Workshop reúne 70 dos maiores especialistas mundiais na área da
Vulcanologia

Setenta dos maiores especialistas mundiais na área da Vulcanologia vão estar reunidos no
st

Funchal, nos próximos dias 07 a 11 de julho, no 1 International workshop on Volcano Geology.
Durante uma semana os investigadores vão estar reunidos em sessões científicas temáticas, no
Enotel Lido, estando também previstas saídas de campo pela ilha, guiadas por dois dos autores da
carta geológica da Madeira, os Professores Doutores António Brum da Silveira e Susana Prada,
para observação das características geológicas regionais e interpretação da carta.
Este Workshop internacional, organizado pela International Association of Volcanology and
Chemistry of the Earth Interior – IAVCEI, Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa e
Universidade da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente e da Secretaria
Regional da Cultura, Turismo e Transportes, surge no seguimento do interesse internacional
gerado pela elaboração da nova “Carta Geológica da Ilha da Madeira” e tem como objetivo
proporcionar um fórum de discussão aos investigadores sobre o estado da arte dos estudos
geológicos em Vulcanologia como base para a compreensão do comportamento de regiões
vulcânicas e da sua atividade futura, bem como incentivar a investigação multidisciplinar nas áreas
da Geologia envolvidas em estudos de Vulcanologia.
A “Carta Geológica da Ilha da Madeira”´ é o resultado de 10 anos de intenso trabalho de campo e
de investigação fundamental ao ordenamento, gestão do território e proteção ambiental realizado
pela Universidade da Madeira e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com o
contributo de vários investigadores com mérito internacionalmente reconhecido, para a Secretaria
Regional do Ambiental. O esforço traduziu-se numa carta geológica da ilha à escala 1:50.000 e
respetiva notícia explicativa, com um nível de pormenor e interpretação sem precedentes, que vem
substituir a já obsoleta carta geológica de 1974 e posteriores adaptações.
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