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Resumo: Após as celebrações do Ano Internacional do Planeta Terra 
- AIPT (2007-2009), foi formalmente criado, pela primeira vez em 
Portugal e sob a égide da Comissão Nacional da UNESCO, o Comité 
Nacional para o Programa Internacional de Geociências (IGCP-
UNESCO), que é coordenado internacionalmente numa parceria 
entre a Organização das Nações Unidas da Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO) e a União Internacional das Ciências Geológicas 
(IUGS). Todos os comités nacionais para o IGCP possuem como 
linha orientadora das suas atividades a divisa Geociências ao serviço 
da Sociedade. Neste sentido, diversas têm sido as atividades já 
desenvolvidas pelo Comité Português para o IGCP, com uma forte 
aposta na divulgação e promoção das geociências em Portugal e na 
cooperação e no envolvimento dos geocientistas e educadores do 
espaço da lusofonia. 
Palavras-chave: Geociências, Sociedade, Comité Nacional, 
Programa IGCP, UNESCO. 
 
Abstract: After the celebrations of the International Year of Planet 
Earth - IYPE (2007-2009), the Portuguese National Committee for 
the International Geosciences Programme (IGCP) of UNESCO was 
formally established in Portugal, for the first time, under the aegis of 
the Portuguese National Commission for UNESCO. This Programme 
is based in a partnership between the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the 
International Union of Geological Sciences (IUGS). The activities of 
the National Committees for IGCP have as guidelines the motto 
Geosciences in the service of Society. In this sense, several activities 
have been already developed by the Portuguese National Committee 
with a strong focus on the dissemination and promotion of 
Geosciences in Portugal and with the involvement of geoscientists 
and educators and in straight cooperation with the Portuguese 
Speaking Countries Community. 
Keywords: Geosciences, Society, National Committee, IGCP 
Programme, UNESCO. 
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1. Introdução 

A União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS) é 
uma das maiores organizações científicas não-
governamentais do mundo. Fundada em 1961, sob os 
auspícios da UNESCO e das Nações Unidas (NU), é 
membro do International Council of Science, das NU. Tem 
como objetivos promover e incentivar o estudo dos 
problemas geológicos globais, apoiando os intercâmbios e 
a cooperação internacional no âmbito das Ciências da 
Terra (http://www.iugs.org/). 

Em 1972, com a criação do Programa Internacional de 
Correlação Geológica (IGCP), formalmente constituído 
entre a IUGS e a UNESCO, procurou-se contribuir para 
um verdadeiro intercâmbio científico internacional no 
campo das geociências em todo o mundo. 
(http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/earth-sciences/international-
geoscience-programme/). Nesse sentido, desde a sua 
criação, o IGCP assumiu-se como um Programa que 
incentiva e promove estudos comparativos em Ciências da 
Terra e, após quatro décadas de existência e de trabalho, o 
"Programa Internacional de Correlação Geológica", deu 
lugar ao "Programa Internacional de Geociências" 
mantendo, no entanto, a sua anterior sigla – IGCP. 

2. Enquadramento 

O Programa IGCP tem financiado ao longo de 40 anos, 
equipas de investigação internacionais através de projetos 
que versam sobre temáticas e problemas geológicos de 
importância global. Visando reforçar o papel dos 
Geocientistas e das potencialidades das Geociências para o 
bem-estar das sociedades, no ano de 2005 a Assembleia 
Geral da ONU, proclamou 2008 como Ano Internacional 
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do Planeta Terra (AIPT), sob o lema Ciências da Terra 
para a Sociedade, cujas celebrações decorreram durante o 
triénio 2007-2009. No sentido de dinamizar os objetivos 
do AIPT, a Comissão Nacional da UNESCO (CNU) 
constituiu o Comité Português para o AIPT, em 2007, ao 
qual se agregaram mais de 200 entidades, associadas à 
promoção de mais de 500 iniciativas, a nível nacional 
(Henriques et al., 2010; Silva Marques, 2013). Em 2010, a 
CNU decidiu dar continuidade a esta iniciativa e, a partir 
de 2011, todas as atividades e projetos do referido Comité 
transitaram para o novo Comité Português para o IGCP, 
formalmente criado pela CNU (Silva Marques, 2013). A 
criação deste Comité Nacional visou fundamentalmente 
estreitar o apoio e a visibilidade ao desenvolvimento de 
atividades de divulgação na área das Ciências da Terra, 
junto do grande público e, em particular, junto da 
população escolar. Assim, com base em parcerias e criação 
de sinergias, o Comité IGCP pretende atingir um objetivo 
fundamental que consiste em melhorar a consciência geral 
acerca do enorme potencial que as Ciências da Terra 
possuem para criar uma sociedade mais segura e saudável. 

3. Objetivos do Comité Nacional para o IGCP 

Com a formalização do Comité Português para o IGCP, a 
CNU pretendeu dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
durante o AIPT, fomentando a investigação e o 
aprofundamento do conhecimento em Geociências. Uma 
vez que o lema do IGCP é Geociências ao serviço da 
Sociedade, os objetivos de ação deste Comité visam 
sobretudo contribuir para que esta se torne cada vez mais 
consciencializada, formada e ativa face à realidade da 
permanente dinâmica do Planeta Terra e aos equilíbrios 
que a Humanidade tem de buscar visando a sua própria 
existência 
(http://www.igcp.org.pt/IGCP_Pt/Quem_somos.html). 
Neste sentido, foram traçados os objetivos gerais deste 
Comité, nomeadamente, coordenar iniciativas próprias no 
âmbito das Ciências da Terra e apoiar as de outros 
parceiros; incentivar e acompanhar projetos de 
investigação científica na área das Ciências da Terra que 
possam ser submetidos ao Programa IGCP da UNESCO; 
difundir o Programa IGCP, a nível nacional e 
internacional, recorrendo a diversas ferramentas de 
comunicação (website, etc.); promover uma estreita 
cooperação com outros Comités Nacionais e o contato e a 
colaboração entre as instituições nacionais que atuam, 
direta ou indiretamente, no domínio das Ciências da Terra, 
incluindo as entidades que financiam a investigação e a 
divulgação científica; incentivar a criação de Comités 
Nacionais na Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), com particular destaque nos países africanos de 
língua oficial portuguesa; traduzir para Português 
documentação do Programa IGCP e da UNESCO, 
considerada relevante na área das Ciências da Terra; 
colaborar com o Fórum Português de Geoparques e com a 
Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera da UNESCO, na 
promoção de uma educação em Ciências da Terra; manter 
um contacto regular com o Secretariado do IGCP da 

UNESCO através do envio de Relatórios de Atividades 
anuais e da participação nas reuniões do Conselho 
Científico, na sede da UNESCO. 

4. Constituição do Comité Português para o IGCP 

De forma a concretizar os objetivos acima definidos em 
atividades concretas, a CNU convidou vários peritos a 
fazerem parte da estrutura deste Comité Nacional. Criado 
formalmente em 2012, sob a forma de uma Associação 
sem fins lucrativos, dele fazem parte os seguintes 
membros: Artur Abreus Sá – Presidente (UTAD); Carlos 
Meireles – Presidente da Assembleia Geral (LNEG / 
Porto); Diamantino Pereira (U. Minho), Elizabeth Silva – 
Secretária (responsável pelo setor das Ciências da CNU), 
João Carlos Nunes (U. Açores), José Brilha (U. Minho e 
Presidente da ProGEO); João Matos (LNEG – Beja), 
Maria Helena Henriques (U. Coimbra) e Maria José Roxo 
– Tesoureira (UNL). 

5. Funções do Comité Nacional 

Foram definidas como funções principais deste Comité, 
emitir pareceres sobre novas propostas de projetos IGCP 
oriundas da comunidade geocientífica nacional, antes de 
serem apresentados ao Secretariado do IGCP da UNESCO, 
propor candidatos para o Conselho Científico do IGCP e 
estimular a participação de geocientistas portugueses em 
novos projetos IGCP, permitindo-lhes partilhar da 
investigação internacional em curso, no campo das 
geociências 
(http://www.igcp.org.pt/IGCP_Pt/Quem_somos.html). 

6. Projetos do Comité Nacional 

Visando melhorar a consciência geral acerca do enorme 
potencial das Ciências da Terra, o Comité Português IGCP 
estabeleceu várias metas, das quais se destacam a 
organização e apoio a ações de formação, com especial 
destaque para jornalistas e professores; a organização de 
workshops regulares sobre temáticas de interesse para os 
geocientistas e para a sociedade; a criação do Programa 
Educativo “GEA – Terra Mãe”; a colaboração em 
iniciativas de carácter científico e educativo organizadas 
por entidades parceiras; o estímulo da compreensão 
pública para as Ciências da Terra, através da difusão de 
comunicados de imprensa sobre temáticas atuais com 
relevância social, em particular na promoção de eventos e 
comemoração de efemérides 
(http://www.igcp.org.pt/IGCP_Pt/Quem_somos.html) 

7. Atividades mais relevantes do Comité Nacional 
IGCP 

As principais atividades levadas a cabo durante 2012 e 
2013 foram dirigidas fundamentalmente para atividades 
científicas e educativas, incluindo a divulgação científica 
junto da rede escolar nacional, através de exposições 
itinerantes (Fig. 1c) e a dinamização de concursos 
escolares (Fig. 1e) e de ações de formação para professores 
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(Fig. 1g), inseridos no “Programa GEA – Terra Mãe” (Fig. 
1d). Foi ainda estabelecido um projeto de cooperação 
Luso- Brasileiro (Fig. 1f) e dado apoio a candidaturas 
portuguesas à Rede Global de Geoparques sob os auspícios 
da UNESCO (Geoparque Açores e Geoparque Terra de 
Cavaleiros).  

 
a) Programa “GEA – Terra Mãe” 
Este Programa visa dinamizar temáticas na área das 
Geociências junto das comunidades escolares, incluindo o 
espaço da CPLP. Procura, igualmente, uma maior 
articulação entre os objetivos gerais dos Programas 
Científicos da UNESCO, como o Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) ou o Programa “O Homem e a 
Biosfera”. Assenta também nos objetivos de várias 
celebrações proclamadas pelas NU e dinamizadas pela 
UNESCO, como a Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), a Década da 
Biodiversidade (2011-2020), a Década Internacional para a 
ação “Água, Fonte de Vida” (2005-2015) ou o Ano 
Internacional de Cooperação no domínio da Água 
(2013/2014).  

O principal objetivo deste Programa é promover uma 
maior sensibilização das comunidades locais e escolares, a 
nível nacional e internacional, para a importância do uso 
sustentável da água, para as questões químicas 
relacionadas com esta temática, mas também a importância 
da cristalografia nas ciências fundamentais, entre outras 
matérias. 

A dinamização deste Programa divide-se nas seguintes 
componentes: 

i) Ação de formação em parceria com a RTP - 
“Informação em Contexto” -, para professores, técnicos de 
autarquias, jornalistas, entre outros públicos-alvo, com 
módulos sobre Água, Desertificação, Alterações 
Climáticas, Desastres Naturais, Biodiversidade e 
Desenvolvimento Sustentável; 

ii) Organização e dinamização dos concursos escolares: 
“A Água que nos une” e “A Química entre Nós”; 

iii) Coordenação de Exposições Itinerantes, 
nomeadamente “Era uma vez a Terra…”, “A Química 
entre Nós” e “A Cristalografia nas Ciências 
Fundamentais”. 

O Programa “GEA – Terra Mãe” conta com os apoios 
institucionais da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) do 
Ministério da Educação e Ciência, da Sociedade 
Portuguesa de Química (SPQ) e do LNEG e tem como 
patrocinador a Bayer Portugal. 

O Comité IGCP envolveu neste Programa, as Reservas 
da Biosfera existentes nos Açores (Graciosa, Corvo e 
Flores) e os Geoparques Portugueses (Naturtejo, Arouca, 
Açores e o Aspiring Geoparque Terras de Cavaleiros), 
bem como várias autarquias (Cascais, Torres Vedras, 
Macedo de Cavaleiros e Valongo). No ano letivo 
2013/2014, o Comité IGCP, em parceria com o seu 
homólogo Comité Brasileiro para o IGCP dinamizaram 
este Programa no território do Geoparque Araripe (Estado 
do Ceará) (Fig. 1f-g), com o apoio da Universidade 

Regional do Cariri. Assim, o Programa “GEA- Terra Mãe” 
foi promovido junto das comunidades escolares existentes 
neste território, com a dinamização do concurso “A Água 
que nos une”, envolvendo na atualidade 75 mil alunos, 
2500 professores e 203 escolas. Foram também 
organizadas no Geoparque Araripe, em dezembro de 2013, 
duas ações de formação e o Seminário “As Geociências ao 
serviço da Sociedade” (Fig. 1d). 

Este Programa visa igualmente incluir no ano letivo 
2014/2015, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. 

Merecem ainda destaque outras atividades do Comité 
IGCP, como a participação nas celebrações dos 40 anos do 
Programa IGCP da UNESCO, na sede desta Organização, 
em Paris, onde foi apresentado formalmente o Comité 
Português; participação no Café de Ciência “Geologia: o 
passado presente no futuro”, promovido pela Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência 
Viva, na Assembleia da República, e nas Conferências 
Europeias de Geoparques (Arouca, 2012, e Cilento di 
Vallo, Itália, em 2013); colaboração na organização do 
Colóquio Internacional sobre os Geoparques Portugueses 
(Assembleia da República, janeiro de 2013) (Fig. 1a), 
incluindo o Tributo prestado ao Professor Galopim de 
Carvalho (Fig. 1b). Foi ainda publicada a versão em 
Português da Carta Internacional Cronoestratigráfica 
(http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart20
13-01Portuguese_PT.pdf) e patrocinou o 7 º Seminário de 
Recursos Geológicos, Ambiente e Ordenamento do 
Território, a 9ª Conferência Anual da GGET / Sociedade 
Geológica de Portugal e a 3ª Conferência da Associação 
Portuguesa de Geólogos. 

 
b) 2014 - Ano Internacional da Cristalografia 
O ano de 2014 foi proclamado pela AG da ONU como 
Ano Internacional da Cristalografia. Esta efeméride está a 
ser dinamizada internacionalmente pela UNESCO e pela 
União Internacional de Cristalografia. Neste sentido, o 
Comité Português para o IGCP, com o apoio da CNU e a 
colaboração do Comité Português Matemática do Planeta 
Terra, coordena as celebrações desta efeméride, a nível 
nacional. Assim, a 12 de março de 2014, o Comité 
coorganizou o evento de lançamento desta efeméride, que 
decorreu na Aula Magna da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (Fig. 1h). Este evento, transmitido 
em direto pela internet via UTAD-TV, contou com o 
patrocínio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 
e com a participação do representante da UNESCO, Prof. 
Jean-Paul Ngome Abiaga. Além da cerimónia de abertura, 
foi realizado um ciclo de conferências que versaram sobre 
a relação entre a Cristalografia e as Ciências 
Fundamentais. Foi também realizado pelo Comité IGCP, 
um tributo aos eminentes cristalógrafos portugueses Prof. 
Dra. Maria Ondina Figueiredo e Prof. Dr. José Lima-de-
Faria, tendo ainda sido inaugurada a Exposição Itinerante 
“A Cristalografia nas Ciências Fundamentais”. Destaque 
ainda para o lançamento oficial da brochura “A 
Cristalografia importa!” (Fig. 1h), traduzida para 
Português, pelo Comité Português para o IGCP e pelo 
Comité da Matemática do Planeta Terra. 
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Fig. 1. Exemplos de atividades desenvolvidas ou apoiadas pelo Comité 
Português para o Programa Internacional de Geociências (IGCP-
UNESCO). a, Mostra de Geoparques na Assembleia da República; b, 
Tributo ao Prof. Dr. Galopim de Carvalho; c, Concurso escolar “A 
Química entre Nós”; d, Programa “GEA – Terra Mãe” e concurso escolar 
“A água que nos une”; e, Trabalho produzido em escola da Reserva da 
Biosfera da ilha do Príncipe (STP) no âmbito do concurso “A água que 
nos une”; f, Reunião dos comités Português e Brasileiro para o IGCP; g, 
Ação de formação no Geopark Araripe (Ceará, Brasil); h, Cerimónia de 
abertura das celebrações em Portugal do Ano Internacional da 
Cristalografia e brochura “A Cristalografia Importa!” traduzida para 
português. 
 

Fig. 1. Examples of activities undertaken or supported by the Portuguese 
National Committee for the International Programme of Geosciences 
(IGCP-UNESCO). a, The Exhibition of Geoparks, at the Portuguese 
Parliament; b, Tribute to Prof. Dr. Galopim de Carvalho; c, School 
contest "The Chemistry Between Us"; d, Educational Programme "GEA - 
Mother Earth " and school contest "Water that unites us"; e, Work done 
by students of a school located in the Biosphere Reserve of Príncipe 
Island (STP) within the school contest "Water that unites us"; f, Meeting 
of the Portuguese and Brazilian National Committees for IGCP; g, 
Training course and capacity building in Araripe Global Geopark (Ceará, 
Brazil); h, Opening ceremony of the International Year of 
Crystallography in Portugal and the UNESCO brochure "Crystallography 
Matters!" translated into Portuguese. 
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