
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 

Analisando o mapa da precipitação média anual 1931- 1960 e pegando nas palavras 

da autora constata-se que “ É enorme o gradiente pluviométrico oeste-este no norte de 

Portugal. Além da altitude, a forma e a posição relativa das massas montanhosas têm 

influência na repartição espacial da precipitação. “ A disposição dos relevos, formando 

um V para este, favorece a divergência e consequente subsidência das massas de ar 

intensificando a secura”; “certos vales encaixados de Trás-os-Montes e Beira Interior 

recebem anualmente valores semelhantes aos da orla Algarvia”. 

 Nas montanhas do Noroeste e na cordilheira central a precipitação deve-se à 

passagem ou permanência de depressões e ao efeito orográfico. A frente polar é a 

origem da grande parte da precipitação no norte e centro de Portugal.  No centro de 

Portugal o alinhamento nordeste-sudoeste da cordilheira central destaca-se das 

regiões limítrofes pelos elevados valores de precipitação. O limite entre o noroeste e o 

centro é mais nítido no verão em que a secura estival se manifesta mais no centro 

devido à posição mais meridional, mesmo a altitudes elevadas, contrastando com a 

ausência de secura do noroeste.  

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

Parafraseando a autora Mª João Alcoforado, baseada na figura 8, tipos de verão, 
segundo S. Daveau et al.,1985,modificado por Daveau in O. Ribeiro et al., 1988, 
durante o verão a temperatura varia fundamentalmente em função da distância ao 
litoral e da altitude.  

O rápido gradiente térmico este-oeste é intensificado pelo efeito de upwelling das 
águas litorais (deslocamento até à superfície de águas frias profundas), fenómeno 
provocado pelos frequentes ventos de norte, “nortada”, que sopram ao longo do litoral 
ocidental, o qual se deve ao forte gradiente barométrico que ocorre entre maio e 
setembro entre um anticiclone de raiz atlântica e uma depressão peninsular. 

 Em dias de vento de gradiente fraco a brisa do mar sopra de oeste no litoral ocidental, 
enquanto a brisa da terra não se desencadeia devido à permanente baixa temperatura 
da água do mar mantida pelo upwelling. As áreas deprimidas mais quentes do interior 
do país devem-se ao ar vindo de Espanha muito quente por contacto com superfície 
muito aquecida.  

Estes são principais fatores responsáveis pelo contraste térmico com um verão mais 
moderado no litoral centro e um verão quente a muito quente no interior do país. 

 

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 dos domínios climáticos da página 58, representa bem a diferenciação 
climática, regional, do território continental de Portugal. Tem por base os elementos do 



clima: Temperatura, Precipitação e Humidade Relativa. Esta divide-se em Atlântico 
Setentrional e Meridional; Marítimo de Transição; Continental de inverno frio e de 
verão muito quente e, ainda, o domínio, acentuado pela posição topográfica; outro 
domínio climático é o designado, Maciços de clima diferenciados. No entanto, esta 
classificação não contempla Portugal insular. Por outro lado, para alunos do ensino 
básico é muito complexa. Esta classificação será mais ajustada para alunos de ensino 
secundário e superior ou, ainda, para estudos muito específicos em que é exigido mais 
pormenor. 

A classificação de koppen- Geiger, é mundial e baseia-se no facto de que a vegetação 
natural tem uma relação clara com o clima e define cinco importantes tipos de clima, 
sendo a mais utilizada devido à sua generalidade e simplicidade. Descreve cada tipo 
com três letras que indicam a média do comportamento dos principais elementos do 
clima durante um intervalo de trinta anos. Nesta divisão climática, Portugal 
Continental, divide-se em duas regiões: uma de clima temperado com inverno chuvoso 
e verão seco e quente (Csa) e outra de clima temperado com inverno chuvoso e verão 
seco e pouco quente (Csb). IPMA 

A classificação de Arthur Strahler baseia-se nas áreas da superfície terrestre 
dominadas por fatores climáticos, a dinâmica das massas de ar, e não em médias de 
temperaturas ou de precipitações. Baseia-se na latitude e nas áreas da superfície 
terrestre de acordo com o estado das massas de ar. Pode ser dividido em três principais: 

de baixas latitudes, de latitudes médias e, de altas latitudes. É uma metodologia que 
exige uma compreensão detalhada dos tipos e das características das massas e que 
não leva em conta variações mais locais que podem ter importância significativa em 
algumas áreas. 

Em suma, as classificações climáticas são utilizadas para identificar e caracterizar os 
tipos de clima e representam uma tentativa de representação da realidade, mas 
nenhuma é perfeita. 
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