
Eleições para os corpos sociais da Associação Portuguesa de Geógrafos 

Valorizar e consolidar a Geografia Portuguesa 

A Geografia tem um valor social substancialmente superior ao que lhe é ainda reconhecido e 

concomitantemente os Geógrafos também. 

Com efeito, apesar de nos últimos anos se ter assistido a uma incontestável consolidação do papel do 

Geógrafo no mercado de trabalho nacional, o potencial de crescimento existente é ainda significativo. 

A actual conjuntura não facilita a adequada criação e exploração de oportunidades, sendo que é nestes 

contextos que se exige uma Associação forte, presente e dinâmica, capaz de proporcionar um adequado 

suporte à Geografia e ao Geógrafos. 

As áreas de actuação são muitas e diversas, pois também o são o território, as populações e as 

actividades que nele se desenvolvem. Aos domínios onde o Geógrafo já possui vantagens competitivas 

devidamente consolidadas, graças aos resultados alcançados, e de que são exemplo o ordenamento do 

território, urbanismo, ambiente, riscos, cartografia, tecnologias de informação geográfica e ensino, 

importa juntar outros, alargando a base de actuação, bem como garantir e fortalecer a formação e 

partilha de conhecimentos. As competências e potencialidades têm de ser consolidadas no plano 

nacional e, obrigatoriamente, também no contexto da internacionalização e exploração de parcerias 

entre comunidades com afinidades reconhecidas. 

O lema “Valorizar e consolidar a Geografia Portuguesa” dá o mote ao programa que se propõe para o 

próximo biénio e que se desenvolve segundo três eixos estratégicos de actuação, interrelacionados 

entre si: 

 Eixo 1: Expandir o domínio de actuação da Geografia e ampliar as oportunidades profissionais 
para os Geógrafos 

 Eixo 2: Reforçar as competências dos Geógrafos 

 Eixo 3: Consolidar e diversificar o papel da Associação 
 
A concretização das intervenções no âmbito dos eixos referidos será alcançada pelo desenvolvimento de 
um conjunto de iniciativas específicas enquadradas em linhas de acção que se enunciam de seguida. 

 

Principais Linhas de Acção Previstas para 2012-2014 Eixos 
Marcar presença na discussão dos principais temas da actualidade 1 e 3 

Consolidar e ampliar a base de associados e concluir o processo de utilidade pública 1 e 3 

Continuar e reforçar a linha editorial da APG 1, 2 e 3 

Dinamizar Grupos de Trabalho Temáticos, Grupos Regionais e Comissões Consultivas 2 e 3 

Estabelecer e/ou fortalecer cooperação no contexto da CPLP, Europeu e Iberoamericano 1 e 3 

Fomentar a cooperação interinstitucional com associações representativas da comunidade 
geográfica e de outras formações técnicas e científicas 

1, 2 e 3 

Reformular presença web da APG e a comunicação com os associados 1 e 3 

Atribuir prémios de mérito e reconhecer boas práticas dos associados 1, 2 e 3 

Dinamizar e apoiar a realização de eventos 1, 2 e 3 

Garantir a boa gestão administrativa e financeira da Associação 3 

 


