ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
GEÓGRAFOS (APG)
27 de junho de 2020
Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte reuniu a Assembleia Geral
Ordinária da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG).
A Assembleia Geral foi convocada para as 10.00 horas desse dia e, devida à situação
pandémica vivida no país, a reunião decorreu por videoconferência.
Não estando presentes o número suficiente de associados, a Assembleia Geral, de
acordo com a respetiva convocatória, abriu meia hora depois e iniciou os seus trabalhos
às 10.30 horas.
Estavam presentes 34 associados.
A Ordem de Trabalhos (OT), antecipadamente divulgada, integrou os seguintes pontos:
1. Informações;
2. Aprovação de ata;
3. Apreciação e votação do plano para 2020;
4. Apreciação e votação do orçamento para 2020.
5. Outros assuntos.
O Presidente da Assembleia Geral, José Alberto Rio Fernandes, deu início à reunião e
apresentou as boas vindas aos associados presentes.
Ponto 1. Informações
Foi dada a palavra ao Presidente da Direção, António Bento Gonçalves, que informou:
- Da celebração de protocolo com a ESRI;
- Do convite da APAI, para a APG integrar o Conselho Consultivo do Sistema de
Qualificação de Peritos Competentes em Avaliação Impactos Ambientais;
- Da realização, no dia 23 de junho, pelas 16h00, de um webinar dedicado ao tema
Recuperação Económica Pós - COVID-19: Plano, Projeto e Obra, que contou com a
participação de João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática,
bem como de Eduarda Costa, em representação da direção da APG.
Ponto 2. Análise e votação da Ata da sessão anterior da APG.
A ata distribuída antecipadamente faz o balanço fiel do que foi debatido e decidido na
Assembleia Geral de 24 de abril de 2020, não merecendo reparos. Procedeu-se à
votação, tendo a ata sido aprovada por unanimidade dos membros presentes.
Ponto 3. Apreciação e votação do plano para 2020. O Presidente da Direção fez uma
apreciação geral do Plano de Actividades e, após alguns esclarecimentos, o documento
foi posta a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Ponto 4. Apreciação e votação do orçamento para 2020. António Bento Gonçalves,
presidente da Direção, fez uma apreciação geral da proposta de orçamento e, após

alguns esclarecimentos, o documento foi posta a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade.
5. Outros assuntos.
Não houve outros assuntos a merecer intervenção por parte de qualquer dos presentes.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Alberto Rio Fernandes, deu por
encerrada a reunião cerca das 12 horas. Dela se lavrou a presente ata por parte do
Membro da Mesa da Assembleia Geral Lúcio José Sobral da Cunha, o qual a assina junto
com o Presidente.

Lisboa, 27 de Junho de 2020

Pela Assembleia Geral,
O Presidente da Assembleia Geral

(José Alberto Rio Fernandes, Prof. Catedrático)

O Membro da Mesa da Assembleia Geral

(Lúcio José Sobral da Cunha, Prof. Catedrático)

