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O primeiro semestre de 2020 termina com a publicação de mais um número da GOT. Aos 23 autores, aos 

revisores e ao Conselho Editorial da revista agradeço o empenho para que fosse possível concluir esta 

edição dentro do prazo previsto. O processo de seleção dos textos originais seguiu critérios de qualidade 

científica, apenas possíveis de manter pela dedicação de todos: foram submetidos 31 textos que foram 

avaliados por 49 revisores, tendo sido selecionados os 10 artigos que integram mais este número da GOT.  

Entre março e junho deste ano, o mundo, com especial destaque para Portugal e o Brasil, países de origem 

de todos os responsáveis deste número (autores, Conselho Cientifico da GOT e revisores), sofreu a maior 

transformação de que há memória, consequência do surto do SARS-CoV-2. O confinamento e o 

desconfinamento, o receio, as perdas, o desespero e a necessidade de ultrapassar os obstáculos que a cada 

dia surgiam marcaram profundamente os nossos dias durante os meses em que foi preparado este número 

19 da GOT. Esta tristemente irónica associação da GOT à atual pandemia da COVID-19 apenas deve ser 

referida para reforçar o nosso compromisso com as comunidades de Portugal e Brasil, tão profundamente 

afetadas e com a criação de conhecimento que sustente o desenvolvimento de melhores e mais adequadas 

políticas públicas, capacitando os países para enfrentar o atual e os futuros desafios coletivos.  

Esperamos que a leitura destes textos e as viagens científicas que eles poderão proporcionar possam vir a 

colmatar algum vazio deixado pelos contactos pessoais adiados, pela falta de discussão nas salas de aula, 

pela ausência da partilha presencial de experiências nos congressos científicos (também eles adiados). 

A viagem que vos propomos inicia-se no estado da Amazónia, passa pelo Pará, Paraíba, Mato Grosso do Sul 

e São Paulo chegando a Portugal (Aveiro e Coimbra). Através da leitura destes 10 artigos passaremos a 

conhecer melhor os temas que os investigadores -  geógrafos, arquitetos, e outros -, têm vindo a 

desenvolver no âmbito do ordenamento do território, em 12 instituições dos dois países. 

Aqui, como no combate à Covid-19, a partilha de experiências e conhecimento é o solo original em que 

pode crescer o nosso sentido de humanidade. Boa leitura!   
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