
Estudar a Geografia
com interdisciplinaridade

FUNDADO EM 1943 POR ORLANDO RIBEIRO, O CEN-

TRO DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS (CEG) É UMA INSTI-

TUIÇÃO INTEGRADA NO IGOT-ULISBOA, UMA DAS MAIS

PRESTIGIADAS UNIVERSIDADES DOS ESPAÇOS LUSÓ-

FONO E IBÉRICO-AMERICANO. DIVIDIDO EM SETE GRU-

POS DE INVESTIGAÇÃO, ESTE É UM ORGANISMO QUE

APOSTA NO DESENVOLVIMENTO DE INVESTIGAÇÃO

CIENTÍFICA DE FORMA INTERDISCIPLINAR.

A missão do CEG consiste no desenvolvimento de investiga-

ção geográfica e na promoção e divulgação de conhecimento

dos processos de mudança ambiental e socio-espacial, contri-

buindo para o desenho de políticas mais adequadas para o uso

sustentável dos recursos ambientais, a inclusão e o desenvolvi-

mento social, a coesão territorial e o ordenamento do território.

A atividade científica do CEG desenvolve-se em estreita coope-

ração com o ensino da Geografia e Ordenamento do Território

do IGOT-ULisboa, sendo executada livremente e pautando-se

pelos mais elevados princípios da ética de investigação científi-

ca.

Atualmente, o CEG tem uma equipa de 141 investigadores in-

tegrados, 71 dos quais doutorados. Os restantes membros são

maioritariamente estudantes de doutoramento de cursos do

IGOT-ULisboa. Tratando-se de uma unidade de investigação

em Geografia, a grande maioria dos investigadores são desta

área disciplinar, mas fazem parte do CEG investigadores com

formação em Engenharia, Antropologia, História, Estudos Urba-

nos e Arquitetura e Urbanismo, contribuindo para um ambiente

de investigação interdisciplinar.

Grupos de investigação

0 CEG organiza-se em sete grupos de investigação (Gl)

mais especializada que incide sobre: sistemas de mudanças

climáticas e ambientais e ciência polar (Zephyrus), sistemas

costeiros e fluviais (SLIF), avaliação e gestão de riscos (RIS-

Kam), migração, espaço e sociedade (MIGRARE), turismo,

cultura e espaço (TERRITUR), modelação, gestão espacial e

planeamento (MOPT) e dinâmicas e políticas urbanas e re-

gionais (Zoe).

0 CEG tem investido fortemente em novas infraestruturas,

designadamente na área da modelação espacial (laboratório

GEOMODLAB), que vem reforçar a capacidade de computação

da unidade e responder aos atuais avanços tecnológicos. Des-

taque-se ainda os importantes recursos de apoio à investiga-

ção, constituídos pela mapoteca, fototeca e biblioteca do CEG/

IGOT. Para apoiar a intensa atividade de investigação do Centro

e dos seus Gl, o CEG dispõe de uma equipa técnico-administra-

tiva muito qualificada e competente, essencial para apoiar a

exigente preparação e gestão de projetos.



O imperativo da internacionalização

A atividade do CEG é, por natureza, internacional. No período

2013-18, a publicação em revistas indexadas na Web of Science

(WoS)e na Scopus aumentou consideravelmente e dirigiu-se

principalmente para as revistas com maior fator de impacto

(3/4 dos artigos em revistas Q 1e Q2), nas áreas científicas da

Geografia Física e Geografia Humana, Ciências do Ambiente,

Geociências, Modelação, Estudos Urbanos e Regionais, Demo-

grafia e Migrações, Turismo e Planeamento. A revista Finisterra,

editada pelo CEG, passou a integrar o Emergent Source Citation

Index da WoS e está indexada na Scopus (Q 3). É a melhor revis-

ta portuguesa de geografia no Ranking da Rede Iberoamericana

de Inovação e Conhecimento Científico (REDIB).

Neste período, o CEG participou em 24 projetos de investiga-

ção internacionais (H2020, FP7, ERA-NET, URBAN-NET, EEA

Grants, ESPON) e em 16 contratos internacionais de investiga-

ção aplicada. 0 CEG participa ativamente em redes científicas de

alto nível na área das migrações (IMISCOE e METROPOLIS), ciên-

cia polar (IPA, SCAR Geosciences, lASC e CWG), ordenamento do

território (RIDOT - espaço ibero-americano) e muitos dos seus

membros têm uma atividade relevante em diversas associa-

ções científicas e organizações profissionais internacionais.

Sublinhe-se ainda o envolvimento direto com a comunidade

científica internacional por via da organização de grandes even-

tos científicos internacionais e pelo acolhimento de 120 profes-

sores/investigadores e estudantes de pós-graduação visitan-

tes no mesmo período.

Ligação à comunidade

A mudança de orientação na missão da universidade privile-

gia um aprofundamento da relação com a sociedade. No CEG, a

preocupação com o impacto social da investigação científica é

crescente, sendo diversos os exemplos de contribuição para as

políticas públicas nacionais nas áreas do ordenamento do terri-

tório, desenvolvimento regional, cultura, ambiente, riscos e al-

terações climáticas, género, transportes e mobilidade, inclusão

e migrações, habitação, ciência e tecnologia e turismo.

A colaboração em projetos de extensão nestes domínios, em

colaboração com autarquias locais, entidades regionais e orga-

nizações sem fins lucrativos é cada vez mais significativa.

A crescente visibilidade do trabalho do CEG confirma-se tam-

bém através de uma presença frequente dos seus investigado-

res nos media (TV, rádio, imprensa), não obstante seja ainda ne-

cessário aprofundar as estratégias de comunicação dos resul-

tados da investigação à comunidade e implementar uma políti-

ca de ciência aberta mais efetiva. Trabalhamos diaramente para

isso!


