
       Como aderir àUGI
A “adesão” formal na UGI é feita por países, através de organizações querepresentam 
a comunidade geográfica nacional. A adesão individual é feita através de uma das 
Comissões de Trabalho. Juntar-se a elas é na verdade muito fácil -e não há custos 
associados. A UGI tem cerca de 40 “Comissões”, ou seja, grupos de geógrafos que estão 
interessados em aspetos particulares da disciplina. Cadauma delas tem o seu próprio 
comité de direção e organiza conferências e workshops (frequentemente, mas nem 
sempre, em conjunto com grandes congressos e conferências da IGU), publica boletins 
informativos focados na sua especialidade (incluindo, é claro, as notícias de qualquer 
das próximas reuniões) e livros e edições especiais de revistas relacionadas com o tema.

Qualquer um pode envolver-se numa ou mais comissões de forma totalmente gratuita e 
sem compromisso -basta enviar um e-mail para a comissão apropriada para que saibam 
do seu interesse em se tornar membro da comissão: veja lista completa, com detalhes 
das pessoas de contato e seus próprios endereços de sites, etc., na página inicial da UGI, 
seguindo os links para “Comissões”.

igu-online.org

•	 Abordagem Cultural em Geografia

•	 Análise de Paisagem e Planeamento      
da Paisagem

•	 Bacia do Mediterrâneo

•	 Biogeografia e Biodiversidade

•	 Carso

•	 Climatologia

•	 Comissão Urbana: os Espaços Urbanos e 
os seus Desafios num Mundo Complexo

•	 Compreensão Global

•	 Degradação do Solo e Desertificação

•	 Desenvolvimento Local e Regional

•	 Dinâmica dos Espaços Económicos

•	 Educação Geográfica

•	 Estudos Africanos

•	 Estudos Latino-Americanos

•	 Evolução do Ambiente

•	 Género e Geografia

•	 Geografia Agrícola e Engenharia 
Territorial

•	 Geografia Aplicada

•	 Geografia da Governança

•	 Geografia da Informação, Inovação e 
Tecnologia

•	 Geografia da População

•	 Geografia do Turismo, Lazere Mudança 
Global

•	 Geografia Política

•	 Geomorfologia e Sociedade: Passado, 
Presente e Futuro

Comitê Executivo da UGI 2018–2020
Presidente: Yukio Himiyama, Japão

Primeiro Vice-presidente: Joos Droogleever-Fortuijn, Holanda

Presidente anterior: Vladimir Kolosov, Rússia

Secretário-Geral e Tesoureiro: RB Singh, Índia

Vice-presidentes: Elena dell’Agnese, Itália; Barbaros Gönençgil, Turquia;
Iain Hay, Austrália; Nathalie Lemarchand, França; Rubén Lois-González, Espanha;
Bojie Fu, República Popular da China.

•	 Geopatrimónio

•	 GIS

•	 História da Geografia

•	 Ilhas

•	 Marginalização, Globalização e 
Respostas Regionais e Locais

•	 Modelação de Sistemas Geográficos

•	 Mudança dos Usos e da Cobertura       
da Terra

•	 Mudança Global e Mobilidade Humana

•	 Perigo e Risco

•	 Regiões Frias e de Gran Altitude

•	 Saúde e Meio Ambiente

•	 Sistemas Costeiros

•	 Sustentabilidade da Água

•	 Sustentabilidade dos Sistemas Rurais

•	 Terra futura: Sistemas Acoplados da 
Terra Humana para a Sustentabilidade

•	 Toponímia (conjuntamente coma 
Associação Internacional de 
Cartografia)

•	 Transporte e Geografia

•	 Grupo de Trabalho da Olimpíada 
Geográfica

•	 Grupo de Trabalho da Centenário e 
Sesquincentenário

•	 Grupo de Trabalho de Jovens Geógrafos 

e Carreira Geográfica

Comissões da UGI 

União 
Geográfica 
Internacional   

2018–2020
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Projeto de Revistas 
Globalmente, centenas e talvez milhares de jornais lidamcom 
a ampla disciplina da Geografia. Nos últimos anos, o domínio 
das principais editoras nas revistas científicas aumentoue é 
evidente que por vezes se desvalorizamrevistas com perfis 
geralmente mais baixos,masque podemfornecerrecursos inestimáveis para os geógrafos – 
pesquisadorese professores – em particular nos contextos nacionais e regionais. Foi por esse 
motivo quea UGIse envolveu num projeto para estabelecer uma base de dados global de 
jornais académicos de conteúdo geográfico. Esta base de dados terá informaçõesdiversas, 
incluindo detalhes de contato, fatores de impacto (quando apropriado) eendereços de sites. 
Na atualidade já estão disponibilizadas online mais de 1000 revistas de mais de 80 países em 
todo o mundo. 
Siga os links em https://igu-online.org/

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU

A UGI, enquanto membro do Conselho Internacional de Ciência para a Ciência 

(ISC)apoia e promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, bem como a sua iniciativa Future Earth (Terra Futura). Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável pretendem que se alcance um futuro melhor e 

mais sustentável para todos, considerandoos desafios globais que enfrentamos, 

designadamente os que se relacionamcom a pobreza, desigualdade,clima, 

degradação ambiental, prosperidade e paz e justiça. Com osobjetivos se 

interconectam, para não deixar ninguém para trás, é importante queatinjamos cada 

meta até 2030. Para mais informações, consulte:

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 Uma breve história do UGI 
A UGI foi formalmente estabelecida em Bruxelas em 1922. No entanto, 
a história dos encontros internacionais de geógrafos começou mais 
cedo, com o primeiro a ter lugarem 1871em Antuérpia (Bélgica). Desde 
o início a UGI é organizada por três grandescorpos: uma Assembleia 
Geral, constituída pelos delegados nomeados pelospaíses membros, 
que se reúne no momento do Congresso, e éa mais alta autoridade 
da União; um Comité Executivo composto por um Presidente, nove 
Vice-presidentes e um Secretário-gerale Tesoureiro; e Comissões e 
Grupos de Trabalho que continuamo seu trabalho entre as reuniões da 
AssembleiaGeral. Aslínguas oficiais da União são o inglês e o francês, 
mas tambem se pode empregar o espanhol, o portuiguês e outras nas 
comunicações efetuadas em países com essas linguas oficiais.

 Quñe é a UGI?
A União Geográfica Internacional, fundada en 1922, é uma organização 
querepresenta globalmente a disciplina científica da Geografia e 
é umcorpo verdadeiramente internacional. Existem centenas de 
sociedades e associações geográficas nacionais e regiônais, mas a UGI 
é a única organização quetenta unir a comunidade global de geógrafos 
sob umúnico guarda-chuva.

Entre os propósitos da UGI o principal é o de promover a Geografia 
da investigação internacional através de suas comissõese grupos de 
trabalho. A UGIorganiza um Congresso Internacional cada quatro anos 
e Conferências Regionaise outras reuniões. A UGI também facilita a 
participação de geógrafos no mundoda comunidade de cientistas, 
através da adesão formal aoConselho Internacional para a Ciência 
(ICSU).

 Principais iniciativas da UGI 
Además de apoyar las actividades en curso de todas las Comisiones de la UGI y organizar 
congresos generales regulares y conferencias regionales, la UGI actualmente participa en 
tres grandes proyectos:

Década Científica para a Compreensão Global 
A UGI defendeu o Ano Internacional do Entendimento Global (IYGU; declarado em 2016)

que agora é proposto como a Década Científica do Entendimento Global (DCEG). Trata-se de 
uma ação global pararesolver os problemas decorrentes das mudanças sociais e climáticas 
globais, o que requer um nível globalde compreensão. Esta iniciativa visa colmatar a lacuna 

de sensibilização entre as ações locaise efeitos globais. O DCEG visa facilitar a 
compreensão dos processos globais,encorajar todos em todos os lugares a 

tomar decisões diárias à luz dedesafios globais e contribuir para iniciativas 
de baixo para cima em queação individual e local atuam no sentido da 
sustentabilidade global. Mais informação disponível em:

 http://global‐understanding.info/

 Future Earth (Terra Futura)
A UGI respalda firmemente a iniciativa do 

ISC Tera Futura, comcordante com o objetivo 

geral da UGI de constroer “uma ciencia para 

a sustentabilidade. O objetivo do Future 

Earth é desenvolver o conhecimento necessário para as sociedades em todo o 

mundo para enfrentar os desafios colocados polo medio ambiental global.  Trata-

se de mudar, identificar e aproveitar as oportunidades para uma transição a um  

mundo regido pela sustentabilidade. O Futuro da Terra deve responder a questões 

fundamentais sobre como e por qué o ambiente global está mudando, o que o 

futuro provávelmente mudará, quais são as implicações para a humanidade e outras 

espécies, e que oportunidades reduzem riscos e vulnerabilidades, aumentam a 

resiliência e criam futuros prósperos e equitativos. Future Earth irá mostrar como o 

conhecimento pode informar e apoiar ações para desenvolvimentos sustentáveis 

que melhoram o bem-estar humano.  Para mais informações visite:  

http://www.futureearth.org/
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