LISTA A – “GEOGRAFIA E GEÓGRAFOS”
CANDIDATOS AOS ORGÃOS SOCIAIS
Assembleia Geral
Presidente -

José Alberto Rio Fernandes (Univ. Porto; FLUP, CEGOT) – Sócio nº 847
Lúcio Sobral da Cunha (Univ. Coimbra, FLUC; CEGOT) – Sócio nº 150
Maria José Roxo (Univ. Nova, FCSH, CICS) – Sócio nº 129

Direção
Presidente –

António Bento Gonçalves (Univ. Minho; ICS, CECS) – Sócio nº 1089

Vogais -

Adélia Nunes (Univ. Coimbra, FLUC; CEGOT) – Sócio nº 1231
Anabela Boto (Agrupamento de Escolas José Estêvão –Aveiro) – Sócio nº
Aquiles Marreiros (CCDR-Alg) – Sócio nº
Eduarda Marques da Costa (Univ. Lisboa; IGOT; CEG) – Sócio nº 286
Helena Madureira (Univ. Porto; FLUP, CEGOT) – Sócio nº 1093
Pedro Chamusca (CEGOT-Porto) – Sócio nº 1027

Conselho Fiscal
Presidente -

Rui Pedro Julião (Univ. Nova, FCSH, CICS) – Sócio nº 646
Mário Vale (Univ. Lisboa; IGOT; CEG) – Sócio nº 135
Teresa Pinto Correia (Univ. Évora) – Sócio nº 306

ENQUADRAMENTO
A APG é uma associação profissional que tem por fim contribuir para a valorização profissional
e a correta atuação deontológica dos geógrafos no sentido de melhor servir a sociedade e o
território, fomentando, desenvolvendo e difundindo a ciência geográfica portuguesa e as suas
aplicações (Art. 3º - Estatutos da APG).
O programa de candidatura que apresentamos define, pois, as linhas orientadoras que
preconizamos para a Associação Portuguesa de Geógrafos no decurso do próximo mandato,
assumindo os objetivos globais definidos nos estatutos da APG.

PROGRAMA
A Direção que agora cessa funções, ao fim de dois mandatos, conseguiu, inquestionavelmente,
dar um significativo contributo para “afirmar o valor da Geografia e assumir a responsabilidade
social do conhecimento geográfico”.
Neste sentido, ao apresentarmos esta candidatura, estamos conscientes que a responsabilidade
é grande, mas que o desafio é aliciante e a causa meritória, pois que uma APG dinâmica tem
mostrado ser essencial na afirmação duma Geografia forte e capaz de assumir o seu papel nas
em diferentes áreas de atuação.
Tendo em consideração aquelas que são as forças, mas também as fragilidades percecionadas
nas diversas componentes de atuação dos Geógrafos, e pretendendo-se a consolidação do
trabalho realizado nos últimos 4 anos, com a valorização dos Geógrafos e uma maior visibilidade
da Geografia, propomos uma ação coordenada nas mesmas 6 áreas fundamentais que
marcaram o mandato anterior: Organização, Projeção, Incentivo, Relacionamento,
Internacionalização e Formação e Serviço.

1. Organização
Promover e dinamizar a APG, por forma a que todos os Geógrafos se sintam representados,
assim assegurando o alargamento do número de associados (com quotização em dia).
Garantir uma constante comunicação, através da regular atualização do sitio eletrónico, da
constante dinamização da página de facebook e da difusão regular e atempada da newsletter.
Criar uma página no Twitter e assegurar o maior número de seguidores possível.
Consolidar a aposta na modernização da gestão administrativa da APG, com a implementação
de uma plataforma online de gestão dos associados.

2. Projeção
Divulgar a presença dos Associados na Comunicação Social, promovendo assim o valor da
Geografia.
No âmbito da coleção “Geografia e Geógrafos”, lançar todos os anos 2 livros.

3. Incentivo
Manter e divulgar amplamente os prémios existentes, premiando assim a investigação e o
ensino:
- Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro: Doutoramento
- Prémio APG: Mestrado
- Prémio APG: saída de campo (estudo)
- Prémio APG: Melhor Estudante
Consolidar a realização das Olimpíadas da Geografia.

4. Relacionamento
Ampliar e reforçar o diálogo entre todos os Geógrafos.
Continuar a assegurar que a APG é um interlocutor regular junto de vários ministérios,
associações nacionais e FCT.
Será igualmente dada prioridade à relação com os diferentes níveis da administração (da central
à local) e setores, potenciando uma maior ligação às entidades, que maioritariamente
empregam os geógrafos.
Garantir a articulação com outras associações, com particular destaque para a Comissão
Nacional de Geografia e Associação de Professores de Geografia.
Promover e apoiar a realização do Congresso da Geografia Portuguesa em 2021, em Coimbra,
garantindo a representatividade das várias universidades e unidades de investigação.

5. Internacionalização
Consolidar a representação da Geografia Portuguesa na UGI e oficializar a presença na EUGEO.
Promover protocolos com as Associações de Geógrafos de países de Língua Oficial Portuguesa.
Continuar a promover a “Noite da Geografia”.

6. Formação e serviço
Promover a defesa dos associados e dos Geógrafos em geral, demonstrando a relevância e a
utilidade social do conhecimento geográfico.
Incentivar e promover a realização anual de:
- 2 Encontros dos “Profissionais da Geografia”;
- 1 “Saída de Campo da APG”;
- 2 Oficinas de Geografia.

Braga, 22 de março de 2020

_________________________________________________
(António José Bento Gonçalves - associado da APG nº. 1089)

