
 

 

Solicitação de candidaturas 
Para uma formação PanAfGeo-2 

 
Formação WP D – Património Geológico 

 
Esta formação terá lugar em Lubango, Angola 

 
Entre 29 de maio e 3 de junho de 2023, sendo proferida em português. 

 
PanAfGeo é um programa de formação pan-africano sem precedentes que é promovido pelos 
serviços geológicos europeus e africanos. Este projeto tem por objetivo reforçar as capacidades 
dos serviços geológicos africanos sobre diferentes domínios das geociências, de forma a que 
possam melhorar as suas aptidões e adquirir a capacidade de tomada de decisão 
fundamentadas, em apoio aos respetivos Estados, assim como desenvolver um diálogo 
construtivo com todos os parceiros interessados no tema.  
 
A formação encontra-se inscrita no módulo WP D “Novas fronteiras em geociências 
(Património geológico e geotermia)” que tem por objetivo divulgar uma formação teórica e 
sobre o terreno, visando a integração de conceitos de geodiversidade, de património geológico 
e de geoconservação. 
 
Esta sessão é coorganizada pelo Instituto Geológico de Angola, Ministério dos Recursos 
Minerais e Petróleos, Serviço Geológico da Polónia (PGI-NRI), Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia de Portugal, I.P. (LNEG) com a colaboração da UNESCO e do Instituto Geológico e 
Mineiro de Espanha (IGME-CSIC). 
 
O programa contempla uma parte teórica sobre: definições e conceitos, exemplos de 
metodologias de identificação, de estudo e de inventariação de sítios com interesse patrimonial 
geológico (geossítio); legislação internacional e exemplos de legislações nacionais; medidas de 
geoconservação (vulnerabilidade, proteção e plano de gestão); valorização (geoturismo, 
educação, mesas redondas sobre os benefícios socioeconómicos); classificações internacionais 
(Geoparque mundial UNESCO, Geossítios Globais – IUCN); papel dos serviços geológicos 
relativamente ao património geológico; geologia e património geológico de Angola. O curso terá 
uma segunda parte dedicada a reconhecimentos de campo na região de Lubango, de forma a 
serem aplicados os conceitos aprendidos nas sessões teóricas. 
 
No final do curso de formação, os participantes devem apresentar um "plano de trabalho" de 
forma a definir objetivos de aplicação e implementação dos conhecimentos adquiridos na sua 
organização (p.e. criação de uma metodologia de inventário, desenvolvimento e gestão de um 
inventário, estudo de um geossítio específico, preparação de um dossier de candidatura a um 
projeto de tipo Geoparque Mundial, etc.). 



 

 

 
As candidaturas efetuam-se unicamente online no portal do projeto PanAfGeo: 
https://panafgeo-courses-dev.azurewebsites.net/  
 
Para que a candidatura seja considerada, os candidatos à formação PanAfGeo intitulada “WP-
D – Património Geológico” devem ainda submeter os seguintes documentos: 

 
1 – Formulário de Candidatura à Formação PanAfGeo,  
2 – Carta de Motivação,  
3 – Carta de Compromisso assinada pela entidade empregadora.  

 
Estes documentos serão solicitados no ato da inscrição online (os respetivos ficheiros devem 
ser inseridos no portal). 
 
Todas as questões sobre a formação devem ser remetidas para: 
- Pr. Stanisław Wołkowicz (PGI-NRI, Responsável WP-D) (stanislaw.wolkowicz@pgi.gov.pl) ; 
- Dr. Paulina Kostrz-Sikora PGI-NRI)  (paulina.kostrz-sikora@pgi.gov.pl) 
 
 

Data limite de candidatura: 05 março de 2023, 24h00 GMT. 
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