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Assunto: Criação de uma associação pública profissional 
 
 
Exposição: Os representantes da Associação Portuguesa de Geólogos fizeram uma breve 

apresentação da Associação, criada em 1976, com o objetivo de representar os geólogos 

portugueses e de promover boas práticas, no plano da competência e da conduta profissional.  

 

Referiram-se à necessidade de criação de uma associação pública profissional, dada a 

complexidade e especificidade da profissão de geólogo, bem como o reconhecimento do seu 

interesse público. 

 

Consideram que os geólogos profissionais são um grupo distinto, que lidam com o 

conhecimento de processos que influenciam diretamente a segurança de pessoas e bens, a 

saúde pública, os valores fundiários, os ativos das empresas e os mercados de capitais. 

Entendem ainda que contribuem para a antecipação e a resolução de problemas do 

desenvolvimento das sociedades, usando métodos e instrumentos específicos e atuam na 

interface com outras atividades no domínio das engenharias. 

 

Acrescentaram que o exercício profissional da geologia se realiza num quadro de 

complexidade crescente e num contexto de grande mobilidade, em que importa reconhecer 

competências e habilitações para facilitar a livre circulação de profissionais. 

 

Relativamente ao interesse público desta profissão, fizeram referência ao apoio que prestam 

ao governo, à indústria e às instituições académicas na definição de standards para as 

seguintes áreas: comunicação de informação relevante relacionada com as geociências, para a 

segurança e proteção do público; para a utilização de informação geológica como suporte para 

o desenvolvimento sustentável; para os conteúdos académicos e a experiência e formação 

profissional exigíveis para o reforço da competência no exercício da profissão e ainda para a 

definição de códigos de ética e conduta profissional que garantam a independência e isenção 

dos juízos formulados por geólogos profissionais. 

 

Para terminar, apontaram alguns dos benefícios da criação da associação profissional, para os 

profissionais: definição de carreiras profissionais e opções de formação profissional válidas na 

área das geociências; definição de standards e qualificações profissionais; estabelecimento de 

códigos de conduta e ética profissional e ainda apoio à mobilidade profissional, através do 

reconhecimento internacional recíproco de competências e títulos profissionais. 

 

A Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) agradeceu a exposição e disse compreender as 

preocupações apresentadas, nomeadamente as dificuldades de reconhecimento profissional e 
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de livre circulação dos profissionais. Referiu ainda que várias instituições estão a solicitar a 

criação de Ordens Profissionais, por questões deontológicas e também de mobilidade, e 

manifestou disponibilidade para acompanhar esta matéria na Comissão de Segurança Social e 

Trabalho, da qual faz parte. 

 

A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) agradeceu a exposição e comunicou que o 

relatório da audiência será distribuído por todos os Deputados da Comissão. Sugeriu ainda que 

apresentassem, aquando da audiência na Comissão de Segurança Social e Trabalho, um 

levantamento da situação dos geólogos nos restantes países da União Europeia. 

  

 

A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 

da Comissão, na Internet. 

 

 

Palácio de São Bento, 18 de abril de 2013 

 
 
 

A assessora  
Cristina Tavares 
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