
   

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

(2020) 

 

 

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 concretizar em torno dos objetivos e ações abaixo enunciados, 

tendo em conta as metas estabelecidas no programa eleitoral. 

 

Divulgação científica 

Coorganização, com a Universidade de Salamanca e a Associación de Geografía Española, 

do I Encontro Ibérico de Geografia, em Salamanca. 

Atribuição do Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro (edição especial 2018-2019) 

e lançamento da edição 2020/2021. 

Atribuição do prémio melhor Mestrado do IGOT e da FLUC e lançamento da edição da 

UMinho. 

Atribuição do prémio da melhor visita de estudo realizada em escolas do 3º ciclo do ensino 

básico e/ou secundárias e lançamento da edição 2020/2021. 

Conclusão da edição de 2019/2020 e lançamento da edição 2020/2021 das Olimpíadas de 

Geografia, à escala nacional. 

Criação e promoção as “Conferências da APG” (julho, setembro e novembro). 

 

Representação 

Aprofundamento das relações com a Associação de Geógrafos Espanhóis. 

Reforço da ligação com o Estado e os vários setores governamentais, com articulação 

privilegiada com o Ministério do Ambiente e Transição Energética. 

Reforço da cooperação com a Associação de Professores de Geografia. 

Reforço da cooperação com diversas instituições/empresas, com prioridade para a ESRI. 

Publicação e lançamento dos nºs 4 e 5 da coleção “Geografia e Geógrafos”. 

Criação e promoção do concurso de Fotografia APG. 



Elaboração da “História da APG”. 

 

 

Formação 

Realização da 2ª visita de estudo da APG, no Algarve. 

Realização de "Oficinas da Geografia" de: 

-"Conceitos e dinâmicas territoriais: da compreensão à exploração interativa". 
-"O ensino da Geografia à distância: visitas digitais e atividades de suporte". 

 

Administração 

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. 

Garantir a newsletter quinzenal, a entrevista mensal e a página do facebook. 

Criação do twitter da APG. 

Atualização e dinamização da página da internet. 

Promoção da revisão dos estatutos da APG. 

 

Acompanhamento 

Elaboração de pareceres e divulgação de posições sobre matérias de relevância social e 

importante dimensão geográfica.  
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ORÇAMENTO 

(2020) 

 

Tendo por referência os valores apurados no ano transato e as atividades previstas, é 

possível considerar os dados adiante apresentados em quadro. 

 

 

Receitas 

Associados 10.000,00 

Oficinas de Geografia/Formações 2.500,00 

Visita de Estudo 250,00 

  

TOTAL 12.750,00 

 

Despesas 

Secretariado 9.400,00 

Material de escritório e consumíveis 250,00 

Comunicações (alojamento site; envio livros) 1.000,00 

Comissões bancárias 300,00 

Deslocações/Representação 500,00 

Cota UGI 900,00 

Contabilidade 1.625,00 

XII CGP 360,00 

Oficinas de Geografia 260,00 

Prémio Saída de Campo 300,00 

Prémio Orlando Ribeiro (edição especial 18-19) 500,00 

Prémio Mestrado (IGOT e FLUC) 2.000,00 

Prémio fotografia 250,00 

Geografia e Geógrafos (2 livros) 3.000,00 

Visita de estudo 500,00 

 

TOTAL 

 

21.145,00 

 

Do confronto de receitas e despesas verifica-se resultar um saldo negativo de 8.395,00 (oito mil 

trezentos e noventa e cinco euros), o qual se deve, em grande medida, à pandemia em curso, que 

impede a realização de “Oficinas da Geografia” e de “Formações” presenciais. 

Prevê-se que em 2021, com a realização do Congresso da Geografia Portuguesa, este deficit seja 

compensado, por forma a que o biénio 2020-2021 apresente um saldo positivo. 
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