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Competências gerais

Conteúdos
A posição de Portugal na Europa e no Mundo
A constituição do território nacional
A posição geográfica de Portugal
A inserção de Portugal em diferentes espaços

Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas.

A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços

Demonstrar espírito de tolerância e capacidade de diálogo crítico.

A evolução da população da segunda metade do séc. XX até à

Aceitar desafios partilhando riscos e dificuldades.

atualidade

Desenvolver a perceção espacial no sentido de uma progressiva As estruturas e comportamento socio – demográfico
apropriação.

Os principais problemas sociodemográficos

criativa dos espaços de vida.

O rejuvenescimento e a valorização da população

Interessar-se pela conciliação entre o crescimento económico e a

A distribuição da população

melhoria da qualidade de vida das populações, associando-os à
Os condicionantes da distribuição da população

valorização do património natural e cultural.
Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais, valorizando a

Os problemas na distribuição da população

preservação das diferenças entre as regiões.
Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
Descrever e interpretar situações geográficas.
Identificar situações problemáticas relativas ao espaço geográfico.
Participar, através

da

procura

e

da

apresentação

de

soluções

fundamentadas, na resolução de problemas espaciais.
Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográfica desenvolvidas
ao longo do processo de aprendizagem.

Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos

Os recursos do subsolo

Tempo

fenómenos geográficos.

As

principais

características

geomorfológicas

do

território

nacional.
Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com

Os principais recursos do subsolo existentes em Portugal:

diferentes graus de desenvolvimento científico e tecnológico.

produção e localização
A exploração e distribuição dos recursos energéticos
A importância da industria extrativa.
Os problemas na exploração dos recursos do subsolo
Novas perspetivas de exploração e utilização dos recursos do
subsolo

Relacionar transformações na organização do espaço geográfico com as

A radiação solar

potencialidades e as limitações das Novas Tecnologias da Informação.

A variabilidade da radiação solar em Portugal Continental e Insular

Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de

A distribuição da temperatura no território nacional

recursos com situações de desigual desenvolvimento, a nível local e/ou A valorização da radiação solar
regional.
Compreender a importância da água como recurso natural insubstituível A especificidade do clima português
e o papel do ciclo hidrológico na manutenção do equilíbrio hídrico do
Planeta

As disponibilidades hídricas

Relacionar a circulação geral da atmosfera com a formação das
situações meteorológicas que influenciam o estado de tempo, em
Portugal
Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar das

Os Recursos Hídricos

desigualdades de desenvolvimento.
Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas
de análise, assim como as suas interações com outros espaços,
particularmente com os espaços ibérico e europeu.
Relacionar a circulação geral da atmosfera com a formação das A gestão dos recursos hídricos
situações meteorológicas que influenciam o estado de tempo, em
Portugal
Estabelecer relações entre os diferentes fatores que influenciam a

precipitação e outros elementos climáticos que caracterizam o clima de
Portugal
Reconhecer a existência de diversos tipos de clima em Portugal
Relacionar as disponibilidades hídricas nacionais com fatores de ordem
física e humana
Compreender a importância da implementação de medidas de proteção e
gestão da água de forma a potenciar as disponibilidades hídricas de
Portugal
Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente os

Os recursos marítimos

meios informáticos, telemáticos e vídeo.

As potencialidades do litoral

Utilizar os métodos indutivos e dedutivos no estudo de fenómenos

A costa portuguesa

geográficos.
Utilizar

o

processo

de

inferência

para

interpretar

documentos

A plataforma continental

geográficos,
encaminhar a pesquisa, responder a problemas ou levantar novos A ZEE
Os recursos marítimos

problemas.
Sistematizar

dados,

dando-lhes

coerência

e

organizando-os

em

A atividade piscatória

categorias na procura de modelos explicativos de organização do

As principais áreas de pesca

território.

A produção externa da frota portuguesa
A produção interna da frota portuguesa
A estrutura da frota portuguesa
A qualificação da mão de obra

Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na

Os recursos marítimos

compreensão do espaço geográfico.

A gestão do espaço marítimo
A aquicultura
A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos
As atividades turísticas
194 AULAS

