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1. APRESENTAÇÃO E HISTÓRIA DO INSTITUTO GEMOLÓGICO PORTUGUÊS 

A instituição surgiu através da Associação Portuguesa de Gemologia: uma 

Instituição sem fins lucrativos, fundada em Setembro de 2008 por uma equipa 

multidisciplinar constituída por Joalheiros, Professores e Gemólogos interessados em 

investigar e aprofundar os conhecimentos em gemologia, com o intuito de promover, 

difundir e formar pessoas, agentes ou instituições ligadas ao estudo do sector de 

ourivesaria e pedras preciosas. Actualmente, o IGP2 - Formação e serviços unipessoal 

Lda, tem como sócio o Instituto Gemológico Português, tendo sido recentemente 

certificada como entidade formadora, pela Direcção Geral do Emprego e das Relações 

do Trabalho. 

 

 

 

Regemo-nos por elevados padrões de qualidade e integridade na investigação e 

defesa da Gemologia, com a promessa de divulgação desta área científica, respeitando 

as regras nacionais e internacionais de quaisquer instituições ou escolas reconhecidas, 

quer de iniciativa privada, quer de iniciativa oficial. 

O Instituto Gemológico Português, enquanto formador tem como objetivos dar a 

conhecer as gemas, suas sínteses e imitações, dignificar a joalharia de acordo com os 

mais elevados padrões de seriedade e credibilidade e contribuir para que Portugal 

volte a ser uma referência nesta Nobre Arte, à imagem do que sucedeu no passado, 

são os grandes desafios a que nos propomos. 
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Um programa pautado por um elevado sentido de excelência é colocado em prática 

por uma experiente equipa pedagógica através de infraestruturas que contam com um 

laboratório moderno devidamente apetrechado com os mais sofisticados aparelhos de 

avaliação e medição. 

Visa-se com este programa a melhoria da qualidade da formação profissional, 

através da aquisição e do desenvolvimento das competências dos formandos 

participantes nesta acção, no domínio da gemologia. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO FORMATIVA 

A presente proposta de formação tem por intenção proporcionar aos futuros 

formandos conhecimentos iniciais teóricos e práticos no âmbito da disciplina de 

Gemologia. 

 

3. PROGRAMA DA FORMAÇÃO 

 

3.1. MODALIDADE DE FORMAÇÃO: Formação Inicial 

 

3.2. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO: Presencial 

 

3.3. DURAÇÃO: 50H  

 Horário Laboral | 6 Sessões | 1 Sessão por Semana  

 15, 22 e 29 de Outubro 2015 

 12, 19 e 26 de Novembro 

 

3.4. 2 FORMADORES: José Marques Baptista, António D`Almeida Lino. 
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3.5. ENQUADRAMENTO DO CURSO 

O curso enquadra-se no âmbito da gemologia (ciência que estuda as pedras 

preciosas), e pretende analisar a problemática que existente no sector, relativamente 

ao pouco conhecimento no ato da compra de novas gemas, de joias modernas e 

antigas, como na própria venda (uma vez que não existe a informação devida dos 

objectos ao consumidor final). 

 

Esta formação vem colmatar algumas dúvidas e abrir caminho para uma tomada de 

consciência dos perigos e fraudes ocorrentes nos dias de hoje, neste sector. 

 

3.6. OBJECTIVOS GERAIS 

Pretende-se que os formandos:  

 Reconheçam os aspetos mais importantes da gemologia; 

 Utilizem a linguagem técnica correta sobre a gemologia, no âmbito dos seus 

negócios; 

 Alarguem horizontes tanto pessoais e desenvolvam as suas capacidades 

profissionais. 

 
3.7. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

No final da acção de formação os formandos deverão ser capazes de: 

 Identificar os diferentes tipos de gemas; 

 Caracterizar os materiais relacionados com o reconhecimento das pedras 

preciosas;  

 Definir as propriedades ópticas, químicas e físicas das pedras;  

 Observar os tratamentos, sínteses e inclusões; 

 Identificar características de valorização; 
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 Reconhecer e utilizar os componentes e equipamentos mais importantes do 

laboratório gemológico, através do manejo do Polariscópio, do Refractómetro, da 

Luz Ultra Violeta, e do Filtros de Chelsea; 

 Observar e identificar minerais em bruto através da cristalografia; 

 Descrever o grupo dos Corindos, Berilos, Gemas Finas, Gemas orgânicas,…; 

 Descrever as características 4 “Cs” associados ao Diamante, e suas imitações; 

 Reconhecer o diamante sobre as suas inclusões; 

 Pesquisar conteúdos relacionados com a temática das pedras preciosas;  

 Distinguir gemas naturais, sintéticas, artificiais e de imitação, através da prática da 

marcha analítica; 

 Definir a importância económica para os países que exploram e exportam as 

gemas;  

 Reconhecer a importância do investimento nas gemas, como um investimento 

actual;  
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3.8. MÓDULOS/TEMÁTICAS 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ª sessão 2 ª sessão 3 ª sessão 4 ª sessão 5 ª sessão 6 ª sessão
10:00

12:00

12:15
Módulo VI                    

(TEORIA)                                                           
Propriedades físicas

14:00

Módulo VII              
(TEORIA)                        

Refractómetro| Espetroscópio 

Filtro de chelsea |Luz Ultra Violeta

15:30
Módulo X                      

(TEORIA)                       
Cristalografia

Exame                      

(PRÁTICO)                 
Cristalografia e Pedras de 

reconhecimento directo

Módulo XVI                      

(PRÁTICA)                  
Imitações do Diamante

Módulo XX                  
(PRÁTICA)                              

Reconhecimento Directo 

Orgânicas Pérolas| Outras

17:30
Módulo X                      

(PRÁTICA)                       
Cristalografia

Módulo XIII                              
(Prática)                       

InclusõesCaracterísticas                                                       
Lupa binocular | Lupa de 10x | Fibra 

Óptica

Módulo XIVII                
(Prática)                                                                                    

(Lab. 4)                       
Polariscopio | Refractometro | 

Espectroscópio | Lupa binocular 

|Outros

Módulo XXI           
(Prática)                                                              

(Lab. 4)                       
Polariscopio | Refractometro | 

Espectroscópio | Lupa binocular 

|Outros

17:45

Módulo IV                      

(TEORIA)                          

(Lab. 1)                                
Polariscópio               

19:00

Módulo IV            
(PRÁTICA)                                      

(Lab. 1)                                
Polariscópio               

21:00

Exames                    
(Teoria - Prático)                                             

(2:00H  30 Perguntas e 3 Gemas)                                                                           

.                                                                                                                                                                                         

Módulo III           

(PRÁTICA)                                         
Pedras de Reconhecimento Directo 

Inorgânicas                                     

Efeitos ópticos

Módulo VII              
(TEORIA)                        

Refractómetro| Espetroscópio 

Filtro de chelsea |Luz Ultra Violeta

Módulo VIII              

(PRÁTICA)                                                 

(Lab. 2)                                 
Polariscopio  e Refractometro

Módulo XI            

(PRÁTICA)                                              

(Lab. 3)                       
Polariscopio|Refractometro 

|Espectroscópio

Módulo XIV              
(Prática)                                                                   

(Lab. 4)                       
Polariscopio | Refractometro | 

Espectroscópio | Lupa binocular 

|Outros

Módulo XIVII                                     
(Prática)                                                                              

(Lab. 4)                       
Polariscopio | Refractometro | 

Espectroscópio | Lupa binocular 

|Outros

Módulo XXI             
(Prática)                                              

(Lab. 4)                       
Polariscopio | Refractometro | 

Espectroscópio | Lupa binocular 

|Outros

Módulo II                 

(TEORIA)                   
Propriedades Químicas e Ópticas

Módulo IX                             
(TEORIA)                                       

Monografia do Grupo dos 

Corindos.

Módulo XII                              
(TEORIA)                                      

Monografia do Grupo dos Berilos

Módulo XV                    
(TEORIA)                      

Monogarfia do Grupo do  

Diamante

Módulo XVIII               
(TEORIA)                                                                  

Gemas Orgânicas: Âmbar | Coral | 

Pérolas |Outras

Formalidades |Apresentação dos 

alunos e formadores                       
...........................................................

.....                                                                                                                                                                                                                                                                          

Módulo I                  
(TEORIA)                                                                   

Materiais Gemológicos Defenições 

e Nomenclatura

Módulo V              
(TEORIA)                               

Origem:  Jazidas, Rochas, Minerais                   

Módulo IX                             

(TEORIA)                                     
Monografia do Grupo dos 

Corindos.

Módulo XII                              
(TEORIA)                                      

Monografia do Grupo dos Berilos

Módulo XV                    
(TEORIA)                      

Monogarfia do Grupo do  

Diamante

Módulo XVIII               
(TEORIA)                                                                  

Gemas Finas: Grupo de Sílice| 

Turmalinas |Granadas | Jade | 

Outras
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3.9. DESTINATÁRIOS 
Joalheiros, Ourives, Comerciantes, Industriais de Ourivesaria, Cravadores. (Maiores de 

16). 

 
3.10. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Os métodos e técnicas aplicadas na acção de formação serão adequados ao público-

alvo.  

A formação terá como principais metodologias: 

 Método Expositivo - quando não seja possível utilizar outro método;  

 

 Método Interrogativo - no sentido de complementar a utilização do método 

expositivo e induzir a participação dos formandos;  

 

 Método Demonstrativo - será um método a privilegiar, pretendendo-se que sejam 

exemplificados e simulados aspectos associados aos procedimentos de análise e 

classificação das pedras preciosas pelo formador e de seguida pelos formandos; 

 

 Método Activo – este também será um método a privilegiar, mobilizando uma 

atitude participativa na abordagem das várias temáticas, incluindo a realização de 

exercícios práticos, trabalhos de grupo, estudos de caso, discussões em grupo e 

brainstorming, entre outras técnicas pedagógicas. 
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3.11. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Em termos de metodologia pedagógica de avaliação, pretende-se que o curso inclua 

três dimensões de avaliação dos formandos: avaliação diagnóstica; avaliação 

formativa; avaliação final ou sumativa.  

 A avaliação diagnóstica basear-se-á na mobilização por parte do formador de um 

conjunto de técnicas pedagógicas que permitam fazer o controlo de pré-requisitos 

em termos dos conhecimentos de partida dos formandos e em relação às 

temáticas a abordar.  

 

 A avaliação formativa refere-se à avaliação a realizar ao longo do curso, através do 

acompanhamento da aprendizagem dos formandos no plano dos saberes 

adquiridos. Tal acompanhamento será feito através de questões de consolidação e 

aplicação de diversas técnicas pedagógicas.  

 

 No que se refere à avaliação final, basear-se-á na avaliação formativa, a qual terá 

um peso de 10%, bem como 3 exames de avaliação de conhecimentos 

relativamente às temáticas do curso, o qual terá uma valoração de 90% na nota 

final. 
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3.12. Espaços e requisitos logísticos 
 
3.12.1    Recursos IGP2 

 Laboratório com luminosidade adequada, ventilação, temperatura e isolada de 

ruídos perturbadores ao bom funcionamento; Espaço equipado com todos os 

recursos didáticos necessários; 

 Mobiliário que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos 

formandos 

 Espaço amplo o suficiente para permitir a existência de 2m2 por formando, no 

caso da sala de formação teórica. 

  Espaço apoiado por áreas de convívio; 

 Local de fácil acesso; 

 Espaço cuja limpeza é assegurada diariamente 

 

3.13. Materiais pedagógicos 
 
3.13.1 Recursos IGP 

 

 Lupa 10x;  

 Polariscópio;  

 Refratómetro;  

 Fibra Ótica;  

 Espectroscópio;  

 Aparelho de Fluorescência;  

 Lupa Binocular; 

 Balança de Alta Precisão;  

 Balança Hidrostática;  

 Filtro de Chelsea;  

 Pinça; 

 Coleção de Pedras Lapidadas Didáticas (1.000 gemas);  

 Coleção de Pedras em Bruto (250 exemplares);  

 Coleção de Pedras de Reconhecimento Direto (300 pedras);  

 2 Colecções dos Sólidos Representativos dos Sistemas Cristalográficos. 
 

3.14 Suportes de Apoio à Aprendizagem 
 

 1 sebenta por aluno incluída no curso. 
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4. Orçamento 

 

Partindo do pressuposto: 

 

O IGP2 como entidade formadora do curso apresentado e emissora dos Certificados 

de Formação Profissional. 

 

Valores: 
 

Valor por formando € 300,00 (*) 
Valor Hora por formando: € 6,00 

 
Mínimo de 8 formandos e Máximo de 12 formandos 

 
Emissão de Certificado de Formação Profissional (DGERT) 

Por cada certificado: €50,00 
 

 
Os valores apresentados ficam isentos de IVA (Valor isento de IVA: Nº10 do CIVA) 
devido ao IGP2 – Formação e Serviços Unipessoal Lda.  
 
(*) Valores exclusivos para associados da ACORS, de acordo com o Protocolo de 
Intenções e Acordo de Cooperação, cláusula terceira, 3º ponto. 
 
 

A presente proposta foi desenvolvida pelo Instituto Gemológico Português e tem a 
validade de 30 dias. 

 
Condições de pagamento: facturas pagas a 30 dias da data de emissão, salvo 

indicação expressa em contrário. 
 
 
 
 

___________________ 
José Baptista  

 
 

Lisboa, 16 de Julho de 2015 


