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dos recursos minerais

APRESENTACAO
 Num momento em que a ‘’ ‘’ está na ordem do dia, não podemos mais ignorar: os economia circular

recursos minerais estão omnipresentes nas nossas vidas e são os grandes responsáveis por inúmeros 
desafios a nível global, numa altura em que a  é uma prioridade de todos.transição energética

 É fundamental que, no debate público nacional e europeu sobre a exploração dos recursos minerais e a 
sua gestão e planeamento, haja, da parte dos  que produzem diariamente novo geocientistas
conhecimento sobre o planeta Terra, uma intervenção cívica de chamada de atenção aos decisores 
políticos, de  aos média e de divulgação à população geral.informação

Com este objectivo em mente, a Sociedade Geológica de Portugal (SGP) e o Centro Ciência Viva do Lousal 
têm o prazer de vos convidar a participar no evento ’’ ‘’ que irá A (in)Sustentabilidade dos Recursos Minerais
decorrer no dia 20 de novembro de 2019 no CCV Lousal (Grândola, Portugal). Inserido no âmbito do Ano 
Internacional da Tabela Periódica Semana da Ciência e Tecnologia Agência Ciência e na promovida pela 
Viva Semana Europeia das Matérias-Primas e assinalando a  (EU Raw Materials Week 2019), pretende-se dar 
oportunidade à discussão da sustentabilidade dos recursos minerais entre geocientistas, especialistas na 
área do ambiente, órgãos governamentais e autárquicos, e público em geral, com enfoque nas estratégias 
de divulgação necessárias para fazer chegar a todos a consciência da importância de uma exploração 
sustentável dos recursos minerais no mundo em que vivemos. 

Para tal, contaremos com a participação do geólogo escocês  , professor em Comunicação Iain Stewart
de Geociências na Universidade de Plymouth (Reino Unido), coordenador da comissão “Geociências e 
Sociedade” da UNESCO, e membro honorário de várias ONG’s entre elas a Associação Internacional para a 
Geoétoca (IAGETH) que possui uma vastíssima experiência na divulgação de ciência, conhecido por 
inúmeros documentários da BBC sobre Ciências da Terra!
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 LOCALIZACAO
O evento terá lugar no  Centro Ciência Viva do Lousal

(Grândola, Portugal), um local onde os temas abordados 
encontram o enquadramento ideal. Num processo contínuo 
de reabilitação social, económica, ambiental e patrimonial, 
as dinâmicas deste Centro têm como principal temática os 
recursos minerais, sendo um excelente exemplo, de 
projeção internacional,  de recuperação integrada de 
áreas mineiras degradadas.

COMO  PARTICIPAR?
 
    O evento é . A entrada no evento é através de inscrição, a qual dá aberto a todos os interessados gratuita 
acesso às diferentes atividades indicadas no programa preliminar bem como aos diferentes espaços do 
Centro Ciência Viva e Museu Mineiro do Lousal. Transporte  em autocarro desde Lisboa e almoço buffet estão 
disponíveis mediante pagamento.

     Inscrição disponível em: https://tinyurl.com/insustentabilidade  



A (in)sustentabilidade
dos recursos minerais

PROGRAMA PRELIMINAR
Sessão da Manhã

Ÿ Receção Icebreaker
Ÿ Apresentação do Evento
Ÿ Apresentação do Livro “A Mina em que vivemos”, da autoria de Sofia Pereira

     Pausa para almoço

     Sessão da Tarde
Ÿ Percurso Mineiro e visita a uma galeria subterrânea recuperada na Mina do Lousal
Ÿ Palestra por Iain Stewart
Ÿ Mesa Redonda
Ÿ Porto de Honra e Encerramento 
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Contactos
      Sofia Pereira - ardi_eu@hotmail.com

   em Sociedade Geológica de Portugal (https://socgeol.org/; Mais informações 
https://www.facebook.com/sociedadegeologica.deportugal)

COMO CHEGAR?
 De (organização)Autocarro 

    Saída de Lisboa – Gare do Oriente: 8:30h
    Regresso Lisboa – Gare do Oriente: após o encerramento do evento
    Preço: 10 €

     Indicar se pretende esta opção de transporte no formulário de inscrição.

De Carro

 Vindo do Porto ou Lisboa: A2 saída Beja/Ferreira. Siga em direção a Ourique/Faro. Cerca de 9 kms depois, 
   vire à direita na indicação “Arqueologia Industrial – Lousal”.

 Vindo do Algarve: A2 saída Aljustrel. Siga em direção a Santiago/Sines. Siga, à direita, a indicação 
   “Mimosa”.    Cerca de 10 kms depois, vire à esquerda na indicação “Arqueologia Industrial – Lousal”.

De  (CP intercidades)Comboio

 Estações: Grândola (30 km) e Ermidas-Sado (5,8 km)
 Visite condições especiais: https://www.cp.pt/passageiros/pt/descontos-vantagens/vantagens-
   parcerias/ciencia-viva

ALMOCO BUFFET
    O almoço terá lugar no , em regime buffet com uma oferta gastronómica Restaurante Armazém Central
tipicamente alentejana.

      Preço: 20 €
      
      Indicar se pretende participar no almoço no formulário de inscrição.
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