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Exmos. Senhores Deputados 
Comissão de Educação e Ciência da AR 
 
Na sequência das várias notícias alusivas ao elevado número de turmas sem professores, particularmente em grupos 
carenciados como o de Geografia, e apesar dos esforços encetados pelo Ministério da Educação para resolver esta 
situação, persistem problemas de natureza diversa - envelhecimento e insustentabilidade do grupo disciplinar, 
qualidade de vida dos professores nas escolas, perfil e habilitações dos professores que se repercutirão nas 
aprendizagens dos alunos - que carecem de resolução a curto prazo. 
  
É urgente pensar na importância da Geografia na formação de cada cidadão, pois, quando nos interrogamos sobre o 
que têm em comum os incêndios florestais de 2017, a agricultura intensiva do Alentejo que agrava o défice hídrico da 
região e evidencia os problemas de integração da população migrante, a difusão espacial da pandemia e os seus 
impactes socioeconómicos e ambientais, as razões geopolíticas e geográficas do conflito na Ucrânia, a crise dos 
refugiados e a redução da dependência externa dos recursos energéticos, … ; quando pensamos nestas e em tantas 
outras questões deste Mundo VICA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), a resposta está na Geografia enquanto 
disciplina que dota os jovens de competências para responder aos desafios atuais. 
  
Com o intuito de valorizar a educação geográfica no currículo nacional, à luz do Perfil dos Alunos, e contribuir com 
medidas que permitam suprimir a carência de professores de Geografia sem comprometer as Aprendizagens 
Essenciais, tendo em conta o perfil de docentes que estão a ser admitidos nas escolas, vimos dar conhecimento do 
documento Carta Conjunta, elaborada pela Associação de Professores de Geografia e demais signatários 
(representantes de todas as instituições de ensino superior e associações profissionais ligadas à Geografia).  

Certos de que a Carta Conjunta merecerá a Vossa melhor atenção, disponibilizamo-nos para uma reunião de modo a 
esclarecer estes assuntos. 

Com os nossos melhores cumprimentos 

Ana Cristina Câmara 

Presidente da Direção 

  

PS: A Carta Conjunta será enviada para as diferentes instituições. A mesma foi publicada num meio de comunicação 
social de referência, enquanto artigo de opinião, no passado dia 22 de abril (Pela valorização da Geografia | 
Opinião | PÚBLICO (publico.pt)).   
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