
 

 

Curso de Iniciação à Gemologia (8ª Edição) 28 e 29 de Maio, 4 e 5 de Junho 

 

 
 
 
Objectivo: O aluno irá estar em contacto directo com pedras naturais e com todas as que se fazem passar por autênticas 
(sintéticas, artificiais e de imitação). Irá tomar conhecimento dos locais estratégicos onde as gemas mais importantes e bonitas 
se localizam e a importância económica para os países que as exploram e exportam como também para o mundo em geral. O 
aluno também será sensibilizado para a importância das gemas como investimento nos dias que correm. 
 

Destinatários: O estudo desta ciência é indispensável aos joalheiros, ourives, comerciantes de gemas, industriais de ourivesaria, 
cravadores, lapidários, estudantes de Geologia e História de Arte, Escolas de Arte e Desenho ligadas à ourivesaria e ao público 
em geral. 

 

Saídas Profissionais: O estudo desta ciência permite a oportunidade de aprender uma profissão e criar o seu próprio negócio  
direccionado para o mercado nacional ou internacional de gemas, pedras ornamentais e minerais; fazer assessoria numa das 
mais de 5500 ourivesarias registadas no país ou nas cerca de 1000 indústrias ligadas ao sector ou ainda ser Formador de futuros 
Gemólogos na Associação Portuguesa de Gemologia. 

 

Total de Horas de Formação: 32 Horas durante dois fins-de-semana (Teóricas e Práticas de Laboratório) 

Preço do Curso: 480 Euros 

Conteúdo Programático 

Aulas Teóricas 

Gemas e suas classes, Propriedades das gemas, Diamante, Grupo de Corindo e do Berilo, Outras gemas transparentes, Gemas 
ornamentais e orgânicas, Tratamento de sínteses e imitações, Características de valorização das gemas, Nomenclatura no 

comércio das jóias. 

 

Aulas Práticas 

Manejo do Polariscópio, Refractómetro, Espectroscópio e Lupa Binocular, Manejo da Lupa 10 vezes, Reconhecimento directo 
das gemas, Práticas com pedras de cor, Prática com diamantes 

 

Corpo de Docentes (Teóricas e Práticas de Laboratório) 

José Baptista  

Amparo Moyano  

José Alonso  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Para mais informações, contacte-nos ou visite a nossa página na internet em: http://www.apgemologia.org 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GEMOLOGIA 

Telf: 21 324 01 00 – 21 324 01 01 

Telemóvel: 93 777 77 34 

http://www.apgemologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Acursoiniciacaogemologia&catid=5%3Acatcursos&lang=pt
http://www.apgemologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29:curriculum-jbaptista&catid=10&Itemid=46
http://www.apgemologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45:curriculum-amparomoyanodieguez&catid=10
http://www.apgemologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46:curriculum-josemarialonso&catid=10
http://www.apgemologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&catid=5&Itemid=54

