PT

PanAfGeo
Pan-African
Pan-African Support
Support
to
to Geological
Geological Sciences
Sciences and
and
Technology
Africa-EU
Technology Africa-EU Partnership
Partnership
Appui panafricain
panafricain aux
aux géosciences
géosciences
Appui
du partenariat
partenariat Afrique-UE
Afrique-UE
du
Apoio pan-africano
pan-africano às
às geociências
geociências
Apoio
da parceria
parceria África-UE
África-UE
da

PANAFGEO: COMEÇA A SEGUNDA FASE
BRUXELAS, Julho de 2021
PanAfGeo, A comunidade PanAfGeo tem o prazer de anunciar o lançamento da segunda fase do PanAfGeo,
que dará continuidade aos objectivos do projeto da primeira fase nos próximos três anos.
PanAfGeo, uma iniciativa cofinanciada pela UE que começou em 2016, contribuiu para a transferência de conhecimento
entre os Serviços Geológicos Europeus e Africanos. O PanAfGeo também garantiu o fortalecimento institucional
de muitas administrações nacionais africanas responsáveis pela geologia e minas.
Com o apoio da União Europeia e da União Africana através da Parceria África-UE, o PanAfGeo-2 continuará a servir
de referência como um projecto de cooperação e desenvolvimento à escala continental no domínio das geociências.
O PanAfGeo-2 é implementado através de um consórcio de projetos, coordenado pelo BRGM, o Geological Survey
of France, e inclui 11 European Geological Surveys e EuroGeoSurveys (EGS). Junto com a Organização Africana
de Serviços Geológicos (OAGS) e Pesquisas Geológicas Africanas, o PanAfGeo-2 irá desenvolver um conjunto
de programas de intercâmbio de conhecimento para geocientistas africanos para adquirir ferramentas de última
geração e aprender novos métodos e habilidades nas seguintes competências geocientíficas :
1 CARTOGRAFIA GEOCIENTÍFICA

5. RISCOS NATURAIS E GESTÃO AMBIENTAL DE MINAS

2. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EM RECURSOS MINERAIS

6. GOVERNANÇA DE GEORRECURSOS E REFORÇO
DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3. EXPLORAÇÃO MINEIRA ARTESANAL
E DE PEQUENA ESCALA
4. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO E ENERGIA GEOTÉRMICA

7. GESTÃO DE INFORMAÇÃO GEOCIENTIFICA
8. COMUNICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO E DIALOGO

O projeto apoia a formação de pessoal geocientífico de Serviços Geológicos Africanos através da diversidade
e inovação de métodos de formação. O projeto irá englobar a aquisição e o desenvolvimento de competências
profissionais que complementem a qualificação técnica dos participantes, sob a orientação de geocientistas
africanos e europeus com vasta experiência internacional.
PanAfGeo-2 também visa apoiar a construção de capacidades a nível político, institucional e técnico em África,
concentrando-se na governação de georrecursos a nível de especialistas e de quadros de gestão, envolvendo
geocientistas africanos seniores que desenvolverão uma abordagem de formação a longo prazo para formadores
com vista às atividades pós-projeto.
Todas as atividades do PanAfGeo-2 devem reforçar a governação e a gestão sustentável dos georrecursos no
âmbito da Parceria África-UE.
>> Assista ao vídeo teaser de PanAfGeo-2 aqui para uma visão geral do projeto <<
Acompanhe o andamento do projeto em panafgeo.eurogeosurveys.org
Clique no logotipo abaixo para visualizar e seguir o PanAfGeo
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