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É com enorme prazer que a Comissão Organizadora do 3º CoGePLiP dá as boas vindas a 
todos os que, de algum modo, irão participar neste congresso científico. 
A realização da terceira edição deste Congresso mostra, se tal fosse ainda preciso, que 
quando em 2012 as direcções da Sociedade Geológica de Portugal e da Sociedade 
Brasileira de Geologia decidiram juntar esforços no sentido de implementar um 
encontro regular onde os geólogos dos países de língua portuguesa se pudessem 
encontrar, fazia todo o sentido. Com efeito, embora não faça sentido cruzar fronteiras 
geográficas com as Ciências (principalmente a Geologia que tem por objectivo olhar o 
nosso planeta de forma global), a existência de um passado histórico, em muitos 
aspectos comum, acabou por deixar diversas pontes de ligação que podem/devem ser 
aproveitados com benefícios mútuos. No caso da Geologia, claramente uma ciência 
alicerçada num conhecimento profundo do território, estas pontes vão muito para 
além da língua, tendo-se fortalecido no árduo percorrer dos cantos mais remotos dos 
diversos países. Resta-nos agora continuar, não só a percorrer em conjunto os nossos 
territórios, mas também, a saber cruzar experiências para desbravar os não menos 
apelativos mundos desconhecidos da Ciência. 
Embora os objectivos que em 2012 estiveram presentes no lançamento dos Congressos 
de Geologia dos Países de Língua Portuguesa levassem a que esta 3ª edição pudesse vir 
a ocorrer em diversos países, a sua realização em Cabo Verde não deixa de ter um 
significado especial. Depois do 1º Congresso realizado em Santos (Brasil, 2012) e do 2º 
Congresso realizado no Porto (Portugal, 2014), o encontro de 2016 ocorre na cidade da 
Praia em pleno Atlântico. Embora os geólogos tenham uma noção de oceano muito 
específica e em muitos pontos discordante do sentido comum herdado da geografia, 
neste caso o Atlântico pode ser encarado com uma dupla perspectiva: a geológica, na 
qual ele marca a grande rotura da Pangeia e a evolução em direcção a um Mundo 
"Moderno“ e  a geográfica, onde ele surge como a grande via que une diversos países 
de língua oficial portuguesa. 
Que o 4º CoGePLiP de 2018 venha a ser uma realidade num outro país mas com a 
mesma vontade de partilhar experiências e de juntar vontades. 

Caros Colegas, 

 
 
Rui Soares Dias                   Maria Judite do Nascimento                        Moacir Macambira 
Presidente da SGP                    Presidente do Congresso                            Director Presidente da SBG 



Objectivos e Tópicos 

Início da Submissão de Resumos 
Submissão de Resumos até 
Inscrição Antecipada até 
Inscrição até 

01 de Setembro de 2015 
30 de Novembro de 2015 
15 de Janeiro de 2016 
03 de Abril de 2016 

Comissão Organizadora 

António Lobo Pina  (Vice-Reitor da Univ. CV e Presidente da Comissão Organizadora) 
Rui Soares Dias (Presidente da Direcção da SGP) 
Moacir Jose Buenano Macambira (Diretor Presidente da SBG) 
Sónia Silva Victória (Pró-Reitora da Univ. CV) 
Deolinda Flores (Presidente do Conselho Fiscal da SGP) 
Fabio Braz Machado (Diretor Secretário da SBG) 
José Veiga Pereira ( Vogal do DCT) 
Vera Alfama (Docente do DCT) 
Sílvia Monteiro (Coordenadora de GAGOT/DCT) 
José Maria Semedo (Director do CIDLOT) 
Linda Pereira (Directora Executiva da CPL Meetings & Events) 

Informação Geral – Para mais informações, por favor visite o nosso website: 

http://www.cogeplip.org 

Datas Importantes 

A Geologia para além de permitir obter conhecimento científico sobre a Terra e outros 
planetas do nosso sistema solar pode, também, contribuir para a resolução de muitos 
problemas sócio-económicos que a sociedade actual enfrenta. À medida que aumenta 
a população mundial, maiores exigências são feitas sobre os recursos geológicos. 

Temas 
• Métodos e Técnicas em Geociências 
• Hidrogeologia e Recursos Hídricos 
• Geologia Estrutural e Tectónica 
• Geodinâmica Externa 
• Mineralogia, Petrologia e Geoquímica 

Lema 
Geologia como Ciência e a sua relevância na Economia e Sociedade no Espaço Lusófono 

• Geologia de Engenharia 
• Estratigrafia e Paleontologia 
• Recursos Geológicos 
• Geologia Ambiental e Riscos   Geológicos 
• Geologia e Sociedade 



Destino 
Cidade da Praia, Ilha de Santiago , Cabo Verde 
A ilha de Santiago, considerada a mais africana de todas e onde os contrastes são mais nítidos, 
oferece uma infinidade de montanhas e vales, percursos e trilhos, naquela que é a maior ilha do 
arquipélago e que acomoda metade da população do país.  
A ilha oferece uma riqueza cultural, gastronómica e paisagística, únicas, para além de belas 
praias. É aqui também que encontrará as memórias de outros tempos, no silêncio e nas ruínas 
da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande, primeira cidade portuguesa.  
A cidade da Praia está igualmente a se posicionar como um centro de conferências e eventos 
regionais e internacionais.  
A ilha possui um aeroporto e porto internacionais com ligação aos principais mercados 
emissores.  
 

Secretariado  do Congresso| CPL Meetings & Events 
Telefone: +351  21 400 35 40          Fax: +351  21 406 08 29           Email: secretariado@cogeplip.org 


