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PROGRAMA 

Enquadramento 

A Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) é uma associação profissional que tem por 

fim contribuir para a valorização profissional e para 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). 

Ao longo dos últimos anos, as Direções da APG desempenharam um trabalho notável de 

afirmação do valor da Geografia, promoção da responsabilidade e utilidade social do 

conhecimento geográfico, e reconhecimento do papel que muitas Geógrafas e Geógrafos 

desempenharam na consolidação, promoção e afirmação da ciência geográfica 

portuguesa. Multiplicaram-se as iniciativas, orientadas para públicos e setores variados, 

com maior envolvimento e presença da Geografia e da Associação Portuguesa de 

Geógrafos em diversas áreas da sociedade. 

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 de uma Geografia forte e capaz de 

assumir o seu papel nas diferentes áreas de atuação. Apresentamos esta candidatura num 

espírito de missão e trabalho, procurando dar continuidade às iniciativas que marcam o 

bom trabalho realizado ao longo dos últimos anos e desenvolver iniciativas 

complementares que concorram para o mesmo desígnio. Trabalharemos para consolidar 

e reforçar o papel da APG na defesa, valorização e afirmação da Geografia e do papel de 

todas as Geógrafas e Geógrafos portugueses, que no ensino (superior, secundário ou 

básico), investigação, administração pública, setor empresarial ou outro são essenciais 
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para a sociedade portuguesa. Trabalharemos para a valorização dos Geógrafos e para uma 

maior visibilidade da Geografia. 

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. Tendo em 

consideração aquelas que são as forças, mas também as fragilidades percecionadas nas 

diversas componentes de atuação dos Geógrafos, propomos uma ação coordenada nas 

mesmas seis áreas fundamentais que marcaram os últimos mandatos: 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. 

▪ Assegurar o alargamento do número de associados, com quotização em dia. 

▪ Garantir uma constante comunicação, através da atualização regular do sítio eletrónico, 

da constante dinamização das páginas de Facebook e Twitter, da difusão regular e 

atempada da newsletter, e de uma resposta célere a todas as solicitações recebidas nos 

endereços de email institucionais. 

▪ Dinamizar a utilização da plataforma online de gestão dos associados, procurando 

simplificar e agilizar os procedimentos que lhe estão associados. 

▪ Criar mecanismos de envolvimento e auscultação regular dos associados, procurando 

envolvê-los na preparação e implementação de novas iniciativas. 

▪ Promover uma revisão dos Estatutos, assegurando a sua adequação às dinâmicas e 

exigências atuais. 

 

2. Projeção 

▪ Divulgar a presença dos Associados na Comunicação Social, promovendo assim o valor 

da Geografia. 
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▪ Garantir a regularidade da coleção “Geografia e Geógrafos”, assegurando o lançamento 

mínimo de um volume anual. 

▪ Manter e prestigiar a secção (sítio eletrónico e Newsletter) “In Memoriam” relembrando 

e prestando uma justa homenagem aos geógrafos já falecidos. 

▪ Consolidar e dinamizar a iniciativa Geoflash, destinada a espaço de opinião de Geógrafos. 

▪ Criar um banco de recursos, de natureza diversa, sobre temas centrais da Geografia, da 

atualidade e da sociedade. 

▪ Recuperar o projeto editorial da INFORGEO, adaptando-a a formato exclusivamente 

digital e introduzindo novos conteúdos 

 

3. Incentivo 

▪ Manter e divulgar amplamente os prémios existentes, premiando assim a investigação e 

o ensino: 

o Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro: Doutoramento 

o Prémio APG: Mestrado 

o Prémio APG: saída de campo (estudo) 

o Prémio APG: Melhor Estudante 

o Prémio APG: Olhares Geográficos 

▪ Consolidar a realização das Olimpíadas da Geografia, assegurando uma participação 

regular dos alunos portugueses na competição internacional. 

  

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. 

▪ Garantir a articulação com outras associações, com particular destaque para a Comissão 

Nacional de Geografia, Associação de Professores de Geografia e Associação Insular de 

Geografia. 
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▪ Promover e apoiar a realização do Congresso da Geografia Portuguesa em 2023, em 

Lisboa (IGOT), garantindo a representatividade das várias universidades e unidades de 

investigação. 

 

5. Internacionalização 

▪ Consolidar a representação da Geografia Portuguesa na UGI e na EUGEO.  

▪ Promover protocolos com as Associações de Geógrafos de países de Língua Oficial 

Portuguesa. Continuar a organizar a “Noite da Geografia”, em articulação com outras 

associações internacionais. 

▪ Assegurar uma representação institucional em eventos internacionais, designadamente 

o Colóquio Ibérico de Geografia e o Festival International de Géographie de Saint-Dié- 

des-Vosges (França), que em 2022 tem Portugal como país convidado. 

 

 

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: 

o 3 Ações de Formação de Curta Duração 

o 1 “Saída de Campo da APG” 

o 2 Oficinas de Geografia, dinamizando os cursos de formação com 

acreditação em vigor e propondo novos 

o Conferências da Natureza 


