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Sessão de divulgação do Projeto Lítio
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Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto
Politécnico da Guarda decorreu, no passado dia 8 de Novembro,
uma sessão de divulgação do Projeto Lítio.
Esta sessão contou com a presença de alunos e docentes do
Mestrado de Engenharia Geológica da Universidade de Évora e do
Museu do Quartzo de Viseu. Participou ainda. Alexandra Carolino,
sócia gerente da empresa copromotora do projeto, sendo oradores
Ana Antão, Pedro Rodrigues, Glória Patrício e Carlos Aquino
(docentes na ESTG/IPG).
No decorrer da sessão foi feita uma apresentação do Projeto Litio e dos objetivos pretendidos, bem como
dos trabalhos efetuados até agora.
Recorde-se que o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) obteve a aprovação e financiamento dos seis
projetos submetidos ao Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT), dos quais é líder.
Uma das candidaturas aprovadas relaciona-se com o projeto “A geologia como base da qualidade de vida A sustentabilidade do Lítio”.

SABER MAIS
Notícias desta Secção
· Rede de Investigação da Montanha vai ser
apresentada no IPG
· Sessão solene de abertura do ano académico
· Alunas do IPG no Portugal’s Future Hoteliers
Summit
· Curso de Engenharia Informática comemora 30
anos
· Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica

“A gestão sustentável de recursos é atualmente uma prioridade da sociedade em que vivemos, sendo que
cada região deve tirar partido dos seus recursos naturais, em particular dos seus recursos endógenos de
natureza geológica. A Europa é deficitária em lítio. Portugal e Espanha são os únicos países da EU com
recursos
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grupo de trabalho sobre o lítio criado pelo governo em dezembro de 2016”, comentou Ana Antão
(ESTG/IPG), a investigadora responsável por este projeto.
A produção nacional de Lítio concentrada nas regiões de Guarda, Viseu, Vila Real e Viana do Castelo, tem
vindo a aumentar, assim como os pedidos de prospeção e pesquisa para este metal. Acontece ainda que
muitos dos recursos geológicos portugueses situam-se em zonas desfavorecidas do nosso território, por
vezes longe dos grandes centros urbanos.

Em arquivo

A zona de intervenção do projeto, Gonçalo-Guarda, além de possuir as características anteriormente
referidas, é uma das únicas no panorama português dos recursos de minérios litiníferos associadas aos
pegmatitos, sendo a sua valorização, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, uma mais-valia para
esta região.
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Curso de Auxiliar de Saúde - Seja um Auxiliar de Saúde
Prepare-se sem sair de casa. Matricule-se! centroips.com.pt/auxiliar-saude
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