
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 

O XIII Congresso da Geografia Portuguesa realiza-se em tempos de incerteza e 

mudança, acentuando o que a resposta científica tem de provisório, a par da 

necessidade de avaliação das soluções propostas pelas estruturas político-

administrativas e pelos instrumentos de planeamento, na gestão de velhos e 

novos problemas de incidência territorial.  

A Geografia encontra-se, neste contexto, confrontada com responsabilidade 

crescente atendendo às expectativas que a sociedade tem em relação à ciência 

e aos instrumentos de gestão e ordenamento territorial, perante desafios cada 

vez mais complexos. Exige-se, de forma mais fundamentada, que a ciência 

assuma um papel inequívoco na produção de conhecimento e que informe e 

aponte caminhos para a resolução desses mesmos desafios, ancorada na 

perspetiva de que o território é uma condição de coerência do modelo de 

desenvolvimento com a sociedade que o sustenta. 

O tema do XIII Congresso da Geografia Portuguesa pretende justamente 

reforçar o compromisso que a Geografia, enquanto Ciência, estabelece entre o 

Espaço, a Natureza e a Sociedade, na busca de soluções para os problemas e 

desafios dos tempos que vivemos e que obrigam à construção de alternativas 

sociais e económicas mais justas e ambientalmente sustentáveis. 

 



 

Eixos temáticos 

 

1) Coesão territorial, desafios societais e agendas de transformação  

2) Ordenamento do território e sustentabilidade  

3) SIG, modelação espacial e inteligência territorial  

4) Geomorfologia, recursos naturais e paisagem  

5) Riscos, sociedade e ambiente  

6) Clima, alterações ambientais e desenvolvimento  

7) População, migrações e desenvolvimento  

8) Geografia, saúde e desafios em tempos de pandemia e pós-pandemia  

9) Cidades, habitação e inclusão social  

10) Turismo, cultura e território  

11) Novas mobilidades para territórios em mudança  

12) Pensamento geográfico e ensino da geografia 

 

Viagens de estudo 

 

1) Estrela Geopark 

2) Maciço Calcário Estremenho 

3) Litoral Centro 

4) Coimbra 

 

 

 



 

Datas importantes 

 

31 de maio: submissão do resumo de comunicação 

30 de junho: data limite para comunicação da aceitação de resumos 

31 de julho: data limite para inscrições com 1ª bonificação 

30 de setembro: data para a submissão dos resumos alargados 

        data limite para inscrições com 2ª bonificação 

 

Valores inscrição 

 

 
Até 31 de 

julho 

De 01 de agosto a 30 

de setembro 

A partir de 01 de 

outubro 

Normal 100 € 120 € 150 € 

Associados e 

estudantes (*) 
60 € 70 € 80 € 

(*) Associados da APG com as cotas em dia e estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento. A 
redução do preço de inscrição implica a apresentação de prova relativa ao estatuto de estudante no ato 
da inscrição. Solicita-se o envio da prova relativa ao estatuto de estudante para o e-mail do congresso. 
 

 

Modalidade de Pagamento 

Transferência ou depósito bancário na conta da APG 

IBAN PT50 0035 0824 00010187630 52   SWIFT CGDIPTPL 

 

Por favor indique "CGP2021" na descrição do pagamento e envie o respetivo 

comprovativo para: geral@apgeo.pt  

 



 

Submissão de resumos 

 

Os resumos devem conter no mínimo 350 palavras e no máximo 500 palavras 

(incluindo o título, palavras chave,  desenvolvimento do texto e referências 

bibliográficas) e só serão aceites os resumos enviados por 

email (xiiicongresso.geo.portuguesa@gmail.com). 

1. Os resumos devem incluir os seguintes conteúdos:  

             a) Identificação clara da questão ou problema e objetivo do estudo;          

             b) Componente teórica de suporte;        

             c) Desenvolvimento empírico/apresentação de resultados;         

             d) Conclusões;          

             e) Referências bibliográficas. 

 

   2.   Os resumos e respetivas referências bibliográficas deverão ser apresentados no 

formato e nas normas indicados para os textos completos 

(template_resumos_xiii_congresso_gp.pdf) 

 

   3. Após aceitação do resumo pela Comissão Científica, será notificado por email 

para o envio do artigo, podendo no entanto enviar um resumo apenas para 

apresentação oral no congresso, sem publicação de actas. 

 

   4.   A apresentação oral e a publicação do resumo no livro de resumos só será 

considerada após o pagamento da inscrição no congresso. 
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Comissão organizadora 

 

Adélia NUNES (Dep. de Geografia e Turismo, Universidade de Coimbra) 

António BENTO GONÇALVES (Associação Portuguesa de Geógrafos – APG) 

Lúcio CUNHA (Dep. de Geografia e Turismo, Universidade de Coimbra) 

Paulo NOSSA (Dep. de Geografia e Turismo, Universidade de Coimbra) 

Luca DIMUCCIO (Dep. de Geografia e Turismo, Universidade de Coimbra) 

Carlos FERREIRA (Dep. de Geografia e Turismo, Universidade de Coimbra) 

 

Secretariado 

 

Clara GUEDES (Associação Portuguesa de Geógrafos – APG) 

Pedro REGO (Associação Portuguesa de Geógrafos – APG) 

 

Local e contactos 

 

Departamento de Geografia e Turismo 

Faculdade de Letras 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Largo da Porta Férrea 

3004-530 Coimbra 

Portugal 

 

Página web: https://www.cgeop.pt  

E-mail: geral@apgeo.pt; xiiicongresso.geo.portuguesa@gmail.com; 

geral@cgeop.pt  
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