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GEOETHICS OUTCOMES AND AWARENESS LEARNING

• consciencializar para a defesa da vida e da riqueza da

ECONOMIA

GEOCIÊNCIAS

Terra, em todas as suas formas.
• envolver os alunos na ideia de um "património geológico" comum e partilhado, para que este seja considerado
um valor cultural, educacional e científico, bem como
um capital social das comunidades humanas;

GEOÉTICA

• promover uma abordagem ética para o modo como nos
relacionamos com a Terra;
• promover comportamentos responsáveis e práticas
científicas/profissionais entre o público-alvo em prol da
sociedade e abordando questões ambientais.

FILOSOFIA

SOCIOLOGA

CONTEXTO
O projeto GOAL (Geoethics Outcomes and Awareness
Learning) pretende explorar a área emergente da Geoética.
O projeto integra investigadores e profissionais com
conhecimento sobre Educação em Geociências, património
geológico, riscos naturais, ciências ambientais, Geoética e
informática aplicada à Educação.
Os resultados do projeto integrarão recursos educativos
sobre Geociências para o ensino superior. O desenvolvimento destes recursos seguirá uma metodologia contextualizada.

OBJETIVOS
O projeto tem como objetivos:
• discutir a Geoética como um campo indispensável das

GRUPO ALVO
O grupo alvo do projeto GOAL é formado por estudantes do
ensino superior, professores e investigadores.
Profissionais da área, como, por exemplo, guias de geoparques/geosítios e professores do ensino secundário, são
também um grupo de interesse para as atividades do
projeto.

RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados do projeto GOAL incluem:
• programa de Geoética para ser integrado numa unidade
curricular, ou de forma modular em diversas unidades
curriculares, do ensino superior;
• recursos educativos com o objetivo de ensinar e promover a consciencialização sobre as implicações éticas e
sociais do conhecimento geológico;

Geociências e da Educação em Geociências com forte
conexão com os objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030;

• plataforma online para partilhar e divulgar todos os
produtos e resultados desenvolvidos durante o projeto.

