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Workshop de Geologia e Geomorfologia Urbana 

 

Formador 

José Marinho, licenciado em Geologia, com Mestrado em Gestão Industrial, possui vasta 

experiência em gestão, técnica e técnico-económica ligada à Produção, organização e controlo de 

custos, coordenação e desenvolvimento de sistemas de gestão de informação. 

 

Duração 

5 horas 

 

Preço 

5 € 

 

Destinatários 

- Estudantes; 

- Ambientalistas ou pessoas ligadas ao ambiente; 

- População em geral; 

 

Enquadramento 

Já alguma vez se perguntou porque é que a cidade do Porto parece mais escura do que a cidade 

de Lisboa? 

Será que o rio que passa perto de sua casa pode ser perigoso com as cheias de Inverno? 

Porque é que o terreno do meu vizinho é fofo e macio e o meu só tem pedra? 

Será que fazendo um furo vou encontrar água? 

Terramotos. Como devo escolher o local mais seguro para viver? 

As respostas para estas perguntas podem estar no estudo da Geologia e da Geomorfologia de 
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cada um dos locais. 

 

 

Metodologia 

Teórica, prática e demonstrativa. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 O que são Geologia e Geomorfologia 

Pequena introdução à Geologia; 

Pequena introdução à Geomorfologia; 

 Geologia, Urbanismo e Ambiente 

Identificação de rochas. Mapas Geológicos. A chave dicotómica; 

Como se aproveita o Urbanismo da Geologia. Materiais, Localização e Integração; 

Solo e Subsolo; 

Exemplos práticos. 

 Linhas de Água 

O que são; 

A sua importância e integração nas cidades; 

Fases da linha de água e sua importância; 

 Zona Costeira 

Porque sofremos com as marés? Porque perdemos as praias? 

Tema aberto a discussão. 

 

Exercícios práticos 

Percurso no terreno para identificação e interpretação dos conteúdos abordados. 
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Número mínimo de participantes 

8 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

25 pessoas  

 

Informação adicional 

Formação dada no exterior, conforme percurso a definir. 

Com direito a certificado de participação. 


