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I – Nota Introdutória 

 

 

A GeoPlanUM é uma associação sem fins lucrativos, apesar de tudo apresenta 

obrigações a tidas em conta nos seus Estatutos. Neste contexto, a GeoPlanUM tem o 

dever de no final de cada atividade e no que respeita ao ano civil em causa, apresentar 

provas das atividades que desenvolve. 

O nosso Plano de Atividades, ano após ano, é elaborado de uma forma 

sustentada no que aos recursos humanos e logísticos disponíveis. Não é uma 

programação avulso mas sim equilibrada e enquadrada em objetivos, que para além do 

fomento da geografia, visa cativar mais e mais aderentes às nossas propostas. 

Assim, expressa-se neste relatório as atividades realizadas ao longo do ano de 

2015, fazemos também ponte as atividades que não se concretizaram muitas vezes por 

falta de meios tanto humanos como financeiros, ou por ventura em certos casos de 

causas naturais. 

Embora não nos seja possível detalhar pormenorizadamente todas as atividades, 

este pretende, de uma forma sucinta e clara demonstrar como foram aplicados os 

recursos financeiros e resultados obtidos. 

Estando conscientes das dificuldades inerentes à situação económica que 

atravessamos, não quisemos deitar por terra as atividades que a associação tem vindo a 

desenvolver nos anos anteriores, tentando cumprir a missão a que nos propusemos. 

Todo o trabalho desenvolvido na GeoPlanUM é de carácter voluntário, pelo que, 

não é alvo de remuneração. 
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II – Órgãos sociais 

 

Assembleia Geral 

Cargo Nome Ciclo de estudo 

Presidente Valérie Teixeira Rodrigues  2º Ano do 2º Ciclo 

1ª Secretária  Tânia Sofia Rodrigues Cerqueira  1º Ano do 1º Ciclo 

2º Secretário  Marco Ribeiro da Silva  3º Ano do 1º Ciclo 

 

Direção 

Cargo Nome Ciclo de estudo 

Presidente  José Manuel Fernandes Rocha   2º Ano do 2º Ciclo 

Vice-Presidente  Diogo Leonel Faria Ferreira 3º Ano do 1º Ciclo 

Vice-Presidente  Sandra Patrícia Costa Rodrigues   3º Ano do 1º Ciclo 

Vice-Presidente  Carlos David Ferreira Sampaio  2º Ano do 1º Ciclo 

Tesoureiro  Luís Miguel Costa da Silva   3º Ano do 1º Ciclo 

Secretária  Márcia Isabel da Silva Peixoto   1º Ano do 1º Ciclo 

2º Secretário  Luís Miguel Batoca Martins  3º Ano do 1º Ciclo 

1º Vogal  Ana Alexandra Pacheco Antunes  3º Ano do 1º Ciclo 

2º Vogal  Teresa Raquel Sousa Dias  2º Ano do 1º Ciclo 

 

  

Conselho Fiscal  

Cargo Nome Ciclo de estudo 

Presidente  José Diogo Gomes da Silva  3º Ano do 1º Ciclo 

Vice-Presidente  João Miguel Monteiro da Silva  3º Ano do 1º Ciclo 

Secretário-relator  João Luís Reis Costa 1º Ano do 1º Ciclo 
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III – As Atividades  

 

As Atividades ao qual submetemos o nosso Plano de Atividades para o Ano 

2015 comtemplava 16 atividades. Porém, das 16 atividades previstas para o ano civil de 

2015, apenas 3 não se concretizaram e passo a descrever Atividade 6 – Do urbano às 

geoformas: Percurso pedestre a Penha numa perspetiva geográfica; Atividade 11 – 

Quiz Geográfico e a Atividade 16 – Jornal de Geografia e Planeamento: Latitude. A 

Atividade 6, não se realizou devido à falta de coordenação dos recursos humanos e as 

condições meteorológicas verificadas à data da atividade. Na Atividade 11, por motivos 

de financiamento e por falta de um regulamento e programa específico decidiu-se o 

prolongar da atividade para o próximo ano civil. Já a Atividade 16, após deliberação dos 

órgãos sociais da GeoPlanUM ficou definido a eliminação da atividade pois os 

objetivos definidos levavam a despesas elevadas e teria um fator de impacto baixo. 

Enumeradas as atividades por realizar passamos a descrever as atividades 

realizadas e ponto de situação. De salientar que a numeração de cada Atividade 

corresponde a numeração atribuída aquando da apresentação do Plano de Atividades 

desse corrente ano. 

 

Atividade 1 – Projeto: BD (Base de Dados) da Mapoteca de Geografia 

Resultado dos indicadores de realização ou avaliação: A Base de dados da Mapoteca, 

comtempla todas as revistas presentes com o endereço online, permitindo o acesso dos 

alunos aos últimos números das revistas e a consulta dos índices das mais antigas. A 

disponibilização do blog com os link’s ainda se encontra em manutenção. 

 

Atividade 2 – Projecto: Vamos estudar no BA (Banco de Apontamentos) 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Disponibilizamos a todos os 

alunos apontamentos relativos as UC’s do 1º ciclo. Pretende-se que este Banco de 

Apontamentos seja ao longo dos anos pelas diferentes direções atualizado. 

 

Atividade 3 – Mestrado: Help! 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Apresentação por parte de 4 

alunos do Mestrado da sua perspetiva do Mestrado em Geografia da Universidade do 
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Minho, bem como dificuldades na escolha; Divulgação de Mestrados na área da 

Geografia e apresentação dos pontos fortes e fracos de cada mestrado; Workshop sobre 

um CV e Carta de Motivação; 2 3 alunos de 1º ciclo presentes; 

 

Atividade 4 - II Fórum: A Geografia e a Empregabilidade 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Presença de 6 Ex-alunos da 

Licenciatura em Geografia com percursos profissionais diferentes; Grande impacto 

junto dos alunos com a presença de alunos de todos os ciclos de estudo em Geografia, 

cerca de 70 participantes. 

 

Atividade 5 - Gala de Finalistas de Geografia 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Participaram 35 elementos do 

curso de Geografia contando com alunos finalistas de 1º ciclo e 2º ciclo. 

 

Atividade 7 – Elaboração da III Edição da Revista GeoPlanUM 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Submetidos 8 artigos científicos; 

Abrangência apenas do 2º ciclo de Geografia; Impressão de 100 exemplares; 

 

Atividade 8 - VII Mostra de Capacidade Científica  

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: A GeoPlanUM participou como 

elemento de apoio a sessão, verificando-se um trabalho exemplar louvado pelos 

organizadores; 

 

Atividade 9 – Caminhada Geográfica à Lagoa Azul  

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Nº de participantes: 8; Nº de 

participantes externos: 7; Participação Gratuita; O número de inscritos externos foi 

muito superior ao do curso de Geografia, verificando-se no entanto desistências, na sua 

totalidade tínhamos 23 inscritos. 

 

Atividade 10 – Acolhimento aos novos alunos do curso de Geografia e 

Planeamento da Universidade do Minho 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Apresentação das atividades 

desenvolvidas e apelo a voluntarização para as atividades; Forte adesão dos alunos as 

atividades do núcleo; 
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Atividade 12 – Projeto Geografia de Norte a Sul: Formação da Federação 

Portuguesa de Jovens Geógrafos  

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Adesão dos núcleos e 

associações estudantis ao Projeto, contando com Universidade de Évora, Universidade 

de Lisboa, Universidade de Coimbra e Universidade do Minho. 

 

Atividade 13 – Ciclo de formações: GEOFormaTe 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Realização de 4 

Formações/Workshop; Parcerias com os SDUM, RIIBES (INE) e QGIS-PT; Elevado 

número de participantes inscritos; 

 

 Actividade 14 - “InfoGeoPlanUM”   

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Difusão de informação sobre 

emprego/estágios, notícias relacionadas com a ciência geográfica, etc. no placard do 

Hall do Departamento, bem como das ementas e horários de transporte; Partilha por 

parte do ICS de eventos organizados pela GeoPlanUM; 

 

Atividade 15 – Acolhimento de Escolas Secundárias e Divulgação pelas 

Escolas Secundárias 

Resultados dos indicadores de realização ou avaliação: Presença da GeoPlanUM nos 

eventos organizados pelo ICS; Presença da GeoPlanUM em Mostras das Escolas 

Secundárias de Guimarães; 

 

 


