
AJUDAR A PLANEAR
O TERRITÓRIO EM QUE VIVEMOS
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território aposta em

cursos adequados às necessidades do mercado para maiores

de 23, explica Maria Lucinda Fonseca, presidente da instituição

OJIGOT
Constituído em 2009, como escola

autónoma, da Universidade de

Lisboa, o Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território (IGOT)
tem origem no Departamento de

Geografia da Faculdade de Letras e

do Centro de Estudos Geográficos.
Embora a geografia seja o principal
desígnio do IGOT, a sua ambição é

mais ampla e corresponde a uma

plataforma de articulação de saberes

relevantes para a compreensão do
território a diferentes escalas e em
diversas perspetivas e também para
a definição de políticas de âmbito
territorial. O Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território (IGOT)
é a mais prestigiada instituição de
Ensino e Investigação em Geografia
e Ordenamento do Território do País.

Oferece aprendizagens qualificadas
e formação de nível superior

para vários públicos, centrada na

atualização dos conteúdos, na

valorização das competêncías e

em métodos de aprendizagem
inovadores orientados para a

resolução de problemas.

Oferta formativa
A oferta formativa atual inclui: uma licenciatura

em Geografia e outra em Planeamento e Gestão
do Território, sete mestrados e quatro cursos de
doutoramento. Dispõe ainda de um Centro de

Formação orientado para a formação contínua
dos professores de Geografia do ensino básico

e secundário, bem como dos diplomados com
atividade profissional na área do urbanismo e do

planeamento e gestão do território.
Além da formação, merece especial destaque
no IGOT o Centro de Estudos Geográficos

fundado em 1943 pelo professor Orlando Ribeiro.
Contando com cerca de 180 investigadores, o
CEG é a maior e mais prestigiada unidade de

investigação em Geografia do País, tendo sido
classificado com Excelente nas diversas avaliações
efetuadas pela Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (FCT)- Esta qualidade traduz-se num
amplo reconhecimento científico, quer em

Portugal quer no estrangeiro, que se concretiza

em inúmeras colaborações institucionais e redes

académicas de âmbito mundial



Qual a Oferta formativa do IGOT
para os Maiores de 23?

O Instituto de Geografia e Ordenamento do

Território (IGOT), a escola mais recente da Uni-
versidade de Lisboa, apresenta-se como uma
escola com um ensino exigente e inovador. O

IGOT oferece cursos que garantem uma sólida

formação teórica e um conhecimento profun-
do da realidade, apoiado pelo trabalho de cam-

po e pela utilização de tecnologias avançadas
de informação. Desta-

cam-se assim, para os

candidatos maiores de

23 anos, as licenciatu-
ras em Geografia, com
diversos perfis de espe-
cialização - Sistemas
de Informação Geo-

gráfica, Geografia Físi-

ca, Geografia Humana
e Ensino de Geografia - e a licenciatura em
Planeamento e Gestão do Território.
O ensino está ancorado numa intensa atM-
dade de investigação, com amplo reconheci-

mento nacional e internacional, desenvolvi-
da no Centro de Estudos Geográficos. O IGOT
mantém uma forte ligação à sociedade através

de parcerias com várias instituições, aproxi-
mando a formação das necessidades atuais e

futuras do mercado de trabalho.

Abriram algum curso novo este ano para
estes alunos?
Em 2010, o IGOT criou a nova licenciatura

em Planeamento e Gestão do Território, mas
no corrente ano não houve criação de novos

cursos, pois as licenciaturas existentes estão

ajustadas ao mercado. "Investigar, formar e

intervir no território" pode retratar a visão
do IGOT, pelo que os cursos de licenciatura do

IGOT têm como público-alvo os jovens candi-
datos ao ensino superior que pretendem de-
senvolver uma atividade dinâmica, estrutura-
da e interdisciplinar na gestão e planeamento

territorial. Considera-
mos que os cursos do

IGOT são ideais para
profissionais da área
da Geografia ou do
Planeamento do Ter-
ritório que queiram
aprofundar os seus co-
nhecimentos e progre-
dir nas suas carreiras

ou para indivíduos a trabalhar noutras áreas

que pretendam abraçar uma nova carreira.
Neste sentido, o IGOT abre vagas para can-
didatos maiores de 23 anos nas suas duas li-
cenciaturas em geografia e em planeamento
e gestão do território.

Quantos alunos entraram para o IGOT no
ano passado neste concurso?
O IGOT considera muito importante a forma-
ção ao longo da vida e tenta, dentro dos limi-
tes legais, disponibilizar o maior número de

vagas para alunos que pretendem ingressar
através dos regimes especiais e, muito espe-



cialmente, através do concurso para Maiores
de 23 anos. Anualmente, o IGOT disponibili-
za mais de duas dezenas de vagas para estes
alunos nas suas duas licenciaturas.
No ano letivo 2013/2014 matricularam-se,
através desta modalidade, dezena e meia de
alunos. Os candidatos são sujeitos a provas
de conhecimentos exigentes, que permitem
selecionar os melhores candidatos e que os

prepara para a exigência e rigor que é im-
posto na licenciatura que escolhem.

Que vantagem traz este concurso especial
para os alunos? E para a universidade?
Este concurso permite o acesso à univer-
sidade a todos os indivíduos que, por di-
ficuldades económicas ou circunstâncias
particulares, não tiveram oportunidade de

frequentar o sistema formal de ensino e que
pretendem dar continuidade à sua formação.
A abertura da universidade a novos públicos
corresponde também à necessidade de res-
ponder à procura do mercado de trabalho
em contínua evolução, assegurando uma
oferta formativa que permita a participação
dos cidadãos em atividades de aprendiza-
gem ao longo da vida.
O acesso do público adulto à universidade,
com base no reconhecimento e validação

das competências adquiridas através da sua

experiência profissional, permite alargar o

leque de recrutamento de estudantes para
as instituições de ensino superior, mas cons-
titui também um grande desafio para as uni-
versidades porque implica uma maior flexi-
bilização da estrutura curricular dos cursos
e a capacitação do corpo docente, por forma
a responder adequadamente às aspirações,
requisitos e necessidades de aprendizagem
de estudantes com percursos pessoais cada
vez mais diferenciados.

Importa salientar que a adaptação da oferta
formativa às necessidades de aprendizagem
ao longo da vida e a criação de ambientes
favoráveis ao acolhimento de estudantes
adultos, exige investimentos elevados muito
difíceis de concretizar num quadro de cres-
cente desinvestimento do Estado no ensino

superior em Portugal.


