
 

 
 

XIV Colóquio Ibérico de Geografia 
‘A JANGADA DE PEDRA’ – Geografias ibero-afro-americanas 

 
11 a 14 de Novembro 

Departamento de Geografia, Universidade do Minho 
Guimarães, Portugal 

 

2ª Circular 
 

Apresentação: 
 
O Colóquio Ibérico de Geografia tem-se constituído, ao longo das últimas 13 edições, como um 
fórum privilegiado para a discussão de problemáticas geográficas entre investigadores portugueses 
e espanhóis. 
Num contexto de contínua globalização e de incremento das relações científicas entre 
investigadores no espaço transatlântico, é indispensável alargar as iniciativas de cariz científico, 
por forma a promover a integração de um número cada vez mais alargado de intervenientes, com 
o objetivo final de desenvolver o conhecimento geográfico nas suas diversas vertentes, projetando-
o na sociedade, através de uma intervenção cada vez mais eficaz. 
Assim, pretende-se com este evento reunir “à mesma mesa” geógrafos não só da Península 
Ibérica, mas também oriundos de países da África e América latina, com especial destaque para 
os lusófonos e hispânicos. 
As temáticas propostas para este XIV Colóquio Ibérico de Geografia refletem, precisamente, a 
abrangência necessária para a discussão ampla e aberta dos diversos problemas que afetam a 
sociedade no espaço ibérico e mundial. 
 
 
 
Instituições Organizadoras: 

    
  



   
 

 

1 

 

A organização do XIV Colóquio Ibérico de Geografia promove, com este evento, o debate 
entre geógrafos dos países ibéricos e de países de língua portuguesa e espanhola, através da 
proposta de diversas formas de interação: 

 
- A apresentação de comunicações orais e em forma de poster, integradas em Eixos 

Temáticos definidos pela organização; 

- A organização de Sessões Temáticas especiais, abordando temáticas mais específicas 

que as presentes nos Eixos; 

- Workshops temáticos, como forma de promoção de iniciativas de cariz aplicado; 

- Realização de um Workshop Doutoral, especialmente dirigido a jovens investigadores; 

- Programa social e cultural. 

Eixos temáticos: 
 

- Pensamento Geográfico e o Ensino da Geografia 
- Mobilidade Populacional e Cooperação 
- Cartografia, Cultura Visual e Representações do Mundo 
- Dinâmicas Sociodemográficas, Saúde e Qualidade de Vida 
- Planeamento e Gestão do Território 
- Paisagem, Património e Memória 
- Turismo, Consumo e Lazer 
- Análise Espacial e Modelação em Tecnologias de Informação Geográfica 
- Clima e Mudanças Ambientais 
- Riscos: Processos, Vulnerabilidades e Gestão de Crises 
- Recursos Naturais e Sustentabilidade 
- Dinâmicas Geomorfológicas 
- Espaços Urbanos: políticas e cidadania 
 
Mais informações disponíveis em: 
http://xivcig.weebly.com/eixos-temaacuteticos-e-sessotildees.html 
 

 

Sessões Temáticas Especiais: 
 
- O Tema das Fronteiras na Investigação na Península Ibérica, em África e na América 
Latina: temáticas, enfoques contemporâneos e perspectivas de futuro 
- Da crise a um novo modelo de desenvolvimento e de coesão territorial: contributos do 
planeamento 
- Geografias de Género e Sexualidades 
- Incêndios Florestais 
 
Mais informações disponíveis em: 
http://xivcig.weebly.com/sessotildees-temaacuteticas.html 
 

http://xivcig.weebly.com/eixos-temaacuteticos-e-sessotildees.html
http://xivcig.weebly.com/sessotildees-temaacuteticas.html
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Workshops Temáticos 
 

Os Workshops Temáticos têm como objetivo promover o debate, a apresentação e 
discussão de temáticas mais específicas e aplicadas. 
O Workshop Temático destina-se à apresentação e discussão de problemáticas/estudos 
desenvolvidos por investigadores ou grupos de pesquisa no âmbito dos diferentes eixos 
temáticos ou tendo em conta o enquadramento mais lato do Tema do Colóquio. 
 
A participação nos workshops é gratuita, mas implica inscrição obrigatória, através do 
formulário disponível no website do evento, até dia 31 de outubro. 
 
Mais informações disponíveis em: 
http://xivcig.weebly.com/workshops-temaacuteticos.html 
 

workshops temáticos 
 
1. A fronteira luso-espanhola: geografias do passado e do presente  
2. Competências para publicação de um artigo científico nas bases ISI e Scopus 
3. Caos-grafando Cidade 
4. Coreo-poemas: (in-out) determinações de tempos e espaços 
5. Geografias do risco: ações em performances na emergência de intensidades espaciais 
6. A criação do conhecimento em Geografia por meio da Linguagem literária 
7.Experiências de pesquisa na Amazônia 
8. Entre pensamentos, ideias e silêncios: lugares imaginários 
9. Rio Grande do Norte-Brasil: Estado dos ventos, possibilidades e desafios no sector eólico 
10. O Ensino de Geografia e os temas transversais: as facetas do preconceito de género 

nas instituições e ensino 
 
 

Workshop Doutoral 
 

O Workshop Doutoral destina-se à divulgação do trabalho de investigação desenvolvido por 
alunos de doutoramento. 
Pretende-se que seja um espaço aberto à apresentação dos trabalhos de doutoramento 
em desenvolvimento, privilegiando a discussão desses trabalhos e recolha de opiniões dos 
especialistas nas diversas temáticas presentes no evento. 
 

  

http://xivcig.weebly.com/workshops-temaacuteticos.html
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Visitas de estudo: 
 

No âmbito das atividades previstas no XIV Colóquio Ibérico de Geografia, a organização 
propõe três visitas de estudo, com o objetivo de proporcionar aos congressistas o contato 
com diferentes realidades do Noroeste de Portugal. 
As visitas irão realizar-se no dia 13 de novembro. 
A inscrição deverá ser realizada até dia 31 de outubro, através do formulário 
disponibilizado no website do evento. 
O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária (participantes 
europeus) ou no secretariado do evento (outros participantes). Agradecemos o envio do 
comprovativo de pagamento para xivcig@gmail.com. 
 
Visita de estudo 1: Riscos Naturais no Noroeste de Portugal (dia inteiro) 
 
Visita de estudo 2: "Guimarães Dissonante" (manhã) e "De Bracara Augusta a Primaz das 
Espanhas: dois mil anos de evolução urbana de Braga" (tarde) 
 
Visita de estudo 3: Por Terras D’amares: Rota dos vinhos verdes e do património histórico 
(dia inteiro) 
 
Preço de cada visita: 40 Euros (inclui almoço e documentação). 
 

Tertúlia “Territórios do futebol” e prova de cerveja artesanal: 
 

No dia 13 de novembro, a organização do evento irá promover uma tertúlia sobre o tema 
"Territórios do Futebol", com a participação de várias personalidades nacionais ligadas a 
esse desporto. 
No final, os participantes serão brindados com uma prova de cerveja artesanal. 
A inscrição é gratuita e deverá ser realizada até ao dia 12 de novembro, através do 
formulário disponibilizado no website do evento. 
 

Jantar do Colóquio Ibérico de Geografia: 
 

No dia 14 de novembro, a organização do evento irá promover um jantar-convívio num 
restaurante do centro histórico de Guimarães (Património da Humanidade). 
A inscrição deverá ser realizada até dia 31 de outubro, através do formulário 
disponibilizado no website do evento. 
O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária (participantes 
europeus) ou no secretariado do evento (outros participantes). Agradecemos o envio do 
comprovativo de pagamento para xivcig@gmail.com. 
 
Preço do jantar: 40 Euros. 
 

mailto:xivcig@gmail.com.
mailto:xivcig@gmail.com.
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Dados para pagamentos por transferência bancária: 
 

Nome: Associação Portuguesa de Geógrafos 
BANCO: Caixa Geral de Depósitos 
Agência da Universidade de Lisboa 
NIB: 0035 0824 0001018763052 
IBAN: PT50 0035 0824 00010187630 52 
BIC SWIFT - CGDIPTPL 
 

Datas importantes: 
 

Data limite para inscrição no jantar: até 31 de outubro 
Data limite para inscrição nas visitas de estudo: até 31 de outubro 
Data limite para inscrição nos workshops: até 31 de outubro 
Data limite para inscrição na tertúlia: até 12 de novembro 

 

Programa provisório: 
 
Dia 11 
 
09.00h – Workshops temáticos 
13.30h – Workshops temáticos e 
workshop doutoral 
18.00h – Cerimónia oficial de 
abertura do XIV Colóquio Ibérico de 
geografia 
 
Dia 12 
 
9.00h – Conferência 
10.00h – Sessões paralelas 
11.15h – Coffee-break 
11.30h – Sessões paralelas 
13.00h – Almoço 
14.00h - Sessões paralelas 
16.30h - Coffee-break 
16.45h - Sessões paralelas 
 

Dia 13 
 
8.30h - Visitas de Estudo 
 
21.00h – Tertúlia 
22.30h – Prova de cerveja artesanal 
 
Dia 14 
 
9.00h – Conferência 
10.00h – Sessões paralelas 
11.15h – Coffee-break 
11.30h – Sessões paralelas 
13.00h – Almoço 
14.00h - Sessões paralelas 
16.30h - Coffee-break 
16.45h - Sessões paralelas 
18.30h – Sessão de encerramento 
21.00h – Jantar de encerramento 
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Inscrições: 
 após 30 

setembro 
(1)Geral 200€ 
(1)Associados APG e AGE 150€ 
(1)Associados – organizações colaboradoras 175€ 
(2)Alunos (1º e 2º ciclo) 70€ 
(1)Alunos (3º ciclo) 120€ 

 
Nota (1): A inscrição inclui almoços e coffee-breaks nos dias 12 e 14 e documentação do evento 
(inclui as atas do evento). 
Nota (2):A inscrição inclui coffee-breaks nos dias 12 e 14 e documentação do evento (não inclui as 
atas do evento). 
 

Publicações: 
 

Será publicado um livro de resumos em suporte papel e um livro de atas, em formato e-
book, a entregar no evento. 

Instituições Organizadoras: 
 

Departamento de Geografia da Universidade do Minho (DGEO-UMinho) 
Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) 
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) 

Suporte Institucional: 
 

Universidade do Minho 
Instituto de Ciências Sociais 
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Apoios: 
 

Fundação José Saramago 
Câmara Municipal de Guimarães 
Câmara Municipal de Braga 
Câmara Municipal de Amares 
Associação Comercial e Industrial de Guimarães 
TAP Portugal 
Leya Educação 
Texto Editora 
GetBUS 
Biblioteca Pública de Braga 
Cerveja Artesanal Minhota - Letra 
Hotel de Guimarães 
Hotel Fundador 
 

Local de realização e Contactos: 
 

Departamento de Geografia da Universidade do Minho 
Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães, Portugal 
 
Tel.: 00351 253 510 560 
Fax: 00351 253 510 569 
 
E-mail: xivcig@gmail.com  
Website: http:// http://xivcig.weebly.com 
Facebook: https://www.facebook.com/xivcig 

 

Acomodações: 
 

Informações relativas às unidades hoteleiras aconselhadas pela organização disponíveis 
no website do evento em: http://xivcig.weebly.com/alojamento.html 
 
 

 
Todas e demais informações estão disponíveis no website do evento: http://xivcig.weebly.com 

mailto:xivcig@gmail.com
https://www.facebook.com/xivcig
http://xivcig.weebly.com/alojamento.html
http://xivcig.weebly.com/

