
1- A precipitação em território nacional diminui de NW para SE.   

Os maiores valores de precipitação registados nas regiões Norte e Centro, justificam-se 

pela orografia deste território, altitude e orientação das massas montanhosas, e pela 

frequente passagem de depressões provenientes do Atlântico.  

Na região norte, encontramos um litoral chuvoso e um interior com alguma aridez. A 

disposição dos relevos que separam estas duas regiões favorece a divergência e a 

subsidência das massas de ar, intensificando as condições de secura apresentadas no 

interior. 

Na região Centro, a orientação NE-SW apresentada pela cordilheira Central, origina 

maiores valores pluviométricos, que se prolongam para a região SW, embora com 

valores que progressivamente vão diminuindo. 

 

2. No verão, a temperatura diminui à medida que nos aproximamos do litoral (gradiente 

térmico E-O) ou com a altitude.  

O efeito do gradiente E-O acentua-se, no litoral centro, efeito do upwelling das águas 

litorais, com o deslocamento, até à superfície, de águas profundas, tornando as 

temperaturas mais frescas nesta região litoral.  

 

3. A classificação de Köppen, sendo uma classificação de carácter global, não permite 

distinguir as diferenças climáticas que ocorrem numa escala regional, visto que não tem 

em conta diferenças que ocorrem a uma escala maior de análise, tornando a divisão por 

domínios demasiado genérica. Assim, a grande maioria do nosso território enquadra-se 

em dois domínios climáticos, distinguindo-se apenas pelas temperaturas de verão 

(muito quente ou quente).   

Orlando Ribeiro distingue as regiões que apresentam influência marítima e continental, 

para além de incluir a influência das massas montanhosas, sobretudo a norte do Tejo. É 

a classificação mais simples para apresentar aos alunos, especialmente de 3.º ciclo. 

A classificação de Suzanne Daveau é aquela que surge mais pormenorizada, permitindo 

identificar diferenças regionais/locais, especialmente pela inclusão da análise da relação 

precipitação/evapotranspiração potencial. Nos dois grandes domínios climáticos 

(atlântico e continental) inclui modificações introduzidas por fatores geográficos locais, 

incluindo a orografia. Saliente-se a identificação de um “clima algarvio” na faixa costeira 



algarvia. Esta classificação é mais exigente em termos de abstração, o que nem sempre 

é muito viável o seu uso em contexto de aula. 


