
                             
           

 

 

Ação de Formação “GEA – Terra Mãe” 

Destinatários: Professores, Professores bibliotecários e técnicos de autarquia  

29 e 30 de abril de 2016 

PROGRAMA 
 
29/04 (sexta feira) 

 
AUDITÓRIO 
 
9H15 - Sessão de Abertura 
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais  
Presidente do Comité Nacional para o Programa internacional de Geociências da UNESCO 
 
09H30 – Painel I 
 
 “Os programas científicos da UNESCO e sua responsabilidade na promoção de um desenvolvimento 
sustentável – um exemplo de boas práticas: Programa GEA – Terra Mãe” 
Elizabeth Silva (Comissão Nacional da UNESCO – Responsável pelo setor das Ciências/ membro do Comité 
Nacional IGCP – UNESCO)  
 
10H30 – Painel II 
 
 “Geociências ao serviço da Sociedade” 
Artur Sá (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Presidente do Comité Nacional para o Programa 
internacional de Geociências da UNESCO) 
 
11H30 – Coffee Break livre 
 
12H00 – Painel III 
 
 “Os solos e a desertificação: como ser resiliente em tempos de escassez” 
Ilídio Sousa (Associação Insular de Geografia /membro do Comité Nacional IGCP- UNESCO)  
 
13H00 – Almoço livre 
 
14H00 – Painel IV 
 
 “Alterações climáticas: uma realidade intrínseca ao Planeta Terra” 
Artur Sá (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Presidente do Comité Nacional IGCP - UNESCO)  
 
15H00 – Painel V 
 
“Geoparques Mundiais da UNESCO e Reservas da Biosfera: territórios de excelência para um 
desenvolvimento regional sustentado”  
Elizabeth Silva Responsável pelo setor das Ciências/ membro do Comité Nacional IGCP - UNESCO)  



                             
           

 

 
16H00 – Coffee Break livre 
 
17H00 – Painel VI 
 
 “Geoconservação na Região Autónoma da Madeira” 
 José Manuel Silva (Gabinete da secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais)  
 
30/04 (sábado) 
 
SAÍDA DE CAMPO A SANTANA RESERVA DA BIOSFERA 
 
9H00 – Saída do Funchal para Santana.  

9H45 – Visita ao geossítio: S01 -  Foz da Ribeira do Faial.  

 Visita orientada por José Manuel Silva (Gabinete da secretária Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais)  

11H00 - Percurso pedonal entre o Pico das Pedras e as Queimadas (Núcleo da Reserva).  

 Percurso orientado por Regina Ribeiro (Técnica da Câmara Municipal de Santana responsável pelas 

atividades na Santana Reserva da Biosfera). 

14H30 – Visita ao geossítio: S03 - Miradouro das Cabanas. 

 Visita orientada por José Manuel Silva (Gabinete da secretária Regional do Ambiente e Recursos 

Naturais). 

Notas importantes: 

a) a ação de formação está em processo de acreditação, pelo que os formandos deverão elaborar um 

relatório sobre a saída de campo, aplicando os conhecimentos adquiridos nas sessões teóricas; 

b) os formandos deverão levar para a saída de campo farnel, roupa e calçado adequado; 

c) o transporte de 35 pessoas (formandos e formadores) do Funchal para a cidade de Santana e vice-

versa será assegurado por um autocarro do Município de Santana. Os primeiros formandos a se 

inscreverem terão prioridade neste transporte, enquanto, os restantes terão de se deslocar em 

viatura própria, aconselhando-se, neste caso, a partilha de boleias.  

 
Ação de Formação desenvolvida no âmbito: 

                             


