Ata da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Geógrafos
Aos dois dias de fevereiro de 2019, reuniu a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Geógrafos
(APG) na Sala de Reuniões do Piso 2, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A reunião da
Assembleia Geral teve o seu início, em segunda convocatória, pelas 11.30 horas, tendo decorrido com
os associados então presentes.
A Ordem de Trabalhos da AG foi a seguinte:
1. Informações;
2. Discussão e votação da Ata da sessão anterior (realizada a 16 de março de 2018);
3. Discussão e votação do Relatório de Atividades referente a 2018 e da versão preliminar das
Contas referentes também a 2018;
4. Discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento pata 2019;
5. Outros assuntos.
No ponto 1 foram prestadas algumas informações referentes à atividade recente da APG, embora se
entendesse que se deveria remeter para o ponto 3 as informações essenciais respeitantes à atividade
da Associação desenvolvida ao longo do ano de 2018.
No ponto 2, após apresentação da Ata da reunião anterior, foi a mmesma aprovada por unanimidade.
No ponto 3, a Direção apresentou com detalhe os aspetos principais que preencheram as atividades
da Associação ao longo de 2018. Sucintamente foram abordadas as questões relacionadas com o
Colóquio Ibérico de Geografia, com os Encontros de Geografia, com os Prémios, com as Olimpíadas da
Geografia, com a Comissão Nacioinal da Geografia, com as Edições da APG e com a Newsletter que a
APG elabora periodicamente. Foram ainda referidas as iniciativas tomadas para reforçar o número de
associados.
Finalmente, ainda neste ponto, foram aprovadas as contas provisórias referentes ao ano de 2018.
No ponto 4 a Direção apresentou os pontos genéricos do Plano de Atividades para 2019, os quais
incluiram aspetos relacionados com a Divulgação, com os Prémios (designadamente sobre o Prémio
Orlando Ribeiro), com as Olimpíadas da Geografia, com o reforço da colaboração com a Associação
Espanhola de Geógrafos, com as edição da coleção Geografia e Geógrafos e ainda alguns outros
assuntos (Newsletter, curso “Aprender na Rua, iniciativa “Sábados da Geografia”, etc.).
Foi ainda no âmbito deste ponto analisado o orçamento para 2019, o qual foi associado às quotizações.
O Plano de Atividades para 2019 e o respetivo orçamento foram aprovados por unanimidade.
Reconheceu-se que os diversos assuntos tinham sido analisados nos pontos 3 e 4, pelo que a
Assembleia Geral não registou assunto qualquer para o ponto 5.
A reunião da Assembleia Geral foi encerrada às 13.00 horas. Dela se fez a presente Ata que vai ser
assinada por mim, que a presidi e que a elborei face à impossibilidade do secretário estar presente.
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