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Parecer sobre o RELATÓRIO CIENTÍFICO 2010 
 
 

Percorridas com a maior atenção as informações contidas no 
Relatório Científico de 2010 apresentado pelo Centro de Estudos 
Geográficos à Fundação para a Ciência e a Tecnologia é-me grato, como 
um dos mais antigos colaboradores do Centro desde 1958 e antigo 
Presidente da Comissão Nacional de Geografia da Union Géographique 
Internationale/International Geographic Union, enaltecer o nível de 
excelência mantido por essa Instituição bem enraizada no campo 
científico do País e com créditos adquiridos junto de instituições 
congéneres em países estrangeiros. 

 
São de louvar as actividades desenvolvidas nas várias Secções, quer 

de geografia física quer de geografia humana e social, revelando os 
trabalhos orientações seguras na formação de docentes universitários e 
de investigadores científicos, na preocupação do tratamento de temas de 
interesse para Portugal, sem esquecer a sua integração na União Europeia 
e na Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Contribuindo para o 
avanço da ciência geográfica e domínios afins, não fica esquecida a parte 
da sua aplicação. 

 
O relatório está bem organizado, percebe-se que muitos dos 

projectos têm por base trabalhos de campo, fundamentais em Geografia, 
e quanto é admirável a entrega dos geógrafos ao ensino e à ciência. 
Muitos dos membros do Centro creditam-no pela manutenção de relações 
com instituições congéneres nacionais e estrangeiras, chamados a 



colaborar em provas universitárias e em projectos de investigação 
científica, e pelas citações dos seus trabalhos em livros e artigos científicos 
em português e noutras línguas. 

 
Repito palavras de louvor para uma Instituição que ao longo dos 

anos tem primado por desenvolvimento científico sustentável e que por 
isso a considero merecedora de todo o apoio para que continue a 
contribuir para o bom nome da ciência portuguesa nas redes e nos fora 
internacionais. 

 
Ramada, 26 de Setembro de 2011 
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