RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(2019)

Divulgação científica
Organização, com o Grupo de Geografia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Minho
do 12º Congresso da Geografia Portuguesa (CGP), de 13 a 15 de Novembro, tendo por tema “Geografia
de Transição para a Sustentabilidade”.
200 apresentações, 155 inscritos.
Organização e coorganização de eventos científicos e de articulação política, designadamente sobre
“Descentralização e Desenvolvimento” (11 e 12 de abril), com Joaquim Oliveira Martins e Ricardo
Mendez (Forum Cultural de Ermesinde).
Realizado. Com edição de atas.
Atribuição de prémio a duas saídas de estudo realizadas em escolas secundárias portuguesas (tendo por
base cartaz de apoio e 10 fotos da saída).
Identificadas as duas melhores e menção honrosa. Prémios entregues no XII CGP a Professora Graça
Pinto - ES3 Camilo Castelo Branco, Vila Real | Professora Filipa Fontinha - Escola Secundária de Penafiel
| Menção honrosa: Professora Renata Costa - Escola Secundária da Maia
Atribuição de prémio aos dois estudantes com melhor nota de ingresso, inscrito em licenciatura de
Geografia na Universidade Portuguesa como primeira opção.
Prémios entregues no XII CGP a: Prémio APG | Melhor Estudante (2): Inês Rodrigues (UM - ICS) | Mariana
e Mariana Silvério (UL-IGOT)
Atribuição de prémio aos autores das duas melhores dissertações de Mestrado em Geografia (em suas
diferentes especializações e articulações) nos últimos 3 anos, entre estudantes da Universidade Nova
de Lisboa e do Porto.

Prémio APG | Mestrado - Universidade do Porto (2): Bruno Carmo | Andreia Marisa Monteiro | Menção
honrosa: Bruno Silva
Prémio APG | Mestrado - Universidade Nova de Lisboa (2): Ana Teresa Lima | Miguel Gil Martins
Atribuição do Prémio Orlando Ribeiro, à melhor tese de doutoramento na Universidade Portuguesa
aprovada nos anos de 2017 e 2018.
Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro (Melhor Tese de Doutoramento): Célia Fonseca Ferreira
(FLUP) | Menção honrosa: Max Wendel Anjos (UL - IGOT)
Organização das Olimpíadas de Geografia, à escala nacional, em articulação com a Associação de
Professores de Geografia e atribuição de prémio aos três melhores.
1ª edição concluída, com grande envolvimento de escolas e alunos. Vencedor: João Vieira (11.º ano do
Colégio Casa Mãe).
2ª Edição em preparação para 2020, com coordenação de Pedro Chamusca.
Realização em Guimarães, Porto, Coimbra e Lisboa da Noite Europeia da Geografia, no dia 6 de abril, em
articulação com várias associações nacionais e coordenação geral de Antoine Le Blanc (França).
Realizado com sucesso a que se seguiu convite de adesão da União Geográfica Europeia.

Representação
Aprofundamento das relações com a Associação de Geógrafos Espanhóis, incluindo presença em
encontro nacional em Valencia e realização de encontros temáticos.
Presença em Valencia assegurada. Reunião em Salamanca no passado mês de junho para preparação do
Colóquio Ibérico de 2020.
Reforço da ligação com o Estado e os vários setores governamentais, com articulação privilegiada com
a Direção Geral do Território.
Entrega de “Manifesto do Território” (com outras associações profissionais) e reunião com Ministro do
Ambiente e Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza (para
promoção da dimensão territorial nas políticas públicas) e com a Fundação da Ciência e Tecnologia (em
defesa da Geografia na avaliação da unidades e projetos de investigação).
Realização dos encontros “Os Profissionais da Geografia”, em Guimarães e Coimbra.
A opção passou a ser Faro e Guimarães, ambos realizados, com organização de José António Tenedório
e António Bento Gonçalves.

Realização das primeiras iniciativas “Sábados de Geografia no Campo”, no Parque Nacional da PenedaGerês e no Alentejo.
Realizado. 2ª edição prevista para o Alentejo.
Distribuição do nº 2, edição do nº 3 e convite para o nº 4 da coleção de livros “Geografia e Geógrafos”.
Nº 2 (da autoria de Suzanne Daveau) enviado desde a Fundação Eng.º António Almeida (pode ter sido
incompleta) e temos elevado número de exemplares em stock.
Nº 3 (da autoria de Carminda Cavaco) apresentado no CGP, enviado aos associados na primeira semana
de dezembro.
Nº 4 (Lucília Caetano) para 2020.
Além do previsto:
- Reforça-se a ligação à União Geográfica Internacional, com pagamento de quota e indicação dos
associados que desejam pertencer a grupos da UGI;
- Prepara-se protocolo a celebrar com a Associação Insular de Geografia, tendo em vista a criação de
entendimento que permita o reforço da Geografia em todo o país.

Formação
Realização de "Oficinas da Geografia" de:
- "Aprender na Rua", no Porto, em Abril e Maio, dedicada à envolvente da cidade histórica, a
propósito de centros e periferias, com percursos em Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e
Vila Nova de Gaia.
Realizado com cerca de 30 inscritos.

Administração
Aumento do número de associados.
Há 37 novos associados e 7022 seguidores da página em facebook
Assegurar o pagamento atempado das quotizações.
Cerca de 74 associados com pagamento atrasado (2017 - 15; 2018 - 11; 2019- 48)
Garantir a newsletter quinzenal, a entrevista mensal e a integração de cartoon.
Garantido, com José António Tenedório e Pedro Rego

Acompanhamento
Entre outros temas: das políticas territoriais e processos de planeamento, do levantamento e registo
cadastral, das alterações no ensino básico e secundário, do processo de descentralização e reforma
administrativa.
Garantido, verificando-se a necessidade de dar mais atenção em 2020 à inserção profissional dos
geógrafos, especialmente o enquadramento em concursos para instituições públicas, a questão do corte
administrativo do número de estudantes que ingressam em cursos nas universidades de Lisboa e Porto
(face às do “interior”) e a inserção e avaliação de bolsas e projetos de investigação em Geografia no
âmbito de ciências sociais e da Terra.

