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II Encontro Luso-afro-americano de Geografia Física e 
Ambiente 

Desafios para afirmar a Lusofonia na Geografia Física e Ambiente 
 

4 a 8 de Junho de 2018 
Universidade do Minho 
Guimarães, Portugal 

 

1ª Circular 
 

Apresentação: 
 
O II Encontro Luso-afro-americano de Geografia Física e Ambiente pretende prosseguir com os 
objetivos fundamentais instituídos na primeira edição deste evento, que teve lugar em Maputo 
(Moçambique), e que preconizavam a promoção de um fórum privilegiado para a discussão de 
problemáticas relacionadas com a Geografia Física e o Ambiente, congregando investigadores 
africanos, europeus e americanos, de língua portuguesa. 
Neste sentido, é objetivo deste evento reunir académicos oriundos dos três continentes, para a 
discussão das temáticas propostas. 
Propõe-se um conjunto de temáticas diversificadas e abrangentes, abordando aspetos 
fundamentais da ciência geográfica, nas suas vertentes física e ambiental, com destaque para a 
sua aplicação ao ordenamento do território, aos riscos naturais e outras problemáticas ambientais. 
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Eixos temáticos: 
 

1. Geografia Física e Ordenamento do Território 

2. Planeamento Ambiental, Paisagem e Áreas Protegidas 

3. Riscos Naturais e Gestão de Crises 

4. Tecnologias de análise espacial e ambiental 

5. Geografia Física e Educação 
 

 

Sessões Temáticas: 
 
Aceitam-se propostas para organização de sessões temáticas, a submeter à organização 
do ELAAGFA. As Sessões Temáticas deverão abordar temas enquadrados no âmbito do 
tema geral do Encontro. 
As propostas de Sessão Temática deverão ser submetidas para 
elaagfa.abstracts@gmail.com até 15 de outubro de 2017. 

 
 
 

Instituições Organizadoras: 
 

Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT-UMinho) 
 

 

Comissão Organizadora: 
 

António Vieira 
António Bento 
Francisco Costa 
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Datas importantes: 
 

Até 15 de outubro de 2017 – envio de propostas de sessões temáticas 

Até 15 de novembro de 2017 – envio de resumos 

Até 15 de dezembro de 2017 – comunicação dos resultados da avaliação 

Até 16 de março de 2018 – envio dos textos completos 
 

Inscrições: 
 

 
* - a definir brevemente. 

 

Visita de estudo: 
 

Serra da Estrela (pormenores a divulgar brevemente). 
 

Local de realização e Contactos: 
 

CEGOT-UMinho 
Departamento de Geografia 
Universidade do Minho 
Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães 
Portugal 
 
E-mail: elaagfa.info@gmail.com 
Website: http://2elaagfa.weebly.com 
Facebook: https://www.facebook.com/elaagfa/ 
 
Submissão de textos: elaagfa.abstracts@gmail.com 
 
Registo no evento: http://2elaagfa.weebly.com/inscriccedilatildeo.html 
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Acomodações: 
 

Informações relativas às unidades hoteleiras aconselhadas pela organização estarão 
disponíveis em breve. 
 
 

 
Todas as informações estão disponíveis no website do evento: http://2elaagfa.weebly.com 

http://2elaagfa.weebly.com/

