
Atividade assíncrona nº 1 (dia 14/05/2022) 

Formando: Armindo Manuel Rodrigues Gonçalves 

As repostas fornecidas, tal como solicitado, tem por base o trabalho da Profª. 

Dr.ª Maria-João Alcoforada. 

1 - Relativamente à questão nº 1 onde é solicitada a razão para os contrastes 

ao nível da repartição da precipitação no norte e centro de Portugal, a 

Professora Maria-João Alcoforada, refere a existência de turbilhões 

depressionários ligados à frente polar, que afetam mais a região norte do país. 

Também refere que os contrastes latitudinais são acentuados pela repartição 

das massas montanhosas, mais imponentes no norte do país, dispostas 

preferencialmente entre as terras baixas do litoral e os planaltos interiores.  

 Os totais anuais e estacionais da precipitação diminuem de NW para SE do 

pais, “… Assiste-se à passagem brutal de um mundo para o outro quando se 

atravessa a cordilheira central e se desce para as planícies meridionais…” (S. 

Daveau, 1988, P 397). 

Na região centro os valores mais elevados de precipitação registam-se na 

cordilheira central onde a precipitação devido à passagem ou permanência de 

depressões se adiciona o efeito orográfico. Nesta região o alinhamento NE-SW 

da cordilheira central destaca-se das regiões limítrofes pelos seus elevados 

valores de precipitação. 

Os contrastes entre o noroeste e o centro do país são sobretudo nítidos no 

verão. A secura estival ausente no NW manifesta-se no centro do país, mesmo 

a altitudes mais elevadas devido à posição mais meridional. A Beira Baixa, 

segundo S. Daveau poderá considerar-se como um anexo climático do 

Alentejo.  

Sendo a região norte a que regista os maiores totais anuais de precipitação é 

no entanto enorme o gradiente pluviométrico oeste- este nesta região, certos 

vales encaixados de Trás-os-Montes tal como os da beira interior recebem 

anualmente valores semelhantes aos da orla Algarvia, apenas alguns maciços 

mais expostos ou isolados escapam à penúria pluviométrica. As disposições 

dos relevos que separam Trás-os-Montes do Atlântico favorecem a divergência 

e consequentemente a subsidência das massas de ar intensificando as 

condições de secura. 

Pelo anteriormente exposto, creio que fica claro que existem algumas 

diferenças nos valores pluviométricos entre a região norte e o centro do país, 

mais nítidos no verão. No entanto creio, que também podemos concluir que 

tanto a região norte como a região centro, registam assimetrias nos totais 

pluviométricos dentro das próprias regiões. É notório o gradiente pluviométrico 

oeste-este na região norte. No centro os valores pluviométricos são mais 

elevados na cordilheira central.  

No entanto, existem também algumas semelhanças nos valores pluviométricos 

das duas regiões, nomeadamente na parte mais interior das mesmas, os vales 



encaixados de Trás-os-Montes, da região norte, registam valores idênticos aos 

da beira interior. 

2- No que se refere à 2ª questão, indicar os fatores responsáveis pelo contraste 

térmico existentes entre o litoral centro e o interior do país no verão. A 

professora Maria-João Alcoforada refere duas situações algo distintas entre o 

verão e o inverno. No verão, o período, que neste caso nos interessa, verifica- 

que a própria Península Ibérica induz acentuadas diferenciações Climáticas 

devido a sua forma maciça e a presença de numerosos relevos periféricos. 

Estas diferenciações são mais acentuadas no Verão, em que é reforçado o 

contraste entre o forte aquecimento do interior continental e as temperaturas 

particularmente baixas do Atlântico oriental. No Inverno, a uma diferenciação térmica 

em sentido contrario (águas do mar menos frias, película de ar muito arrefecido sobre 

a Península). 

Durante os dias de Verão a temperatura vária fundamentalmente em função da 

distância ao litoral e da altitude. Na maior parte das tardes da estação quente, 

assiste-se a rotação do vento de norte para noroeste (vector resultante do 

vento de norte e da brisa de oeste, perpendicular ao litoral). 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 a permanente baixa temperatura da água do 

mar mantida pelo upwelling. O calor do interior é sobretudo intensificado nas 

regiões topograficamente deprimidas mais setentrionais (vale do Douro, Tejo e 

respectivos afluentes). 

A depressão térmica estival, muito frequente no Centro da Península Ibérica, 

resulta do aquecimento do ar em contacto com a superfície muito quente e 

pode ser intensificada pela advecção de ar sariano. Neste caso, a nortada, 

enfraquecida, restringe-se ao litoral e ao período da tarde ou desaparece 

provisoriamente. 

 Só as montanhas do Norte e Centro, uma estreita faixa literal entre os cabos 

Raso e Mondego, assim como o Algarve, escaparam as temperaturas máximas 

elevadas. Com efeito, e nítida a diminuição altitudinal da temperatura na 

Cordilheira Central e nos maciços montanhosos do Noroeste de Portugal. 

 

Relativamente à questão nº 3, onde é solicitada uma análise ao mapa dos 

domínios climáticos de Portugal, atendendo a outras classificações que possa 

conhecer. Neste âmbito devo referir que se poderiam escrever várias obras 

sobre o assunto, tal como se já se verifica. Pelo que, a minha análise estará 

mais concentrada nas classificações climáticas utilizadas em meio escolar. 

Quando analiso classificações climáticas, nomeadamente no âmbito da 

disciplina de Geografia, no 7º e 10 ano, deparo-me sempre com algumas 

dúvidas quanto a complexidade ou falta dela, que alguns mapas de domínios 

climáticos apresentam.  



O mapa de Professora Maria-João Alcoforado, adaptado da professora S. 

Daveau (figura 3) é claramente mais complexo que a maioria dos que 

utilizamos em meio escolar, sobretudo no 7º ano. Onde penso que seria 

demasiado complexo para a faixa etária dos alunos que frequenta este nível de 

escolaridade.  

 

 

 

 

O mapa da figura 1, retirado do manual Fazer Geografia 3.0, destinado a 

alunos do 7º ano é claramente um exemplo da falta de complexidade que os 

manuais para este nível de escolaridade apresentam. Se o professor não tiver 

o cuidado de aprofundar um pouco mais a divisão climática de Portugal, os 

alunos poderiam pensar que em Portugal apenas existe o clima temperado 

Mediterrânico. 

Relativamente ao 10º ano de escolaridade, ano onde o programa da disciplina 

volta a abordar está temática, a informação que muitos mapas apresentam, já 

me parece mais adequada relativamente à faixa etária dos alunos. 

Figura 2–  Fonte: Manual Areal Editores 10º ano 

Figura 1- Distribuição dos climas na superfície terrestre 



O mapa da figura 2, retirado de um dos manuais do 10º ano de escolaridade 

apresenta claramente uma análise mais aprofundada relativamente aos 

manuais do 7º ano. Outra coisa também não seria de esperar tendo em conta a 

idade dos alunos a que se destinam. 

No entanto continua, na minha opinião, a pecar por algum defeito, pois por 

exemplo não é feita qualquer referência, Como se pode verificar na figura 3, ao 

vale do Rio Douro ou do Guadiana, onde os domínios climáticos sofrem claras 

alterações relativamente as suas áreas envolventes. 

 

A figura três também nos mostra que não é feita, em meio escolar, qualquer 

referência a alguns maciços mais expostos ou isolados. Penso que no 10º ano 

o nível de profundidade utilizado para a análise deste tipo de fenómenos 

poderia ser um pouco mais trabalhado, sempre que possível tento aprofundar 

um pouco mais, não obstante as dificuldades que o cumprimento do programa 

apresenta. 

 

Figura 3 – Domínios climáticos de Portugal, adaptado de S. Daveau 

Figura 4 – Clima de Portugal, segundo a classificação de Koppen 



Para concluir farei um breve referencia ao clima de Portugal segundo a 

classificação de Kopeen, classificação também frequentemente utilizada em 

meio escolar, sobretudo como base de outros mapas. As diferenças, de tão 

evidentes que são, relativamente ao mapa da figura 3, que quase não 

merecem qualquer comentário. Apenas o faço, pois como mencionado 

anteriormente é a base para alguns mapas escolares. 

Como referi no início da resposta a esta questão, optei por fazer uma breve 

análise comparativa aos mapas de uso escolar com o mapa que serviu de base 

para este trabalho, pois penso responder melhor a um dos aspetos ao que me 

levou a inscrever nesta formação, nomeadamente o aprofundamento dos meus 

conhecimentos de professor que leciona a disciplina de Geografia. Penso 

poder concluir que o mapa da figura três (Domínios climáticos de Portugal, 

adaptado de S. Daveau) deveria ser mais trabalho em espaço aula, pois reflete 

claramente melhor a realidade dos domínios climáticos que afetam o território 

continental Português. Claro está, que há sempre quem possa argumentar que 

se poderia ir um pouco mais longe e que há alguns desvios locais ao nível 

climático, que são não retratados no mapa de base a este trabalho. 

 

 

 

 

 

Luanda, 16 de maio de 2022 

Armindo Gonçalves 


