
IGOT

GERIR O FUTURO DO PLANETA
NADA COMO CONHECER AS FERRAMENTAS CERTAS PARA
MELHOR GERIR O TERRITÓRIO.

Conhecer,

planear e gerir.
Planeamento e Gestão do

(Território é uma das duas

licenciaturas do Instituto
de Geografia e Ordenamento do

Território (IGOT), por sinal aque-
la em que a procura mais tem cres-

cido. Desta escola sairão futuros
técnicos superiores das Autar-

quias, Ministérios e Comissões de

Coordenação e Desenvolvimento

Regional; ou ainda quem quer
aprender a desenhar e executar

planos, projectos, estudos de im-

pacte e riscos ambientais e espe-
cialistas em Cartografia e Sistemas

de Informação Geográfica.
Segundo a presidente do Insti-

tuto, Maria Lucinda Fonseca, não
faltam inscrições nos cursos do

IGOT e, acima de tudo, são muitas

as saídas para o mercado de traba-
lho. Os níveis de empregabilidade
rondam os 90% e, segundo o lEFP,
os diplomados do IGOT revelam
níveis de desemprego não só infe-

riores à média nacional como abai-

xo dos licenciados em Geografia
noutras universidades do País. "A
crescente Visibilidade e reconhe-
cimento do trabalho desenvolvi-
do pelos geógrafos no domínio
do Ordenamento do Território
são um indicador que permite
perspectivar um crescimento da

participação destes especialistas
na elaboração de estudos e pro-
jectos. A emergência da política
de coesão territorial na União
Europeia reforça esta tendên-

cia", salienta Lucinda Fonseca.
Focado numa área específica de

desenvolvimento do saber, o IGOT
centra-se em duas licenciaturas: Pla-

neamento e Gestão do Território e

Geografia. Esta última desdobra-se

em quatro perfis especializados:

Geografia Humana, Geografia Físi-

ca e Sistemas de Informação Geo-

gráfica - os mais procurados - e ain-

da Geografia e História. Este últi-

mo, mais profissionalizante, para
aqueles que pretendem seguir uma
carreira de professores dos Ensinos

Básico e Secundário.
No IGOT, aabertura ao mundo re-

vela-se sobretudo ao nível da inves-

tigação, sector em que o Instituto
participa constantemente em pro-
jectos internacionais, como o MIS-



COE, SECOA, Eurodite, Social Po-

lis, Katarsis, ou Metropolis Merna-
tionaL Os estudos são desenvolvidos

em parceria com centros de referên-

cia no Reino Unido, Espanha, Fran-

ca, Itália, Bélgica, Holanda, Áustria,
Suíça, Suécia e, fora da Europa, no

Canadá, Brasil e EUA.
O IGOT conta com um corpo do-

cente e de investigadores altamente

qualificado e internacionalizado e
de forte cariz investigador, todos eles

integrados no Centro de Estudos

Geográficos. Produto do seu labor
são os variados estudos que têm con-

tribuído para um melhor conheci-

mento de Portugal, da Europa e do

mundo lusófono, numa perspectiva
de análise conjuntural e estratégica.

'Domínios de investigação

como alterações climáticas e am-
bientais, desenvolvimento desi-

gual, migrações, riscos e catás-
trofes naturais, problemas urba-

nos, turismo, transportes e
sistemas de inovação são exem-

plos de temas de investigação fun-
damentais para o apoio ao desen-

volvimento de políticas públicas
de desenvolvimento regional e

urbano e de ordenamento e ges-
tão do território", conclui Maria
Lucinda Fonseca, que recorda ainda

o contributo do IGOT para a reali-

zação do PNPOT-ProgramaNacio-
nal de Política do Ordenamento do

Território-algo que revelaa impor-
tância destas áreas para o futuro, se-

não do planeta, pelo menos do País.
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