
Clima de Portugal e as alterações climáticas - 1.ª sessão assíncrona 

- Análise do texto de Maria João Alcoforado 
 

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

 Segundo a autora: a existência de contrastes acentuados ao nível da repartição 

da precipitação no norte e centro de Portugal, deve-se à orografia (altitude) e disposição 

dos relevos. 

 “… onde à precipitação devido à passagem ou permanência das depressões se 

adiciona o efeito orográfico.” 

“ A disposição dos relevos que separam Trás-os-Montes do Atlântico ( formando 

um V para este) favorece a divergência e consequentemente a subsidência das massas 

de ar, intensificando ainda mais as condições de secura… Constata-se assim que, além 

da altitude, também a forma e a posição relativa das massas montanhosas tem 

influência na repartição espacial da precipitação, que depende obviamente também das 

caraterísticas das massas de ar,… ” 

 

 2 - Refira os fatores responsáveis pelo contraste térmico existente entre o litoral 

centro e o interior do país no verão. 

 Os fatores responsáveis pelo contraste térmico existente entre o litoral centro e 

o interior do país no verão, explicam-se pela distância ao litoral (efeito da 

continentalidade) pela variação da altitude, do upwelling das águas litorais, causado 

pelos ventos de norte (nortada), que sopram ao longo do litoral ocidental. 

“…a temperatura varia fundamentalmente em função da distância ao litoral e da 

altitude.” 

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

águas litorais: deslocamento, até à superfície, de águas frias profundas. (…) Na maior 

parte das tardes da estação quente, assiste-se à rotação do vento de norte para. Em 

dias de vento de gradiente fraco, a brisa do mar sopra de oeste, no litoral ocidental. 

Embora a percentagem de calmas atmosféricas seja maior durante a noite, a brisa de 

terra não se desencadeia devido à permanente baixa temperatura da água do mar 

mantida pelo upwelling.  O calor do interior é sobretudo pronunciado no Sul do País 

(Alentejo), sendo intensificado também nas regiões topograficamente deprimidas mais 

setentrionais (vale do Douro, Tejo e respetivos afluentes). (…) ao fundo do vale do 

Guadiana e a outros locais em posição topograficamente deprimida, seria 

provavelmente possível delimitar ainda outras áreas de Verão muitíssimo quente.” 

 



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. 

O mapa de Maria João Alcoforado, Domínios Climáticos de Portugal, adaptado 

de Suzanne Daveau, distinguem-se essencialmente os climas marítimos e continentais, 

identificando vários subdomínios permitindo aos leitores uma análise pormenorizada, 

onde é possível distinguir várias subdivisões que enriquecem a análise, sobretudo útil 

para alunos de maior classe etária, na minha opinião para alunos a frequentar o 9.º ano 

de escolaridade e o nível secundário. Este tipo de análise permite relacionar os domínios 

climáticos com a latitude, altitude, posição topográfica, permitindo uma análise recheada 

de informação. 

Na 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.  Apresenta-se como uma 

classificação mais simples e por isso de mais fácil compreensão para os alunos mais 

jovens. A Classificação climática de Köppen-Geiger, é o sistema de classificação global 

dos tipos climáticos mais utilizada, apresenta-se bastante genérica e por isso não 

apresenta as diferenças regionais. 
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