
 

Clima De Portugal - Análise Do Texto De Mª João Alcoforado 

 

1 - Refira a razão para a existência de contrastes acentuados ao nível da repartição da 
precipitação no norte e centro de Portugal. 

 
Na generalidade, em Portugal continental, os totais anuais de precipitação diminuem de 

NW para SE, sendo mais elevados na “Cordilheira Central e nas montanhas do 

Noroeste…, onde à precipitação devida à passagem ou permanência de depressões se 

adiciona o efeito orográfico”.  “… a secura estival, ausente no NW, manifesta-se já no 

Centro do País, mesmo a altitudes elevadas, devido à posição mais meridional.” 

No Norte, onde o efeito da passagem das perturbações da frente polar se faz sentir com 

maior intensidade, a orografia através da altitude e da orientação das cadeias 

montanhosas em relação à linha de costa, explicam a grande diferença entre o litoral, 

com totais anuais de precipitação muito elevados, e o interior, com totais anuais muito 

reduzidos. Como referido pela autora “a disposição dos relevos que separam Trás-os-

Montes do Atlântico… favorece a divergência e a consequente subsidência das massas 

de ar, intensificando ainda mais as condições de secura”. 

No centro de Portugal, o alinhamento montanhoso discordante (disposição NE-SW das 

serras que o constituem) contraria a tendência de diminuição da precipitação, 

permitindo o efeito das massas de ar marítimas para o interior, provocando um 

aumento da precipitação ao longo da Cordilheira Central. 

 
 
2- Refira os fatores responsáveis pelo contraste térmico existente entre o litoral centro 
e o interior do país no verão. 

Os contrastes térmicos entre o litoral centro e o interior de Portugal continental, são 

mais evidentes no verão e explicam-se principalmente “em função da distância ao litoral 

e da altitude”. O litoral centro, sobretudo “Os promontórios do Litoral Centro do País 

são os mais frescos nesta época do ano”, devido à influência atlântica com a sua ação 

moderadora sobre as temperaturas. À medida que aumenta a distância ao oceano 

intensifica-se o efeito da continentalidade e os verões tornam-se mais quentes. Este 

“gradiente térmico este-oeste é ainda intensificado pelo efeito de upwelling das águas 



litorais”: ascensão das águas oceânicas frias e mais profundas, motivada pela nortada 

que afeta o litoral ocidental. 

No interior do país, é frequente a influência de uma “depressão térmica estival …” 

resultante “do aquecimento do ar em contacto com a superfície muito quente e pode 

ser intensificada pela advecção de ar sariano”. 

 

 
3 - Ao observar o mapa dos domínios climáticos de Portugal (p.54), dê a sua 
opinião sobre o mesmo, atendendo a outras classificações que conhece. 

 
A classificação climática de Köppen, que divide o território português principalmente em 

dois grandes tipos climáticos (clima temperado com Inverno chuvoso e verão seco 

(subdividido em verão quente – Csa - e verão pouco quente – Csb) e o clima de estepe 

fria da latitude média (BSk), apresenta-se muito generalista. 

Segundo a classificação de Orlando Ribeiro, Portugal apresenta-se dividido por regiões 

de clima temperado tipicamente mediterrânico, temperado mediterrânico de feição 

marítima e de feição continental e com influência da altitude. 

O mapa de Mª J. Alcoforado, Domínios Climáticos de Portugal, adaptado de Suzanne 

Daveau evidencia essa distinção, identificando e caracterizando dois subtipos opostos: 

os marítimos e continentais. As fracas amplitudes térmicas resultado de verões frescos 

e invernos tépidos, do primeiro, dão lugar a verões quentes e invernos rigorosos, nos 

subtipos continentais. Entre eles, “existe uma área de transição em que as duas 

influências alternam…”. Os maciços montanhosos induzem alterações climáticas 

especificas e “o seu ritmo climático é semelhante ao das regiões em que se situam”.  

Quando comparada com a classificação climática de Köppen, a adotada por Mª J. 

Alcoforado apresenta-se menos genérica e simplista.   Contudo, menos complexa que a 

classificação climática de S. Daveau. 
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