RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(2020)

Preâmbulo
Num ano particularmente difícil e que exigiu de todos nós uma enorme capacidade de adaptação, quer
ao nível pessoal, quer ao nível profissional, a Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) viu-se obrigada
a adaptar a sua atividade para poder continuar a contribuir para a valorização dos Geógrafos e para
aumentar a visibilidade da Geografia.
Com efeito, a atual Direção da APG tomou posse no dia 24 de abril, durante a primeira vaga da
pandemia, em pleno “estado de Emergência” (18.03.2020 – 3.05.2020), tendo exercido estes primeiros
oito meses de mandato, sempre condicionada por esta dura realidade.
O referido “Estado de Emergência”, bem todo o contexto pandémico nacional e internacional, obrigou
a APG a cancelar e/ou adiar um conjunto de iniciativas que tinha planeado ou em que estava envolvida
na coorganização, e das quais destacamos:
- Colóquio Ibérico de Geografia (julho de 2020 - Salamanca) – adiado para 2022;
- Noite Europeia da Geografia (3 de abril de 2020) – Cancelado;
- Os “Profissionais da Geografia” (edições 2020) – Cancelado;
- Os “Sábados de Geografia no Campo” (edição de 2020) – Cancelado;
- Edição do livro nº 4 da coleção de livros “Geografia e Geógrafos” – adiado para 2021;
- P3DT (março de 2020 - Santo Tirso) – Cancelado.

No entanto, foi possível dar continuidade a um vasto conjunto de iniciativas que vinham sendo
desenvolvidas nos últimos anos, bem como iniciar e desenvolver novas atividades e iniciativas, nunca
deixando de cumprir com o principal objetivo da Associação, o de valorizar e defender a Geografia e os
Geógrafos.

1. Organização
1) Manutenção da constante comunicação, através da regular atualização do sítio eletrónico, da
constante dinamização da página de facebook e da difusão regular (quinzenal) e atempada da
newsletter, com uma entrevista mensal e a integração de um cartoon.
- Newsletter: 2303 assinantes;
- Facebook: 10.185 seguidores;
- Facebook: 9398 “Likes” (31 de dezembro 2020).
2) Criação e dinamização de uma página no Twitter.
- Criada e dinamizada desde abril de 2021.
3) Aumento do número de associados
- Novos associados em 2020: 28.
4) Incentivo ao pagamento atempado das quotizações
- 88 associados com pagamento atrasado (2020)
- 44 associados com pagamento atrasado (2019 e 2020)

2. Projeção
1) Divulgação quinzenal, na newsletter, da presença dos Associados na Comunicação Social.
2) Convite para o nº 4 e nº5 da coleção de livros “Geografia e Geógrafos”.
- Lucília Caetano (Nº 4) - 2021;
- Rosa Fernanda (Nº 5) - 2021/2022.
3) Criação de uma nova secção (sitio eletrónico e Newsletter), “In Memoriam”, onde se relembra e
homenageia os geógrafos, já falecidos, que muito contribuíram para o crescimento, consolidação e
prestigio da Geografia, quer pelo seu legado científico, quer pela excelência da sua docência e
capacidade de comunicação e divulgação da ciência, ou ainda, pelos elevados cargos exercidos.
4) Criação de uma nova secção (sitio eletrónico e Newsletter), “Geoflash”, pequeno espaço de opinião
com assinatura de Geógrafo(a)s.
5) Criação de uma nova secção, temporária (março a novembro de 2020) de Acompanhamento da
Pandemia COVID19

3. Incentivo
1) Atribuição do prémio a uma saída de campo (estudo) realizada em escolas secundárias portuguesas.
- Prémios atribuído

- Professora Graça Pinto – Esc. Sec. Camilo Castelo Branco, Vila Real -

"Percursos de Geografia pela Rota de Miguel Torga".
2) Atribuição do prémio aos dois estudantes com melhor nota de ingresso, inscrito em licenciatura de
Geografia na Universidade Portuguesa, como primeira opção.
- Prémios atribuído

- (1) André Ferreira (Universidade Nova de Lisboa - FCSH)
- (2) Catarina Marque (Universidade de Évora - ECT)

3) Atribuição do prémio aos autores da melhor dissertação de Mestrado em Geografia.
- Prémios atribuído

- (Univ. de Lisboa) Cláudia Estevão dos Reis
- (Univ. de Coimbra) Alexandre João Alves Ornelas

4) Atribuição do Prémio Orlando Ribeiro, à melhor tese de doutoramento na Universidade Portuguesa
aprovada nos anos de 2018 e 2019.
- Prémios atribuído

- (1) Eduardo Jonas da Costa Gomes (IGOT)
- (2) Miguel Leal (IGOT)

5) Organização e acompanhamento das Olimpíadas de Geografia, à escala nacional, em articulação com
a Associação de Professores de Geografia e atribuição de prémio aos três melhores.
- 2ª edição – Final (24.04.2020 – Lisboa) - adiada
- 3ª Edição em preparação para 2021 – 1ª eliminatória dia 13 de janeiro.
5) Criação e lançamento do concurso fotográfico “Olhares Geográficos”, que na sua primeira edição
objetivou retratar a atual pandemia.
- Concurso encerrado com decisão do júri em janeiro de 2021.

4. Relacionamento
1) Promoção e organização, em parceria com o Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, do XIII Congresso da Geografia Portuguesa (CGP), de 18 a 20 de
Novembro de 2021, tendo por tema “O compromisso da Geografia para territórios em mudança”.
- Divulgado: https://cgeop.pt/

2) Reforço da ligação com o Estado e os vários setores governamentais, com articulação privilegiada com
a Direção Geral do Território.
- Participação, conjuntamente com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitectos, a
Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e a Associação Portuguesa de Urbanistas,
subscritoras da "Declaração do Território", às quais se juntou a Ordem dos Biólogos, no 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.
- Reativação do protocolo de cooperação com a DGT.
- Convidada a Diretora Geral do Território para a 3ª Edição das “Conferências Geográficas”
3) Assinatura de protocolos com diversas entidades:
- ESRI Portugal
- Associação Portuguesa para a Conservação da Natureza (FAPAS)

4) Interlocutora e parceira regular junto de vários organismos e instituições:
- Participação no Conselho Consultivo do Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em
AIA, a convite da APAI;
- Membro do Júri do Prémio Nacional da Paisagem, a convite da DGT;
- Membro da equipa de acompanhamento do Projeto «Vamos recuperar o património
esquecido?», a convite da deputada Maria Manuel Leitão Marques e do Prof. José Carlos Mota
(Univ. de Aveiro).

5. Internacionalização
1) Aprofundamento das relações com a Associação de Geógrafos Espanhóis.
- Preparação de uma adenda ao protocolo existente, que visa o estreitamento e o reforço das
relações entre as duas Associações Ibéricas.
2) Depois de consolidada a representação da Geografia Portuguesa na UGI, foi oficializado o pedido de
adesão à EUGEO, o qual foi aprovado no dia 30 de novembro, o que veio reforçar a posição da Geografia
Portuguesa no contexto das Geografias Europeias.
3) Iniciou-se, em dezembro, o processo de promoção e organização da “Noite da Geografia” 2021
(online).

6. Formação e serviço
1) Manutenção da função de apoio, defesa e esclarecimento dos nossos associados e dos Geógrafos em
geral, emitindo pareceres, declarações ou apresentando reclamações, sempre que surgiram situações
que o justificavam.
2) Foi iniciado um novo espaço de contato entre Geógrafos e de divulgação da Geografia, com a criação
e dinamização das “Conferências Geográficas”, espaço de formação e debate online, que se pretende
aberto a todos os que amam e se interessam pela Geografia.
Realizado

- 1ª Edição (24.07.2020) – Lúcio Cunha - "A Geografia Física feita em Português"
- 2ª Edição (27.10.2020) – José Alberto Rio Fernandes – “A Geografia na
construção duma cidade melhor”

3) Organização e lançamento, em parceria com a FAPAS e com a APA, da primeira edição das
“Conferências da Natureza”, Ação de Curta Duração com Certificação e com especial interesse para os
docentes do grupo de recrutamento 420 (Geografia), que se realizará de 9 de janeiro a 17 de abril, de
2021.
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CONTAS - 2020
Receitas
Quotizações
Oficinas de Geografia
Visita de estudo
TOTAL

Orçamentado
10.000,00
2.500,00
250,00
12.750,00

Receita efetiva
8624,30
1372,00
0,00
9996,30

Despesas
Secretariado
Material de escritório e consumíveis
Comunicações (alojamento site; envio
livros)
Comissões bancárias
Deslocações/Representação
Cota UGI
Contabilidade
XII CGP
Oficinas de Geografia
Prémio Saída de Campo
Prémio Orlando Ribeiro (edição
especial 18-19)
Prémio Mestrado (IGOT e FLUC)
Prémio Melhor Estudante
Prémio fotografia
Geografia e Geógrafos (2 livros)
Visita de estudo
TOTAL

Orçamentado
9.400,00
250,00
1.000,00

Despesa efetiva
9.380,00
112,20

300,00
500,00
900,00
1.625,00
360,00
260,00
300,00
500,00

271,69
31,85
843,38
799,50
300,00
1.597,01
300,00

2.000,00
0,00
250,00
3.000,00
500,00
21.145,00

1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
16.533,07

-8.395,00

-6.536,77

397,44

500,00

Diferença

Saldo bancário a 31 Dez. 2020

Total

86.156,60
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PLANO DE ATIVIDADES - 2021
Considerando as linhas gerais do programa bienal e as restrições/limitações impostas pela
pandemia em curso, a Direção da Associação Portuguesa de Geógrafos reafirma a sua
determinação no reforço da notoriedade da Geografia, da melhoria dos serviços prestados
aos associados e do aprofundamento da representatividade, nacional e internacional da
Geografia, o que procurará continuar a concretizar em torno dos objetivos e ações abaixo
enunciados, tendo em conta as metas estabelecidas no programa eleitoral.
Divulgação científica
1) Coorganização, com a Universidade de Salamanca e a Associación de Geografía Española,
do I Encontro Ibérico de Geografia, em Salamanca, durante o ano de 2021.
2) Atribuição do prémio do melhor Mestrado da UMinho e da Univ. Nova e lançamento da
edição da Univ. Porto.
3) Conclusão das edições de 2019/2020 (a final foi suspensa) e 2020/2021 e lançamento
da edição 2021/2022 das Olimpíadas de Geografia, à escala nacional.
4) Organização das “Conferências Geográficas” 2021 (janeiro, abril, julho, outubro).
Representação
1) Aprofundamento das relações com a Associação de Geógrafos Espanhóis.
2) Reforço da ligação com o Estado e os vários setores governamentais.
3) Reforço da cooperação com a Associação de Professores de Geografia.
4) Reforço da cooperação com diversas instituições/empresas.
5) Publicação e lançamento do nº 4 da coleção “Geografia e Geógrafos”.
6) Promoção da 2.ª edição do concurso de Fotografia APG – Olhares Geográficos.
7) Coordenação e lançamento, no XIII CGP, da “História da APG”.
8) Promoção de estreitamento de relações com Associações de Geógrafos, nacionais,
europeias e de países de Língua Oficial Portuguesa.
Formação
1) Realização da 2ª visita de estudo da APG, no Algarve. (data: a anunciar)
2) Realização de "Oficinas da Geografia" de:
- “Registo de prédios rústicos e mistos - Balcão Único do Prédio (BUPi)” (março - online)
- “Riscos naturais e mistos em Portugal” (março – online)
- “Geografia física de Portugal” (março – online)
- “Geopatrimónio em Portugal” (abril – online)
- “Cartografia de risco” (abril – online)
- “Aprender na Rua” (data: a anunciar)
- “Transformações da Cidade” (data: a anunciar - online)
- “Saídas de Campo Virtuais” (data: a anunciar - online)
- “SIG em contexto de sala de aula” (data: a anunciar - online)

Administração
1) Realizar ações direcionadas para fomentar o aumento do número de associados (ex:
estudantes, professores e profissionais da administração pública) e assegurar o pagamento
atempado das quotizações.
2) Garantir a newsletter quinzenal, a entrevista mensal, o geoflash mensal e a dinamização
das páginas do facebook e do Twitter
3) Atualização e dinamização da página da internet.
4) Promoção da revisão dos estatutos da APG.
5) Promoção da atribuição de nomes aos prémios APG.
Acompanhamento
Elaboração de pareceres e divulgação de posições sobre matérias de relevância societal e
importante dimensão geográfica, bem como da defesa, promoção e valorização da profissão
de geógrafo.
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ORÇAMENTO - 2021
Tendo por referência os valores apurados no ano transato e as atividades previstas, é
possível considerar os dados adiante apresentados em quadro.

Receitas
Associados
Oficinas de Geografia/Formações/Visitas de estudo
XIII CGP

10.000,00
1.250,00
7.500,00

TOTAL

18.750,00

Despesas
Secretariado
Material de escritório e consumíveis
Comunicações (alojamento site; envio livros)
Comissões bancárias
Deslocações/Representação
Cota UGI
Contabilidade
XIII CGP
Prémio Mestrado (UMinho e Univ. Nova)
Prémio fotografia
Geografia e Geógrafos (1 livro)
Visita de estudo
TOTAL

9.900,00
200,00
1.000,00
300,00
500,00
900,00
1.625,00
460,00
1.000,00
250,00
1.500,00
500,00
17.935,00

Do confronto de receitas e despesas verifica-se resultar um saldo positivo de 815,00 (oitocentos e
quinze euros), o qual depende do sucesso do XIII CGP e está muito condicionado pela duração da
pandemia em curso, que tem impedido a realização de atividades presenciais (ex: Oficinas de
Geografia, Formações, Visitas de estudo, …).
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