com:

- a facilidade com que vais fazer um mapa geológico de uma situação complexa e a 
forma como o consegues interpretar; 

- a facilidade com que irás visualizar estruturas geológicas complexas a 3D; 

- a facilidade com que irás elaborar cortes geológicos; 

- as potencialidades da carta geológica que fizeste para mostrar a evolução geológica 
de Portugal nos últimos 600 milhões de anos. 

Isto só é possível pois a carta geológica será elaborada utilizando um novo método de ensino 
(i.e. a versão portátil do Jardim de Pedra das Maltesas) desenvolvido pelo Centro Ciência Viva 
de Estremoz em colaboração com a Universidade de Évora. Um método que utiliza uma coleção 
de rochas reais, recolhidas em afloramentos selecionados de vários locais de Portugal que, ao serem 
dispostas num espaço restrito permitem simular de uma forma extremamente realista o trabalho dos 
geólogos de elaboração de um mapa geológico.

Um método que permite construir num dia um mapa geológico de uma região, pois os afloramentos podem 
ser estudados e correlacionados de uma forma rápida e evidente. Um método em que correlações entre os 
afloramentos, por vezes complexas, são possíveis de visualizar de uma forma fácil. Um método que permite 
construir sem problemas cortes geológicos com várias orientações pois... basta desenhar-se o que se está 
a ver. Um método em que a cartografia geológica não está influenciada pelas condições climáticas ou pelas 
eventuais limitações de locomoção dos formandos.

2.1 A ESTRUTURA

Embora os três cursos de formação sejam independentes eles foram estruturados de um modo semelhante, 
articulando-se, em torno de três módulos:

Módulo 1 – Técnicas de Cartografia Geológica (8 horas) 

Prática em contexto de “gabinete” das principais técnicas relacionadas com a elaboração e interpretação 
de cartas geológicas. Neste módulo serão abordados os seguintes conteúdos programáticos:

i. Observação e representação de afloramentos geológicos;

ii. Utilização da bússola na caracterização geométrica de estruturas geológicas;

iii. Utilização dos princípios básicos da geologia na correlação espacial de afloramentos geológicos;

iv. Transpondo os limites geológicos do campo para os mapas;

v. Os cortes geológicos como representação bidimensional das estruturas tridimensionais;

vi. Articulando cortes geológicos para construir blocos diagrama.

As técnicas a serem abordadas no primeiro dia, serão desenvolvidas de acordo com os 
conhecimentos dos formandos, havendo um nível básico e um nível avançado.
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Módulo 2 – Saída de campo para aplicação de técnicas de cartografia geológica (8 horas) 

Os conhecimentos adquiridos no primeiro módulo serão aplicados em contexto de trabalho de campo 
numa região considerada adequada para a prática de cartografia geológica. As três regiões foram 
escolhidas de modo a permitirem que os formandos adquiram experiências diversificadas, não só de 
cartografia geológica, mas também de geologia de Portugal. 

Módulo 3 – (9 horas)

Prática em contexto de trabalho: idealização, preparação e produção de materiais 
didáticos, nos quais sejam explorados aspetos relacionados com a cartografia 
geológica.

2.2. OS LOcAIS
No que diz respeito aos cursos de formação para 2023, eles irão decorrer em três zonas 
do país: 

1. Dos Mapas Geológicos à Geologia de Portugal; Rasgando continentes  
(Zona de Sintra) - 25 e 26 de Fevereiro

2. Dos Mapas Geológicos à Geologia de Portugal; Das montanhas aos 
oceanos (Zona Centro de Portugal - Região de Penela) - 11 e 12 de Abril 

3. Dos Mapas Geológicos à Geologia de Portugal; Dos oceanos às montanhas 
(Zona Norte de Portugal - Região do Porto) -  1 e 2 de julho 

A avaliação dos formandos será feita mediante a apreciação do relatório individual elaborado. 

Tal como é usual neste Centro de Formação, os trabalhos serão avaliados de acordo com os valores 
indicados na tabela. 

Insuficiente: 0,1 a 4,9 | Regular: 5,0 a 6,4 | Bom: 6,5 a 7,9 | Muito Bom: 8,0 a 8,9 | Excelente: 9,0 a 10 

Aos formandos que não pretendam a acreditação da sua participação no curso de 
formação, será emitido um certificado de curso de curta duração pela participação 
em cada módulo 1 e/ou 2.

Qualidade geral do 
trabalho

Originalidade do tema do 
trabalho

Criatividade na 
abordagem do tema/
Estrutura do trabalho

correcção da linguagem 
utilizada na análise

Insuficiente

 0 - 0,9

Insuficiente

0-0,4

Insuficiente

0 - 0,4

Insuficiente

0 - 0,9

Suficiente

1 - 1,9

Suficiente

0,5 - 0,9

Suficiente

0,5 - 0,9

Suficiente

1 - 1,9

Bom a Muito Bom

2,0 - 2,9

Bom a Muito Bom

 1,0 - 1,9

Bom a Muito Bom 

1,0 - 1,9

Bom a Muito Bom

2,0 - 2,9

Excelente

3

Excelente 

2

Excelente

 2

Excelente

3

3. A AVALIAÇÃO



Os formandos devem inscrever-se nos cursos pretendidos no endereço:
https://ccvestremoz.wixsite.com/portugalanteshistori/a-formacao

Os cursos, que estão acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua, consta de dois dias presenciais e um dia não presencial (trabalho em 
contexto de sala de aula).
O primeiro dia decorre num espaço fechado e é dedicado à prática de 
metodologias de cartografia geológica.
No segundo dia, será a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
durante uma saída de campo na região envolvente daquela onde foi realizada a 
atividade do primeiro dia. 

A participação nos cursos está limitada a um máximo de 30 formandos por curso; o curso 
só se realiza com um mínimo de 6 formandos.

Neste momento estão a ser finalizados os contactos com as instituições onde serão realizadas as 
componentes teóricas ou teórico-práticas de cada curso, pelo que em breve será divulgada a lista dos 
pontos de encontro.

Os módulos presenciais decorrem entre as 9:00 e as 19:00 e de cada módulo será entregue a cada 
formando um manual de apoio.

O transporte e almoço é da responsabilidade de cada formando. Os almoços relacionados com o módulo 
2 decorrem no campo e nesse dia os formandos devem levar vestuário e calçado apropriado ao trabalho 
de campo. Os percursos a efetuar têm um grau de dificuldade baixo, embora impliquem normalmente 
pequenos percursos fora de estradas / caminhos.

• 1 dia concede um diploma de curso de curta duração → Valor 45,00€

• 2 dias  (módulo 1 e 2) + 1 dia (módulo 3 - trabalho em contexto de sala de aula) concede 25 horas 
(1 crédito) → Valor 75,00€
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