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Programa 

04 de abril 
 

09h30 Sessão de Abertura                   [Auditório]  

João Costa 
Secretário de Estado da Educação  
Maria das Dores Marques Banheiro Meira 
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal 
Dina Teresa Mestre Fernandes 
Diretora da Escola Secundária Lima de Freitas 
Emilia Sande Lemos 
Presidente da Associação de Professores de Geografia 
Rute Sousa 
Membro da Comissão Organizadora Local 

  

10h00 Homenagem a Conceição Coelho Ferreira 
#Uma carreira dedicada ao ensino da Geografia 

  
 Intervalo para café 

  

11h30 Conferência de Abertura 
#Viajar, um olhar (geográfico) sobre o que tem mudado… 
Pedro Cortesão Casimiro 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

  

14h30 Oficinas didáticas                  [salas - Pavilhão D] 

#As aplicações (Apps) na aula de Geografia e no trabalho de campo    [Sala D 0.1] 

Helena Magro e Lúcia Nunes - Escola Secundária Ferreira Dias 
#Batalha de ideias para uma aprendizagem ativa     [Sala D 1.1] 
Pedro Damião - Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente (Lourinhã) 

#As aprendizagens essenciais de Geografia e a sua experimentação  [Sala D 1.2] 
Emília Sande Lemos – Associação de Professores de Geografia  
Ana Cristina Câmara - Associação de Professores de Geografia 
#As alterações climáticas e o turismo na região de Lisboa    [Sala D 1.3] 
Filomena Clemente - Escola Secundária IBN Mucana 
#A turistificação das cidades e a gentrificação – uma proposta didática  [Sala D 1.4] 
Luís Mendes – Escola Superior de Educação de Lisboa 
#Põe o teu bairro no mapa         [Sala D 0.3] 
Pedro Conceição - Here 
 

17h30 Moscatel de Honra -  Organização Câmara Municipal de Setúbal 
                                                                                                                   [Escola Secundária Lima de Freitas]

           

Nota: Mostra/prova e venda de produtos da Quinta de Alcube 
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05 de abril 
 

10h00 Visita de Estudo 1 #A cidade e o Sado  
#Às voltas pela cidade de Setúbal#      [ponto de encontro - Praça do Bocage] 
Câmara Municipal de Setúbal - José Luís Catalão 

#Maravilha do Sado#        [ponto de encontro - Cais do Farol de Outão] 
Câmara Municipal de Setúbal 

  

14h15 Painel 1 #Turismo#Sustentabilidade#Convivência#Conflitos      [Auditório] 

Moderador - Fernando Machado 
#O Turismo e o Ambiente: uma relação complexa 

Jorge Umbelino  
Escola Superior de Turismo do Estoril 
 
#Geografia, Turismo e Big Data: oportunidades e desafios para a investigação e para o ensino 

Carlos Manuel Ferreira 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território – Universidade de Lisboa 
 
#A experiência e a satisfação do turista. Gastronomia e vinhos 
Norberto Santos 
Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra 
 
#Actividades recreativas em áreas protegidas: Quantos são mais? 

Carlos Silva 
Faculdade de Ciências Sociais e Humana – Universidade Nova de Lisboa 

  
 Intervalo para café 

  

17h00 #Um olhar do tamanho do mundo                            [Auditório] 

Moderador - Pedro Damião 
Miguel Inez Soares 
Professor - Escola Secundária de Alvide 
Luís Filipe Catarino 
Fotógrafo / viajante 
Jaime Cortesão Casimiro 
Aluno - EB 23 Professor Noronha Feio / viajante 
 

 
 

Nota: Mostra/prova e venda de produtos da Queijaria Portinho 
Mostra e venda de produtos da Plátano Editora 

Mostra de produtos da Here 
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06 de abril 
 

09h30 Painel 2  #Da Península para o Mundo      [Auditório] 

Moderador - Carlos Cruz 
#O PDM de Setúbal 
Vasco Raminhas 
Câmara Municipal de Setúbal 
 
#O papel do Porto de Setúbal no contexto regional e as ligações ao Mundo  
Fátima Évora 
Porto de Setúbal 
 
#AutoEuropa na península de Setúbal 
Ana Isabel Martins 
AutoEuropa 
 
#O Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado 
Ana Cristina Falcão 
Ana Sofia Palma 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 
 
 

 Intervalo para café 

  
11h30 Conferência de Encerramento  

 
#Volta a Portugal# 
Álvaro Domingues 
Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto 
 

12h30 Sessão de Encerramento 
 

14h00 Visita de Estudo 2 #Património e paisagem#                   [ponto de encontro ESLF] 
Porto de Setúbal 
SECIL 
Navigator 
Moinho de Maré das Mouriscas  
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Escola Secundária Lima de Freitas 
R. Batalha do Viso 30-32 Setúbal 

GPS: 38°31'22.4"N 8°54'56.2"W 

 

 

[sessões plenárias / oficinas didáticas /ponto de encontro para a Visita de Estudo 2] 

Todos os documentos do XXXII ENPG estão disponíveis em: https://aprofgeo.weebly.com/   

D 

A 

B 
C 

F 

E 

https://aprofgeo.weebly.com/
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Resumos 
 

Conferência de Abertura  
#Viajar, um olhar (geográfico) sobre o que tem mudado… 
Pedro Cortesão Casimiro 
Departamento de Geografia e Planeamento Regional 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
 
 

O turismo e as viagens têm assumido um papel cada vez mais importante no mundo, tanto para as 

pessoas, como para as economias e sociedades. Esta massificação e crescimento são consequência 

de progressos vários, mas criam também sérios problemas e impactos negativos a vários níveis e 

escalas. O que tem, então, mudado na forma como viajamos, em virtude do quê e com que 

consequências? 

 

Antes da viagem ela já começou, todos os tipos possíveis de experiências estão disponíveis, podem 

ser procurados através da internet, em plataformas várias e com custos crescentemente mais 

baixos. Viajar está na moda e é quase um ritual, para muitos, em todos os media há informação e 

incentivo. Pode-se tratar de todos os aspectos da viagem sem intermediários, com possibilidades 

quase infinitas de pesquisa, contacto directo, avaliações de utilizadores e facilidades de pagamento 

e crédito.  

 

Durante a viagem a maioria das pessoas querem estar online continuamente, para programar, 

consultar, comunicar e partilhar as suas experiências. Há um sem número de facilidades para as 

transações comerciais, plataformas e apps para uma gama vastíssima de serviços. A geolocalização 

e seu crescente rigor permitem várias tarefas, desde a emergência á comunicação e navegação e 

tudo isto no mesmo dispositivo em que se acede à internet. Esse dispositivo – o “telefone esperto” 

– torna possível também o registo instantâneo, de imagem, som, movimento, guardando-o na 

nuvem, transmitindo-o ou partilhando-o. 

 

Depois da viagem passou a haver muitos mais registos para recordar e partilhar, apesar de serem 

imateriais eternizam-se online, o viajante sente-se quase obrigado a partilhar provas da sua 

experiência, de preferência “selfies”. Todo este material partilhado nas redes sociais está a mudar 

a forma como se viaja, influenciando as escolhas e aspirações individuais, levando a industria do 

turismo a adaptar-se e utilizar estes meios. Os registos de localização das viagens perduram, são 

utilizados e vendáveis para marketing, publicidade e muito mais. 

 

Pode-se ser francamente geográfico nas várias fases da viagem, nas escolhas, preparação, métodos 

e fruição, bem como na utilização dos meios e registos, tanto a nível pessoal como pedagógico.  
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Painel  #Turismo#Sustentabilidade#Convivência#Conflitos 

 

#O Turismo e o Ambiente: uma relação complexa 

Jorge Umbelino  
Escola Superior de Turismo do Estoril 
CiTUR | Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo 
Centro de Estudos Geográficos / Territur| IGOT-ULisboa 
 

O turismo é frequentemente interpretado como um predador do ambiente. Sendo certo que a oferta turística 

depende, em muitas circunstâncias, dos recursos naturais, esta não é, contudo, nem uma verdade única, 

nem uma verdade necessária. 

#O turismo deve respeitar o ambiente. Pode fazê-lo? Por que é que nem sempre o faz? 

 

Existem múltiplos estudos que identificam razões muito distintas para que a procura turística tenda, com 

frequência, a preferir destinos qualificados e ambientalmente sensíveis, mas isso não é necessariamente um 

problema e pode, até, resultar em vantagem para a própria gestão ambiental. 

#Que razões aproximam a procura turística dos ‘melhores’ destinos ambientais?  

#Como podemos fazer uma modulação da procura turística que não perturbe o ambiente? 

#O que é que a gestão ambiental pode ter a ganhar com a visitação turística? 

 

A situação atual reconhece alguma tensão entre os agentes da oferta turística e os stakeholders do ambiente, 

designadamente aqueles que têm a responsabilidade da gestão ambiental e do ordenamento do território. 

#A tensão entre os agentes da oferta turística e os stakeholders do ambiente é um facto incontornável 

e não resolúvel? 

#O que podemos fazer para atenuar essa tensão? Há nela algum peso histórico que deve ser sanado? 

Há iguais responsabilidades de todas as partes? 

 

Leituras sugeridas - textos do autor 

• Silva, F. e Umbelino, J. (coord.) (2017). Planeamento e desenvolvimento turístico. Lisboa: Lidel 

Edições Técnicas (ISBN 978-989-752-230-7) 

https://www.lidel.pt/pt/catalogo/hotelaria-turismo/turismo/planeamento-e-desenvolvimento-

turistico/ 

• Umbelino, Jorge (2004). “Ambiente versus Turismo: caminhos de convergência”. GeoInova, 9:125-

139 (ISSN 0874-6540) 

http://fcsh.unl.pt/geoinova/revistas/files/n9-8.pdf 

 
 

#Geografia, Turismo e Big Data: oportunidades e desafios para a investigação e para 
o ensino 
Carlos Cardoso Ferreira 
Centro de Estudos Geográficos 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa 

 

Um cada vez maior livre acesso e um elevado nível de resolução espacial e temporal têm projetado 

a informação disponível nas redes sociais para a primeira linha dos mais recentes trabalhos de 

https://www.lidel.pt/pt/catalogo/hotelaria-turismo/turismo/planeamento-e-desenvolvimento-turistico/
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/hotelaria-turismo/turismo/planeamento-e-desenvolvimento-turistico/
http://fcsh.unl.pt/geoinova/revistas/files/n9-8.pdf
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investigação fundamental e aplicada ao nível da geografia e do turismo e, designadamente, na 

interface entre estes dois temas. Este tipo de dados (crowdsourced data) vem assumindo um papel 

destacado na produção de (novo) conhecimento e de complementaridade à informação das 

estatísticas oficiais, podendo ser utilizado para o estudo e a gestão em turismo, seja ao nível da 

leitura e análise dos comportamentos dos turistas (consumos, mobilidades, vivências dos espaços 

turísticos, etc), da análise espacial ou da gestão (estratégica e operativa) dos destinos turísticos. 

 

Um maior acesso à informação – facilitado pelas novas TIC e por um perfil de turista que procura, 

de forma cada vez mais frequente, os conteúdos online – a par de uma predisposição crescente para 

a partilha de informação, têm permitido um maior conhecimento das características e 

comportamentos dos turistas. Um cada vez maior número de turistas que partilham as suas 

experiências através da publicação das suas recomendações, opiniões, fotos ou vídeos sobre um 

destino, atividade ou serviço, em sítios de redes sociais, traduz-se num ‘rasto digital’ de grandes 

quantidades de informação rica, recente e diferenciada e, por isso, com um elevado potencial de 

utilização em muitos domínios, incluindo a geografia. 

 

A generalidade dos sistemas estatísticos de suporte à análise e compreensão do fenómeno turístico, 

designadamente em contexto urbano, baseia-se na utilização de três indicadores: chegadas de 

turistas; dormidas; ocupação das unidades de alojamento. Tais indicadores permitem uma leitura 

genérica e evolutiva dos fluxos de procura associados ao turismo de cidade. Por outro lado, as 

ferramentas e métodos estatísticos, tradicionais apenas conseguem medir a participação dos 

turistas em “locais controlados” (e.g. museus, hotéis, etc.). Estes são, todavia, bastante limitados 

quando se pretende uma análise mais aprofundada do fenómeno à escala intra-urbana. 

Compreender a espacialidade complexa da procura turística no espaço urbano concita assim à 

mobilização de outras metodologias, entre as quais tem ganho destaque a informação disponível 

online e em redes sociais. Esta, sendo cada vez mais georeferenciável, permite assim uma perceção 

mais realista e informada sobre a geografia turística dos destinos: locais de maior/menor 

atratividade; mobilidades; etc. Tal informação revela-se uma opção, vantajosa e complementar, aos 

dados oficiais, principalmente pela sua diversidade, quantidade, atualidade e continuidade. 

 

As oportunidades para uma utilização deste manancial de informação para a produção e 

disseminação de conhecimento geográfico são vastas, e aplicáveis, quer no domínio 

académico/científico quer da formação escolar mais precoce; não obstante, são também vastos os 

desafios que se colocam à sua utilização e as suas limitações, sobre os quais importa refletir. 

 

Leituras sugeridas 

Encalada, L., FERREIRA, C., Rocha, J. (2017). Big Data e Redes Sociais na Análise dos padrões 

turísticos de Lisboa. In Atas do XI Congresso da Geografia Portuguesa, 9-11 novembro, 2017, 

Porto. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Associação Portuguesa de Geógrafos, pp. 

227-230 ISBN: 978-989-54030-2-8 http://cgp2017.weebly.com/ 

 

 
 
 

http://cgp2017.weebly.com/
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#A experiência e a satisfação do turista. Gastronomia e vinhos 
Norberto Santos 
Departamento de Geografia e Turismo da Universidade de Coimbra 
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (Coimbra) 

 

Os ativos turísticos estratégicos, assumidos nos últimos planos para o desenvolvimento do turismo, mostram 

ser referenciais incontornáveis para o sucesso e qualidade do turismo em Portugal. O propósito da 

#sustentabilidade e da #convivência é materializado nas relações do turismo com o território. O território, 

palco de atividades turísticas, produto e atração turística, arroga-se a promotor da identidade dos lugares, 

da autenticidade das práticas, da diversidade e da diferenciação culturais. 

Abordam-se os modos de entendimento do turismo e dos lazeres, suportadas nas relações entre a oferta e 

a procura; no posicionamento dos territórios na animação turística facilitadora da experiência, da 

participação e da criação em turismo. Dar-se-á especial atenção a um dos ativos qualificadores do turismo 

em Portugal (ET2027), a gastronomia e vinhos, salientando a sua importância no desenvolvimento local, na 

satisfação do turista e na sustentabilidade territorial. 

Leituras sugeridas (produção própria) 

• Santos, Norberto (2017). Gastronomia e vinhos: um produto sempre novo com raízes nas tradições da cultura 
da população portuguesa. In Fernanda Cravidão, Lúcio Cunha, Paula Santana, Norberto Santos (coords), 
Espaços e tempos em Geografia. Homenagem a António Gama. Coimbra, Imprensa da Universidade de 
Coimbra. DOI 10.14195/978-989-26-1343-7_29. 
https://www.researchgate.net/publication/322582103_Gastronomia_e_vinhos_um_produto_sempre_novo_
com_raizes_nas_tradicoes_da_cultura_da_populacao_portuguesaesa 

• Santos, Norberto; Gama, António (2015). Bread Traditions, Territories and Development. In Norberto Santos 
Fernanda Cravidão (Coords), Gastronomia e Vinhos. do turismo de experiência à experiência pelo turismo. 
Coimbra, CEGOT-MinervaCoimbra, pp 29-46. 

• https://www.researchgate.net/publication/282155617_Bread_Traditions_Territories_and_Development 

• Santos, Norberto (2010). Novos e velhos territórios nos lazeres contemporâneos. O mundo do vinho e a 
importância da Viagem. In Cadernos de Geografia nº 28/29 - 2009/10 Coimbra, Departamento de Geografia, 
FLUC, pp. 7-19. 

• https://www.researchgate.net/publication/236735514_Novos_e_velhos_territorios_nos_lazeres_contempor
aneos_O_mundo_do_vinho_e_a_importancia_da_Viagem 

• Santos, Norberto; Gama António (2008) Wine in Portuguese tourism and leisure In Lazer. Da libertação do 
tempo à conquista das práticas, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra. DOI 10.14195/978-989-26-
0432-9_12.  
https://www.researchgate.net/publication/236735809_WINE_IN_PORTUGUESE_TOURISM_AND_LEISURE 

 
 

#Actividades recreativas em áreas protegidas: Quantos são mais? 

Carlos Pereira da Silva 
Grupo de investigação MAPS (Modelling & Planning Systems) 
CICS.NOVA Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – NOVA FCSH 
 

As áreas protegidas desempenham um papel importante na conservação da natureza, mas oferecem 

também oportunidades para o turismo e atividades recreativas. Esta procura, que tem sido o crescente, pode 

trazer consequências negativas ao nível da conservação dos valores naturais que se pretende proteger.  

Assim torna-se imperativa uma gestão proactiva destas áreas, que leve em linha de conta a procura a que 

estão sujeitas, nomeadamente procurando definir limiares de capacidade de carga que permitam não só 

https://www.researchgate.net/publication/322582103_Gastronomia_e_vinhos_um_produto_sempre_novo_com_raizes_nas_tradicoes_da_cultura_da_populacao_portugu
https://www.researchgate.net/publication/322582103_Gastronomia_e_vinhos_um_produto_sempre_novo_com_raizes_nas_tradicoes_da_cultura_da_populacao_portugu
https://search.datacite.org/works/10.13140/rg.2.1.4857.9040
https://www.researchgate.net/publication/282155617_Bread_Traditions_Territories_and_Development
https://www.researchgate.net/publication/236735514_Novos_e_velhos_territorios_nos_lazeres_contemporaneos_O_mundo_do_vinho_e_a_importancia_da_Viagem
https://www.researchgate.net/publication/236735514_Novos_e_velhos_territorios_nos_lazeres_contemporaneos_O_mundo_do_vinho_e_a_importancia_da_Viagem
https://www.researchgate.net/publication/236735809_WINE_IN_PORTUGUESE_TOURISM_AND_LEISURE
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salvaguardar os valores naturais, mas também possibilite uma experiência recreativa positiva por parte dos 

seus utilizadores.  

Para atingir este objectivo não basta conhecer os valores naturais a proteger, mas também importa saber 

quantos são os visitantes, os seus comportamentos, percepções e expectativas para a experiência recreativa.  

Esta comunicação pretende ilustrar a importância desta temática, com exemplos de duas áreas protegidas 

sujeitas a grande pressão turística, Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural da Berlenga, onde foram 

levados a cabo projectos de monitorização que permitiram não só conhecer o número de visitantes, mas 

também os seus comportamentos e expectativas.  

Com base nos resultados alcançados foi possível detectar algumas situações críticas, propondo e 

implementando medidas de gestão adequadas e fundamentadas, que não só permitiram controlar o fluxo 

de visitantes, mas também o seu comportamento, mitigando assim os impactos negativos. 

 

Bibliografia: 

Fonseca, C., Nogueira Mendes, R., Julião, R.P., Roxo, M.J. & Pereira da Silva, C.P. (2015). Utilização recreativa 

de áreas protegidas: a visitação da Ilha da Berlenga e as implicações para a sua gestão. X Congresso da 

Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia. Lisboa, 9 a 12 de Setembro de 2015. 

Lockwood, M., Worboys, G.L.& Kothari, A. (Eds.) (2006). Managing Protected Areas: a Global Guide.  

Earthscan. London. 802 pp. 

Muhar, A., Arnberger, A., & Brandenburg, C. (2002). Methods for Visitor Monitoring in Recreational and 

Protected Areas : An Overview. In A. Arnberger, C. Brandenburg, & A. Muhar (Eds.), Monitoring and 

Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings (pp. 1–6). 

Nogueira Mendes, R., Silva, A., Grilo, C., Rosalino, L., Silva, C. (2012). MTB monitoring in Arrábida Natural 

Park, Portugal. In P. Fredman et al. (Ed.), The 6th International Conference on Monitoring and Management 

of Visitors in Recreational and Protected Areas: Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and 

Future Challenges (MMV 6 – Proceedings) pp. 32–33. ISBN: 978-1-908272-66-9 ISSN: 2048-8912. 

Pires, P.S. (2005) “Capacidade de Carga” como paradigma de gestão dos impactos da recreação e do turismo 

em áreas naturais. Turismo em Análise 16: 5-28 

Worboys, G.L., Lockwood, M., Kothari, A., Feary, S. & Pulsford, I. (eds) (2015). Protected Area Governance 

and Management. Canberra: ANU Press. 
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Oficinas didáticas  
 

#As aplicações (Apps) na aula de Geografia e no trabalho de campo 
Helena Magro e Lúcia Nunes 
Escola Secundária Ferreira Dias 
 
Os dispositivos móveis de comunicação são cada vez mais utilizados por todos nós. A sua utilização em 

contexto de sala de aula nem sempre é pacífica, mas a crescente diversidade de aplicações com diferentes 

utilidades e possibilidades de exploração, as Apps poderão ser uma das formas de contribuir para a mudança 

de paradigma do processo de ensino aprendizagem, centrando-o cada vez mais no aluno e desenvolvendo 

várias competências, como por exemplo o estudo autónomo. 

 

Nesta sessão serão apresentadas algumas Apps, com objetivos diferentes de utilização, para trabalho de 

campo e sala de aula como: Actionbound, Edmodo, Quizizz e Nearpod.  

Apps: https://en.actionbound.com/  ; https://www.edmodo.com ; https://www.quizizz.com/ ; https://nearpod.com/  

 

#Batalha de ideias para uma aprendizagem ativa 
Pedro Damião 
Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente (Lourinhã) 
 
Nesta oficina “Batalha de ideias para uma aprendizagem ativa”, onde a componente prática será dominante, 

os participantes tomarão o lugar dos alunos na experimentação de alguns dispositivos didáticos para o 

aprofundamento de conteúdos, para revisão de conceitos, para desenvolver a memória de longo prazo ou 

para estimular a criatividade, passíveis de serem utilizados na aula de Geografia, adaptáveis a vários temas 

ou conteúdos ou até a outras disciplinas. 

 

“Torneio de Catástrofes”, ”Hexágono litoral”, ”Foto Detetive”, “Tapete de categoria”, ”Puzzle Tarsia”, “À 

volta do conceito”, “Voltar atrás…”, “Rio Douro nas redes sociais”, ”Jogo de Tabuleiro” ou “Já terminaste?” 

são algumas ideias simples que se espera poderem ter impacto na sala de aula ao implicarem os alunos na 

aprendizagem através de atividades diversificadas, motivadoras e que apelam à mobilização de diversas 

competências. 

 
 

#As aprendizagens essenciais de geografia e a sua experimentação 
Emília Lemos e Ana Cristina Câmara 
Associação de Professores de Geografia 
 
O documento do Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória (PA) e as Aprendizagens Essenciais são 

dois eixos fundamentais que neste momento procuram dar corpo a uma transformação da escola para que 

os jovens e crianças deste século possam enfrentar com mais competência e atitude cidadã e crítica, uma 

realidade social e económica que como já referimos anteriormente é cada vez mais volátil, incerta, complexa 

e ambígua.  

 

É neste quadro conceptual que à Associação de Professores de Geografia é pedido pelo Ministério da 

Educação, que elaborasse as Aprendizagens Essenciais para as competências geográficas nos 12 anos da 

escolaridade obrigatória.  

 

https://en.actionbound.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.quizizz.com/
https://nearpod.com/


11 
 

As Aprendizagens Essenciais da Geografia tiveram como eixos fundamentais os contributos da 

essencialidade do saber, do pensamento e da metodologia específicas da Geografia para a formação dos 

cidadãos do século XXI, expressas pelas competências transversais que encabeçam todos os documentos 

produzidos pela Associação e que estão correlacionados com o já referido Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória (PA). 

 

As Aprendizagens Essenciais (AE) foram redigidas tendo por base os documentos curriculares em vigor, as 

Orientações Curriculares e os Programas (recomendamos a sua leitura integral no sítio da DGE), que continua 

a constituir o referencial para o ensino aprendizagem da Geografia. Deste modo, as AE identificam as 

competências que se pretendem desenvolver com a aprendizagem da Geografia, através dos objetivos, 

conceitos e propostas metodológicas constantes deste documento, sendo que a sua leitura deve ser sempre 

mediada pelas especificidades da escola e dos alunos. 

 

As AE de Geografia enquadram-se no paradigma de um currículo em espiral que integra duas visões: uma, 

direcionada para os conceitos estruturantes da disciplina, que vão sendo sucessivamente aprofundados de 

acordo com a escala de análise (local, regional, Portugal, Península Ibérica, Europa e Mundo) em que são 

trabalhados os temas até ao final 3º Ciclo e, outra, direcionada para os procedimentos metodológicos 

específicos da didática da Geografia. 

 

Optou-se por selecionar três grandes áreas de desenvolvimento das competências: localizar e compreender 

os lugares e as regiões; problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos; 

comunicar e participar. O desenvolvimento, em aula, destes três domínios deve ser feito de forma a que, 

partindo-se de um conceito ou uma situação-problematizadora, se possam aplicar propostas metodológicas 

escolhidas pelo professor, tendo em consideração a especificidade da escola e dos alunos, que permitam 

uma articulação entre os três domínios do saber - o saber-saber, o saber-fazer e o saber-ser. 

 

Nesta oficina didática pretende-se explicitar as relações entre as competências gerais dos futuros cidadãos 

deste Mundo complexo em que vivemos, o Perfil do Aluno e o os programas de Geografia, bem como 

exemplificar a relação entre as Aprendizagens Essenciais e a Flexibilização curricular proposta às escolas.  

 
 

#As alterações climáticas e o turismo na região de Lisboa 
Filomena Clemente 
Escola Secundária IBN Mucana 
 
As relações que se estabelecem entre os estados do tempo, o clima, as alterações climáticas e o turismo são 

multifacetadas e complexas. O clima representa, tanto um recurso vital a ser explorado, como um importante 

fator limitante que apresenta riscos que podem ser geridos pelo sector turístico e pelos turistas.  

 

Os dados que serão apresentados resultam da investigação realizada no âmbito da tese de doutoramento 

intitulada “Turismo. Alterações Climáticas e Medidas de Adaptação na Região de Lisboa”.  A fase empírica foi 

apresentada sob a forma de problema: “Como é que o turismo na Região de Lisboa se adaptará às Alterações 

Climáticas?”. Tendo sido aplicada uma metodologia que compreendeu a análise dos vários cenários futuros 

previstos pelo IPCC 2013 e pelo SIAM e inquéritos aos turistas e posterior tratamento dos dados usando 

métodos de estatística descritiva e multivariada. 

Concluiu-se que a adoção de comportamentos de mitigação e adaptação perante cenários futuros diferem 

em função do segmento de turismo, do mercado emissor e das características dos turistas, nomeadamente, 
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estrutura etária, género e nível de instrução. Os turistas serão os que mais facilmente se adequarão às 

alterações climáticas e o seu comportamento, com base em cenários futuros, adaptar-se-á, visto que o valor 

médio de agradabilidade, na Região de Lisboa, é igual ou superior ao ponto intermédio da escala de medida, 

exceto no verão, no cenário mais severo de agravamento das condições climáticas. 

Assim, a investigação pretendeu contribuir para a elaboração de políticas mais eficazes, numa abordagem 

bottom-up, para que se possam gerir os riscos relativos à variabilidade do clima, facilitando uma adaptação 

bem-sucedida às alterações climáticas previstas. 

 

Esta formação de professores de Geografia pretende dar a perceber as relações que se estabelecem entre o 

clima, as alterações climáticas e o turismo, e as consequentes medidas de adaptação ao nível dos turistas, 

bem como esta problemática poderá ser trabalhada com os alunos do 3º ciclo e do secundário. 

 
 

#A turistificação das cidades e a gentrificação – uma proposta didática 
Luís Mendes 
Escola Superior de Educação de Lisboa 
 
Lisboa está a viver um pico de projeção internacional enquanto destino turístico, ao mesmo tempo que o seu 

mercado de habitação adquire formatos de ativo financeiro e atrai dinâmicas globais de procura e de 

investimento estrangeiro. Este processo foi alavancado por programas governamentais e pela viragem 

neoliberal na política urbana que fomentaram a atração de uma elite capitalista transnacional e favoreceram 

a financeirização do imobiliário e a reestruturação urbana na capital portuguesa. Assiste-se agora a uma 

gentrificação turística, mediante a transformação dos bairros populares e históricos da cidade centro em 

locais de consumo e turismo, pela expansão da função de recreação, lazer ou alojamento turístico / 

arrendamento de curta duração que começa a substituir gradualmente as funções tradicionais da habitação 

para uso permanente, arrendamento a longo prazo e o comércio local tradicional de proximidade, agravando 

tendências de desalojamento e segregação residencial. Os bairros são esvaziados de sua população original 

ou impede-se população de baixo estatuto socio-económico de aceder a habitação nessas áreas, colocando 

em risco a sustentabilidade social do centro histórico. 

 

A relação entre o turismo e a cidade não é de modo algum recente. No entanto, hoje em dia o turismo urbano 

está em plena expansão devido a um urbanismo de mercado, a uma sociedade de consumo cada vez mais 

profusa e internacionalização mundial dos sistemas financeiros que reconhecem as mais-valias retiradas do 

novo impulso económico criado pelos investimentos em regeneração urbana, apoiados por políticas urbanas 

e de governança local. Isso acompanha as mudanças nas motivações para a procura do turismo urbano e os 

importantes investimentos feitos na preservação do património construído e na promoção de ambientes 

cosmopolitas, especialmente nos bairros históricos dos centros das cidades. 

 

Tratando-se de um tema altamente pertinente e actual na geografia urbana, com impacto mediático na 

sociedade civil, opinião pública e até nas representações espaciais e ideias prévias dos nossos alunos, decidiu- 

avançar-se com esta oficina didática que explorasse a problemática da gentrificação e turistificação no centro 

das cidades. A sessão encontra-se dividida em 3 momentos. 

 

No primeiro momento, mais expositivo, mas sempre em diálogo e interação com os formandos, será feito 

um enquadramento dos conceitos de turistificação e gentrificação, com os já conhecidos de renovação, 

reabilitação, revitalização, requalificação e regeneração urbanas. Explicar-se-á o que significa, como surgiu, 
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quais as dimensões e as teorias explicativas do processo de gentrificação. Serão apresentados indicadores de 

turistificação no centro histórico de Lisboa e discutidas as suas consequências. 

 

Num segundo momento, mais prático, faremos um breve exercício de articulação da temática com as 

competências previstas no documento das Aprendizagens Essenciais para o 11º ano e que se encontra em 

discussão pública. Os formandos terão oportunidade de conhecer o documento e repensar a temática a partir 

dele, identificando as competências possíveis de desenvolver a partir do tema. 

 

No terceiro e último momento, lançaremos as bases de realização de um jogo de papéis, discutindo as 

principais valências e potencialidades de aplicação desta metodologia de ensino-aprendizagem ao tema-

problema da sessão. Será distribuído um guião de trabalho para dar a conhecer os interesses dos vários 

grupos / actores que interferem na gestão do problema (moradores/inquilinos, proprietários/senhorios, 

vereadores da habitação, activistas defensores do direito à habitação, geógrafos e moderadores) e planificar 

uma estratégia de aprendizagem que envolva os alunos na discussão do problema e tentativa de sua 

resolução. 

 

 

#Põe o teu bairro no mapa  
Pedro Conceição 
Here 
 
Apresentação da HERE e da Plataforma Map Creator 

Objetivos: 

• Expandir e atualizar o conteúdo dos mapas HERE, trazendo a experiência dos nossos geógrafos 

especialistas para a sala de aula. 

• Fortalecer o conteúdo curricular de certos temas (Geografia, Tecnologia, Computação...) através de 

uma metodologia prática e real. 

• Reforçar e desenvolver diferentes tipos de competências em estudantes: visual, espacial, 

comunicativa, interpessoal... 

• Adaptar o programa do projeto de acordo com a idade, assunto, conteúdo de cada ciclo e interesses 

do professor e dos alunos. 

• Expandir a rede de Comunidades de Especialistas da HERE, fazendo com que os alunos se envolvam 

na criação de um dos melhores mapas existentes no mercado. 

 

Aplicabilidade da Plataforma ao Projeto Piloto, quem quando e onde. 

 

Conclusões. Debate 

https://wego.here.com/?x=ep&map=38.7167,-9.1333,10,public_transport  

 
  

https://wego.here.com/?x=ep&map=38.7167,-9.1333,10,public_transport
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Conferência de Encerramento  
#Volta a Portugal 
Álvaro Domingues 
Faculdade de Arquitetura – Universidade do Porto 
 
Não são só a sociedade e o território que mudam, as geografias mentais de Portugal e as suas memórias 

colectivas encontram-se em profunda transformação. Entre as “Aldeias Típicas” e os “Centros Históricos”, 

cujo denominador comum é o passado extraordinário e a afirmação de supostas genuinidades, sobram 

territórios extensos e paisagens sem identidade fixa, sem memória: paisagens ordinárias, amnésicas ou 

genéricas como os medicamentos sem marca. 

 

Por isso é necessário dar umas voltas por Portugal, surpreender a sua natureza mutante, os sinais abundantes 

da mudança acelerada. 
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#Às voltas pela cidade de Setúbal  
Câmara Municipal de Setúbal - José Luís Catalão 
Ponto de Encontro_ A Musa junto à Praça de Bocage (10 horas) 
GPS: 38°31'27.8"N 8°53'33.4"W  
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Baixa da cidade de Setúbal 

“Este é o Centro Histórico de Setúbal. Cada rua, prédio, fachada, calçada ou varanda é uma memória da 
cidade. Aqui, o passado recua até aos períodos fenício e romano, mas uma viagem pela Baixa é mais do que 
uma lição de História; é passear também numa vasta zona comercial a céu aberto. 
 
A cinco minutos da Praça de Bocage – o centro da zona histórica – encontra-se o Convento de Jesus, 
monumento quinhentista cuja fachada foi recentemente recuperada. Nele funciona o Museu de Setúbal | 
Galeria de Pintura Quinhentista, mas outro ponto de interesse é a Igreja de Jesus, considerada o primeiro 
ensaio no País de uma igreja-salão. Colunas torcidas em brecha da Arrábida, pedra oriunda da serra, dão uma 
sensação de maior altura à construção, o mesmo se passando com o altar, que, visto de perto, ganha outra 
monumentalidade. O convento de que faz parte foi o local onde Portugal confirmou a partilha do planeta 
com o reino de Castela, quando ratificou o Tratado de Tordesilhas, documento que dividiu o mundo em dois 
a partir de 1494. 
 
Do convento segue-se em direção à Praça de Bocage, verdadeiro ponto de partida para se conhecer a Baixa. 
A partir daqui, o século XXI convive intimamente com legados romanos e medievais. 

Rodeada de esplanadas, a Igreja de S. Julião exibe o rico pórtico manuelino, em que figuras gravadas na pedra 
há cerca de 500 anos observam diariamente a venda de artesanato. 
 
Na Rua Serpa Pinto, lojas modernas ocupam o espaço de seculares edifícios e mesmo ao lado, no Largo 
Francisco Soveral, antigo Largo da Ribeira Velha, uma loja de roupa atual preserva o “marketing” de venda 
oitocentista, conservando na fachada as figuras de convite pintadas em azulejo durante o século XIX. 
 
(…) 
Por todo o Centro Histórico sobressaem pormenores. Os santos dos registos de fachada que habitualmente  
Próximo, no Largo de Santa Maria, encontra-se a Sé catedral de Santa Maria da Graça. Escondido pelas ruas 
e casas circundantes, os edifícios impõem-se com monumentalidade na praça. 
(…)” 

Disponível em: http://visitsetubal.com.pt/roteiros/baixa-da-cidade/ 

 
 

Mercado do Livramento 

       
 

“O Mercado do Livramento situa-se na Avenida Todi, perto do centro histórico e vale a pena a visita 
para observar a riqueza da grande variedade de peixes, moluscos e mariscos, os seus azulejos 
também merecem destaque bem como o restante comércio. O Mercado foi construído em 1930 e 
as suas colunas são de ferro fundido.” 

Disponível em: https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-mercado-do-livramento-mercado-municipal-de-setubal-284115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://visitsetubal.com.pt/museusmonumentos/museu-de-setubalconvento-de-jesus-galeria-de-pintura-quinhentista-2/
http://visitsetubal.com.pt/museusmonumentos/museu-de-setubalconvento-de-jesus-galeria-de-pintura-quinhentista-2/
http://visitsetubal.com.pt/museusmonumentos/museu-de-setubalconvento-de-jesus-galeria-de-pintura-quinhentista-2/
http://visitsetubal.com.pt/convento-de-jesus-igreja/
http://visitsetubal.com.pt/igreja-de-s-juliao/
http://visitsetubal.com.pt/igreja-de-santa-maria-da-graca-se-de-setubal/
http://visitsetubal.com.pt/roteiros/baixa-da-cidade/
https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-mercado-do-livramento-mercado-municipal-de-setubal-284115
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Museu do trabalho 

     
 

“Nasceu para albergar a coleção etnográfica, reunida em 1975 por jovens alunos do Serviço Cívico Estudantil, 
no âmbito do plano de Trabalho e Cultura, sob a supervisão de um homem que depositou neste projeto todo 
o seu empenho – Michel Giacometti. O Museu do Trabalho de Setúbal, que, em homenagem ao seu fundador 
e após a sua morte em 1991 passou a denominar-se Museu do Trabalho Michel Giacometti, abriu as portas 
ao público a 18 de maio de 1995.” 

 
Disponível em: http://visitsetubal.com.pt/museusmonumentos/museu-do-trabalho-michel-giacometti/ 

 
 

#Maravilha do Sado 
Câmara Municipal de Setúbal 
Ponto de Encontro_Cais do Farol do Otão (10 horas) 
GPS: 38°31'08.3"N 8°53'51.6"W 

 

 
 
O “Maravilha do Sado” é utilizado em passeios educativos e pedagógicos com o intuito de proporcionar a 
todos os cidadãos um maior contacto com o Rio e a Reserva Natural do Estuário do Sado. 

• Atividades Pedagógico-Educativas 

Cais do Farol do Otão 

http://visitsetubal.com.pt/museusmonumentos/museu-do-trabalho-michel-giacometti/
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Escola viva (aulas a bordo), ações de formação e workshops vários, mostra de tradições, palestras 
temáticas. 
O “Maravilha do Sado” será um importante instrumento para reforçar a temática do mar nos currículos 
escolares do concelho de Setúbal, de forma transversal e articulada entre todos os ciclos de ensino. 
Valorizar e trabalhar os conhecimentos e as competências do mar nos programas de todas as disciplinas 
e matérias abordadas – na História, na Geografia, na Cartografia e na Literatura; nas Ciências 
Experimentais, na Física, na Matemática, na Biologia; na Arte, na Expressão Física e Motora e na Formação 
Humana. 

• Valorização de Atividades e Produtos Associados ao Mar/Rio 
Ações de formação sobre Indústria conserveira, atividades piscatórias, visitas guiadas e gastronomia. 

• Preservação Ambiental e Ecológica 
Ações de formação, visitas guiadas, workshops e aulas sobre proteção, preservação e conservação 
ambiental. 

Contatos: 
Marcações e informações: miguel.neves@mun-setubal.pt 
Tel.: (351) 265 545 180 

 
Fonte: Câmara Municipal de Setúbal. Maravilhas do Sado in Setúbal com bom Ambiente. Disponível em 

http://ambiente-setubal.pt/equipamentos-ambientais-setubal/ 

 

#Porto de Setúbal 
Ponto de Encontro_Escola Secundária Lima de Freitas  
GPS: 38°31'24.0"N 8°54'53.7"W 

 
Portos de Portugal batem recorde de volume de carga   
Em 2017, o sistema portuário do Continente registou o volume de carga mais elevado de sempre, atingindo 
95,9 milhões de toneladas, um valor superior em 2,2% face a 2016. Estes resultados reforçam o 
posicionamento de Portugal nas ligações aos mercados da América do Sul, nomeadamente o Brasil, cuja 
corrente de comércio cresceu 75% em comparação com 2016.  
  
Para assinalar estes recordes, os Portos de Portugal irão participar, pela primeira vez em conjunto e sob a 
égide da Associação dos Portos de Portugal (APP), na 24ª edição da Intermodal South America, que começa 
a 13 de março em São Paulo, no Brasil, e decorre até ao dia 15 de março. O evento reúne mais de 33 mil 
profissionais oriundos da América, Europa e Ásia. De acordo com os dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços do Brasil as trocas comerciais entre o Brasil e Portugal alcançaram a marca de 
US$ 2,26 mil milhões em 2017, o valor mais elevado dos últimos cinco anos. Ainda de acordo com a mesma 
fonte, as exportações portuguesas para o Brasil em 2017 foram lideradas pelo azeite, gasóleo, bacalhau, 
vinho e peras, e as importações por produtos agrícolas como o milho e a soja, petróleo e minérios.  
  
No decorrer do evento a APP irá promover a apresentação da sua nova identidade visual. Sob o mote “A 
Força do Atlântico”, a marca pretende assinalar uma nova etapa dos Portos de Portugal, promovendo a APP 
uma apresentação que decorrerá no segundo dia da Intermodal [14 de março, pelas 17.00h].  
  
Segundo Lídia Sequeira, Presidente da APP, esta presença conjunta “surge de forma mais articulada e com 
uma abrangência nacional, juntamente com vários portos portugueses com interesse neste mercado, e sob 
o chapéu da APP, após o repto lançado pela Sra. Ministra do Mar, efetuado na edição transata. Por outro 
lado, sendo este um mercado estratégico para Portugal, o nosso país apresenta-se aqui com uma vantagem 
competitiva face a outros portos europeus, uma vez que representam uma economia de um a dois dias de 
trânsito nos tráfegos oriundos deste mercado”. 

 

mailto:miguel.neves@mun-setubal.pt
http://ambiente-setubal.pt/equipamentos-ambientais-setubal/
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Fonte: Porto de Setúbal. Portos de Portugal batem recorde de volume de carga. in Press Release de 22 de 

fevereiro de 2018 Disponível em http://www.portodesetubal.pt/files_noticias/2018/CI%20-
%20APP_Portos%20de%20Portugal_Recorde_Carga.pdf 

 

Porto de Setúbal reforça oferta nos contentores  
O Porto de Setúbal reforça a oferta nos contentores passando a receber mais uma linha regular, a "UK/IE - 
ESPT III" da W.E.C. Lines, agenciado pela Iberolinhas, com os navios “Heinz Schepers” (com capacidade para 
1.036 TEU1) e “Anna G” (509 TEU1) e escalas quinzenais, ligando com este novo serviço Setúbal aos portos de 
Huelva, Leixões, Vigo, Liverpool e Dublin.  
 
Este é o terceiro serviço do operador W.E.C. no Porto de Setúbal, que oferece ainda as linhas regulares "NWC 
- ESPT I" (com escalas nos portos de Felixstowe, Moerdijk, Roterdão, Vigo, Leixões, Lisboa) e "NWC - ESPT II" 
(com escalas em Roterdão, Tilbury, Antuérpia, Vigo, Leixões e Sines), ambas com periodicidade semanal, e 
tendo afetos os navios Elite e Alana e WEC Mondriaan, WEC Vermeer e ARA Atlantis.   
 
Também no transporte ro-ro há uma reformulação da oferta no Porto de Setúbal, com a EML- Euro Marine 
Logistics, agenciada pela Portmar, a introduzir o Serviço de Linha Regular "Iberia Express” (substituindo a 
“Scan-Baltic-NBT Trade”), que se traduz no aumento da capacidade de carga dos navios e também numa 
nova escala no porto de Barcelona. Com escalas semanais no Porto de Setúbal, servem esta linha os navios 
“Aquarius Ace”, “World Spirit” e “Pegasus Ace” (cada um com capacidade superior a 3.000 CEU2), e 
integrando os portos de Sheerness, Grimsby, Tyne, Zeebrugge, Santander e Barcelona. 
 

Fonte: Porto de Setúbal. Porto de Setúbal reforça oferta nos contentores. in Press Release de 22 de fevereiro de 2018 
Disponível em http://www.portodesetubal.pt/files_noticias/2018/PSET_Linh_Reg_22022018.pdf 

                             
Contatos para marcação de visitas: 
E-mail: geral@portodesetubal.pt 
Telef: 265 542 000 
Fax: 265 230 992 

 

#SECIL 

Ponto de Encontro: Escola Secundária Lima de Freitas  
GPS: 38°31'24.0"N 8°54'53.7"W 
 

Cimentos e Cal Hidráulica 

Com uma capacidade de produção nacional de 

cerca de 4 milhões de toneladas de cimento por 

ano, a Secil, através das fábricas Secil-Outão, 

Maceira-Liz e Cibra-Pataias, assegura mais de 

35% das necessidades de cimento em Portugal. 

As duas últimas unidades industriais integram a 

CMP, empresa detida a 100% pela Secil. 

 

 

 

 

                                                           
1 TEU: Medida padrão unitária utilizada para calcular o volume de um contentor (unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: Twenty-foot Equivalent 

Unit ou TEU). 
2 CEU: Medida unitária que toma como base as dimensões de um carro ligeiro tomado como padrão, que é utilizada para medir a capacidade de 

carga dos navios Roll-on Roll-off (em inglês Car Equivalent Unit ou CEU). 

http://www.portodesetubal.pt/files_noticias/2018/CI%20-%20APP_Portos%20de%20Portugal_Recorde_Carga.pdf
http://www.portodesetubal.pt/files_noticias/2018/CI%20-%20APP_Portos%20de%20Portugal_Recorde_Carga.pdf
http://www.portodesetubal.pt/files_noticias/2018/PSET_Linh_Reg_22022018.pdf
mailto:geral@portodesetubal.pt
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Secil Outão 

A fábrica Secil-Outão, criada em 1904, em Setúbal, é um dos 

maiores complexos fabris de cimento em Portugal e tem 

uma capacidade de produção anual de cerca de 2 milhões 

de toneladas. 

 

As características do vale onde está localizada a fábrica, com 

matérias-primas necessárias à produção de excelência e a 

acrescentar a facilidade de acessos rodoviários, ferroviários 

e marítimos – dispondo até de cais próprio – determinaram 

o êxito de uma das maiores empresas do setor cimenteiro 

em Portugal. 

 

A fábrica Secil-Outão investe regularmente na modernização de equipamentos que contribuam para a 

redução dos impactes ambientais indissociáveis do processo de fabrico. 

 

Betões 

O betão pronto é a segunda atividade com maior peso no volume de negócios do Grupo Secil. A empresa 

encontra-se representada através da Unibetão, que dispõe de 30 centrais de produção que cobrem a quase 

totalidade do território nacional. 

 

Agregados 

A Secil Britas, empresa exploradora de 12 pedreiras em Portugal, é uma das empresas na área dos agregados 

com capacidade para extrair granito e calcário para a construção. A Brimade (propriedade da Cimentos 

Madeira) é outra empresa do setor dos agregados. 

 

Argamassas  

A Secil está presente no mercado das argamassas industriais através da Secil Argamassas, pioneira na 

produção de Cal Hidráulica Natural e Argamassas Secas Industriais em Portugal. Esta empresa, cuja fundação 

é de 1891, tem cinco fábricas instaladas no território nacional, nomeadamente em Maceira, Pataias, Rio 

Maior, Montijo e Loulé. 

 

Equipadas com a mais recente tecnologia no fabrico de argamassas, as fábricas da Secil Argamassas garantem 

uma vasta gama de produtos e soluções que satisfazem os elevados requisitos da construção, como a 

durabilidade dos materiais, o desempenho técnico das soluções, o elevado rendimento na aplicação e o 

aumento da eficiência energética dos edifícios. 

 

Atualmente, a Secil Argamassas exporta os seus produtos para Espanha, França, Dinamarca, Reino Unido, 

Irlanda e Angola. 

 

Pré-fabricados 

A Secil Prebetão, com cinco unidades industriais espalhadas pelo país, produz e desenvolve soluções 

prefabricadas em betão que podem ter diversas utilizações (estruturas e pavimentos, por exemplo). Nesta 

área também assume particular importância a Argibetão, empresa produtora, entre outras coisas, de telhas 

e painéis solares. 
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Ambiente e Energia 

Ao assumir o compromisso com os mais altos padrões de Sustentabilidade no seu processo produtivo, 

nomeadamente na incorporação de matérias-primas secundárias, no uso de combustíveis alternativos e na 

redução de emissões de CO2, o Grupo Secil está presente no mercado energético através da Reficomb 

(valorização de resíduos não metálicos), da AVE (gestão de resíduos) e a Allmicroalgae (produtora de 

biomassa de microalgas). 

 
 
Contatos: 

Av. Eng.º Duarte Pacheco, 19 7º 1070-100 Lisboa 

217927100 

217936200 

secil@secil.pt 

http://www.secil.pt 

 
Fonte: Secil. Disponível em 

http://www.secil-group.com/missao-visao-valores/a-secil-no-mundo/a-secil-no-mundo-portugal/ 

 

#Navigator 

Ponto de Encontro_Escola Secundária Lima de Freitas  
GPS: 38°31'24.0"N 8°54'53.7"W 

 
Complexo Industrial de Setúbal 

O Complexo Industrial de Setúbal está localizado na península 

da Mitrena, junto à cidade de Setúbal. É composto por uma 

fábrica de pasta e duas de papel, uma das quais, denominada 

“About the Future”, foi inaugurada em 2009 sendo uma das 

maiores e mais sofisticadas do mundo. 

Devido ao constante investimento na sua eficiência 

operacional e no seu desempenho ambiental, este complexo 

é visto como uma referência a nível europeu na produção de 

pasta e papel fino não revestido. 

 

Produção de Pasta e Energia 

A Fábrica de Pasta de Setúbal, uma das mais importantes da 

Europa, tem capacidade para produzir cerca de 550 mil 

toneladas por ano de pasta branqueada de eucalipto pelo processo Kraft (BEKP), totalmente integradas no 

papel produzido no complexo de Setúbal. 

O Complexo Industrial de Setúbal integra ainda uma central de co-geração e uma central de biomassa, pelo 

que a sua capacidade se estende também à produção de energia renovável. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secil@secil.pt
http://www.secil.pt/
http://www.secil-group.com/missao-visao-valores/a-secil-no-mundo/a-secil-no-mundo-portugal/
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Fábricas de Papel 

As duas fábricas de papel do Complexo Industrial de Setúbal 

produzem papéis finos não revestidos (UWF). 

A primeira fábrica, que arrancou em 1969, possui uma 

capacidade anual instalada de cerca de 275 mil toneladas 

obtida através de duas máquinas de produção papel. 

A segunda fábrica, denominada “About the Future”, foi 

inaugurada em 2009 e possui uma das maiores e mais 

sofisticadas máquinas de papel não revestido do mundo. Com 

uma largura útil de 10,4 m, esta máquina é capaz de produzir 

mais de 500 mil toneladas de papel por ano, a um ritmo de 30 

metros por segundo. 

Com as duas fábricas, a capacidade de produção total de papel 

do complexo de Setúbal situa-se próximo das 775 mil 

toneladas por ano.  

 

O Nosso Compromisso 

“Porque a nossa actividade começa na floresta, é aqui que se inicia o nosso 

compromisso com a sustentabilidade.” Pedro Queiroz Pereira, Presidente do 

Conselho de Administração 

Gestão Responsável da Floresta 

A The Navigator Company é a maior produtora florestal privada em Portugal, promovendo uma gestão 

eficiente e responsável de 120 mil hectares de floresta. Com uma política florestal e um Código de Boas 

Práticas Florestais próprios, a Companhia demonstra a sua preocupação para com a conservação dos espaços 

florestais, que constituem a origem do seu negócio. 

A avaliação dos riscos e oportunidades e a mitigação dos impactes das operações florestais estão na base de 

um referencial técnico que visa respeitar e compatibilizar os interesses de ordem ambiental, social e 

económica como partes integrantes e fundamentais do modelo de gestão florestal. 

 

Certificação Florestal 

A implementação das melhores práticas de gestão florestal, 

pela The Navigator Company, foi reconhecida, em 2007, 

pelo  FSC® (Forest Stewardship Council®) e, em 2009, pelo 

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes). Desta forma, fica garantido que as 

florestas da Companhia são geridas de forma responsável e 

de acordo com critérios rigorosos e internacionalmente 

reconhecidos 

A certificação florestal valida o esforço e investimento 

que a The Navigator Company tem levado a cabo na 

implementação das melhores práticas de gestão dos 

espaços florestais que constituem a origem do seu negócio. 

O compromisso com a certificação ultrapassa os limites da 

Companhia. Através da colaboração  com organizações de produtores florestais, de acções de sensibilização 

desenvolvidas com proprietários e da participação activa em iniciativas relacionadas com a certificação, a 

The Navigator Company tem sido um forte impulsionador da expansão do processo de certificação florestal 

http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/acbac503fdff6c60f96cc85ca2c31dae.pdf
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em Portugal, contribuindo para construir uma frente comum na defesa dos interesses da fileira florestal 

nacional. 

 

Biodiversidade 

A conservação da biodiversidade faz parte integrante do modelo de negócio daThe Navigator Company. 

Procuramos que em todas as nossas iniciativas, especialmente naquelas em que sejam previsíveis impactes 

negativos sobre a Biodiversidade, sejam evitadas as perdas de valores naturais (no net loss) e, idealmente, 

contribuam para um ganho sobre esses mesmos valores naturais (net positive gain). 

 

Pensar no futuro 

Com uma floresta de produção constituída por plantações, a The Navigator Company participa, desde 2007, 

na plataforma New Generation Plantations (NGP), coordenada pela WWF International (World Wide Fund 

for Nature). 

O NGP é uma plataforma de partilha de conhecimento onde se promove o conceito de plantações florestais 

que, pela forma como são geridas, podem contribuir positivamente para manter a integridade dos 

ecossistemas e proteger os altos valores de conservação, garantir processos eficazes de participação de 

stakeholders e fomentar o crescimento económico e o emprego. 

As nossas florestas são hoje um importante contributo para a redução dos gases com efeito de estufa na 

atmosfera, sendo que o carbono retido anualmente pelas florestas da The Navigator Company é muito 

superior àquele que é emitido no conjunto das suas instalações industriais. 

 

Protecção da Floresta 

A prevenção e o apoio ao combate aos incêndios é uma prioridade para a The Navigator Company. 

A estratégia que desenvolve em conjunto com outras entidades parceiras, no âmbito de vários projectos, 

aposta na redução da probabilidade de ocorrência do evento fogo, na minimização da exposição e na 

mitigação do risco. 

Nos últimos anos, o investimento neste campo atingiu os 3 milhões de euros, dirigindo-se a acções de 

prevenção, formação, investigação e desenvolvimento. 

 

Investigação e Renovação 

Na vertente florestal, a The Navigator Company aposta na investigação e desenvolvimento. Através do RAIZ 

- Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, a Companhia participa em projectos que contribuem para 

o aumento da produtividade da floresta de eucaliptos, para a melhoria da qualidade da fibra produzida e da 

gestão florestal. 

A política activa de renovação e de valorização da floresta nacional exige uma significativa produção de 

plantas florestais, assegurada pela Viveiros Aliança, S.A. A dimensão, tecnologia e eficiência têm motivado o 

interesse e a visita de diversas entidades nacionais e internacionais que veem nos viveiros um exemplo. 

 

Contatos: 

Escritórios de Lisboa 

Av. Fontes Pereira de Melo, 27 

1050-117 Lisboa, Portugal 

Tel. +351 219 017 300 

 

Complexo industrial de Setúbal 

Apartado 55 

2901-861 Setúbal, Portugal 

Tel. +351 265 709 000 

 
Fonte: Navigator. Disponível em http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Nossa-Actividade/Setubal 

 

 

http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Nossa-Actividade/Setubal
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#Moinho de Maré da Mourisca 

Ponto de Encontro_Escola Secundária Lima de Freitas  
GPS: 38°31'24.0"N 8°54'53.7"W 
 

 
 

Situado na Reserva Natural do Estuário do Sado, o Moinho de Maré da Mourisca, possivelmente original do 

século XVII, localiza-se na Herdade da Mourisca, próximo do Faralhão, numa zona de sapal e salinas, rodeado 

de terrenos antigamente usados para o cultivo de arroz. 

 

Uma vez cheia a represa - também denominada de caldeira - com o fluxo de água resultante da maré-cheia, 

era fechada a comporta de comunicação entre a mesma e o rio. Com a baixa-mar, eram abertas as portas 

que encerravam a caldeira, os pejadouros, e, através da corrente de água criada artificialmente, colocava-se 

a girar o rodízio, roda disposta horizontalmente, constituída por um conjunto de palas e ligada às mós. 

 

Seis mós, responsáveis pela moagem dos grãos de cereais para o fabrico de farinha, equipavam o Moinho de 

Maré da Mourisca, espaço que, na primeira metade do século XX, foi alvo de melhoramentos, tendo, na 

altura, sido elevado o pavimento em cerca de cinquenta centímetros. 

 

O Moinho de Maré da Mourisca é propriedade do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

e funciona atualmente em regime de cogestão com a Câmara Municipal de Setúbal, sendo palco da realização 

de várias atividades nas áreas da educação e animação ambiental e do turismo de natureza. 

 

O ICNF, anterior Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, deu início à recuperação do 

edifício em 1995, que, em 2011, foi alvo de significativas obras de beneficiação. 

Contatos: 

Márcia Pacheco 

Técnico Superior -Setor de Ação Educativa e Pedagógica (DCED/DIEDU/SASEP) – 

 

Câmara Municipal de Setúbal: marcia.pacheco@mun-setubal.pt ( +351 265 541 500 Fax: +351 265 541 620) 

  http://www.mun-setubal.pt   https://www.facebook.com/municipiodesetubal  

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal. Moinho de maré da Mourisca. Disponível em http://www.mun-

setubal.pt/pt/pagina/moinho-de-mare-da-mourisca/280 

 

mailto:marcia.pacheco@mun-setubal.pt
http://www.mun-setubal.pt/
https://www.facebook.com/municipiodesetubal
http://www.mun-setubal.pt/pt/pagina/moinho-de-mare-da-mourisca/280
http://www.mun-setubal.pt/pt/pagina/moinho-de-mare-da-mourisca/280
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Info#Setúbal 

Dados e Indicadores Estatísticos 

Território 
Área..................................................................................................................230,3 Km2 
Número de Freguesias......................................................................................................5 
Densidade Populacional (Hab/Km2) - 2004..............................................................698,9 

 População 

Número de habitantes  

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

15 541 18 758 21 252 25 406 32 096 41 131 50 456 49 765 55 037 56 344 65 230 98 366 103 634 113 934 121 185 

(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.) 

Número de habitantes por Grupo Etário  

 
1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

0-14 Anos 12 635 16 705 19 018 16 091 15 153 13 942 13 563 15 870 24 399 20 625 17 686 19 557 

15-24 Anos 6 974 9 025 11 590 10 003 9 293 10 429 8 868 9 585 14 380 16 007 16 267 12 507 

25-64 Anos 16 174 19 894 22 305 22 301 22 476 26 991 29 523 33 985 50 422 54 750 63 156 67 215 

= ou > 65 Anos 1 516 1 950 2 007 2 024 2 611 3 410 4 390 5 790 9 165 12 252 16 825 21 906 

> Id. desconh 106 209 239 48 137 
       

(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se 
registem algumas diferenças relativamente à designada população residente) 

Os resultados do censo de 1930 são afetados pela desanexação das localidades que vieram a fazer parte do concelho de Palmela 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal (consultado em 26 demarçode2018) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal
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Plano Estratégico de Setúbal 2026 

“(…) Enquadramento territorial: os grandes desafios da articulação territorial e 

funcional de Setúbal 

O concelho de Setúbal pertence, conjuntamente com Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal e Sesimbra, à região da Península de Setúbal (PSE). Integra a Região da Área Metropolitana 
de Lisboa que, aos anteriores territórios soma os concelhos localizados na margem norte do rio Tejo, 
ou seja, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. 

Setúbal é capital de distrito (desde 1926), estatuto que ao longo dos anos lhe conferiu relevância 
institucional e a possibilidade de centralização de serviços (serviços públicos, às famílias e às empresas). 
A história de Setúbal do século XIX revela um desenvolvimento económico e social que tornou a então 
vila num dos mais importantes centros industriais e comerciais do país. Em 1960 deu-se a elevação a 
cidade do respetivo núcleo urbano e inaugurou-se a via-férrea Barreiro/Setúbal, tendo progressivamente 
consolidado a sua atratividade empresarial e populacional, que ainda hoje se mantém expressiva (15% da 
população do distrito de Setúbal reside no concelho de Setúbal - Figura 1). 

Setúbal revela ainda um efeito expressivo de polarização populacional, empresarial e no emprego no 
contexto da Península de Setúbal. 

Em 2011 representava 15,5% da população residente nos territórios a sul do rio Tejo, revelando-se, 
deste ponto de vista, como um território atrativo e com capacidade de captação de fluxos migratórios 
(taxa de atração de 4,2%), tendência que se traduz num crescimento de 6,4% no último período 
intercensitário. Confrontando com os restantes territórios constantes da análise (excetuando Alcácer do 
Sal que perdeu cerca de 8,7% do efetivo populacional e Grândola com uma redução de -0,5%), denota-se um 
menor dinamismo populacional de Setúbal face aos territórios de comparação, por exemplo 
significativamente distanciando da performance de Alcochete, que registou um aumento de 35% no número 
de habitantes, ou de Sesimbra com uma variação de 31,8% (Mapa 1). 

O peso empresarial de Setúbal é assinalável. A sua expressão industrial tem deixado uma marca histórica 
de grande sensibilidade às crises económicas internacionais e aos ciclos económicos recessivos, sem que 
tenham, ainda, conseguido ativar-se mecanismos de absorção contra cíclica dos seus efeitos. Representava, 
em 2012, 16,7% dos estabelecimentos da Península de Setúbal (12% na AML), a que estão associados 19,6% 
dos postos de trabalho (9,0% na AML). Os efeitos conjunturais da crise económica internacional vivida, que 
atingiram manifestações mais expressivas a partir de 2008, fizeram-se sentir com uma intensidade mais 
expressiva em Setúbal do que no país e traduziram-se numa redução quer do número de estabelecimentos (-
18,8%) quer dos postos de trabalho associados (-18,5%). 

O enquadramento cénico de Setúbal oferece perspetivas ambiciosas de diversificação da fileira de 
atividades económicas que beneficiam da proximidade entre a Serra, as praias e o mar, ao que acresce o 
feliz posicionamento da cidade e do centro histórico neste enquadramento. Da mesma forma, sobressai a 
importante dimensão ambiental que lhe é conferida pela significativa expressão das áreas que o património 
natural classificado ocupa em Setúbal. 

A beleza da baía de Setúbal e do seu enquadramento nos territórios, classificados e protegidos, do Parque 
Natural da Arrábida e da Reserva Natural do Estuário do Sado, são argumentos que oferecem prenúncios de 
um usufruto pela população e de uma apetência turística que, no entanto, têm sido apoucados por 
dificuldades de operacionalização de condições mais propícias à sua fruição. 

No domínio turístico, Setúbal enquadra-se na Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL). Do 
ponto de vista do ordenamento do território baseia-se nas instruções ditadas pelo Plano Regional de 
Ordenamento do Território da AML. Para lá desta realidade de integração institucional, a posição de 
Setúbal do ponto de vista turístico tem de ser pensada à escala da recetividade dos visitantes e turistas, 
valorizando os patamares críticos de atratividade que os argumentos de visitação existentes em Setúbal 
projetam nos seus potencial públicos-alvo. 

file:///C:/Users/crist/Desktop/Nova%20pasta/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal%20(1).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/crist/Desktop/Nova%20pasta/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal%20(1).docx%23_bookmark40
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A paisagem que se visualiza a partir da Serra da Arrábida, sobre Setúbal e sobre a península de Tróia ou, 
sobre esta, a partir do centro histórico de Setúbal, conferem argumentos de natural sensatez ao 
estabelecimento de iniciativas que projetem, reciprocamente, os valores patrimoniais e naturais individuais 
dos territórios do Alentejo Litoral, em prol de uma região que tem contornos turísticos globalmente 
homogéneos, derivados de uma diversidade que só se obtém a uma escala superior à concelhia. 

 
Figura 1. Dimensão populacional interna e externa de Setúbal 

 
 

As mudanças são expressivas em zonas como a Frente Ribeirinha ou o Centro Histórico, onde existem marcos 
claros de intervenção que vão desde a requalificação da zona nascente de Troino, à restruturação da 
Avenida Luísa Todi, à construção e renovação de avenidas, largos, bairros sociais e equipamentos culturais 
como o Mercado do Livramento, o Fórum Municipal Luísa Todi ou mesmo a Casa da Cultura e a Casa das 
Quatro Cabeças. As intervenções no Bairro da Bela Vista e os investimentos em equipamentos escolares 
e sénior corporizam exemplos referidos como bem-sucedidos do ponto de vista da dimensão social e inclusiva 
que acompanha a qualificação física realizada. 

Permanecem, naturalmente, objetivos e ambições a atingir, que beneficiarão do compromisso, quer da 
Câmara Municipal de Setúbal, quer da sociedade civil, em tornar Setúbal um concelho progressivamente 
melhor para trabalhar, para viver e para visitar. 
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Quadro 1. Dimensão comparada de Setúbal: dimensão populacional e da bolsa de emprego 

 

O concelho de Setúbal é um território de “transições” e de diversidades que devem ser analisadas, não só, 
à escala interna concelhia, mas também conjugadas na sua dupla perspetiva externa de leitura (Figura 
2). 

Os desafios que se colocam às estratégias de desenvolvimento a implementar são complexos, exatamente, no 
equilíbrio entre a correta perceção das diversidades internas de Setúbal, com os consequentes impactos na 
priorização de intervenções em função de correções e disfuncionalidades a colmatar, e a eficaz leitura 
das diversidades e/ou complementaridades externas, com a consequente ponderação dos benefícios da 
sua valorização e dos perigos da sua desvalorização. Destaca-se: 

✓ A diversidade do modelo residencial, que opõe a elevada densidade e concentração populacional que 
carateriza a cidade de Setúbal, ao modelo de edificação dispersa e baixa densidade populacional, muito 
apetecível à segunda residência, principalmente na União de Freguesias de Azeitão. 

✓ A diversidade patrimonial que conjuga os territórios classificados e protegidos da Serra da Arrábida e do 
Estuário do Sado, bem como as afamadas praias e a belíssima baía desenhada no Sado, com uma gastronomia 
e vinhos que têm vindo a solidificar reconhecimento, a que se juntam tradições e um património 
arquitetónico que podem ser enaltecidos. Somam-se, obrigatoriamente, trunfos que resultam da articulação 
com o litoral da costa azul, onde Tróia surge como elemento de ligação privilegiada de Setúbal ao 
Alentejo Litoral; 

✓ A transição urbano-rural vista na perspetiva de um território onde coexiste um núcleo urbano polarizador, 
que agrega parte significativa da população e dos serviços e que contém, no respetivo perímetro urbano, parte 
expressiva da atividade industrial e logística presente no concelho e uma mancha rural, a que estão associadas 
atividades específicas não negligenciáveis. Esta transição urbano-rural deve, também, ser perspetivada no 
posicionamento de charneira que se estabelece entre a região mais urbana e densa do país, em termos 
económicos e populacionais, a AML, e uma região com caraterísticas vincadamente mais rurais, que é o 
Alentejo. 

✓ A transição setorial, evidenciando uma terciarização da sua estrutura produtiva, seguindo de perto a 
tendência registada a nível regional, apesar de manter uma matriz industrial de maior relevância, 
comparativamente à referência nacional, num núcleo específico de atividades industriais. A diversificação 
da estrutura produtiva industrial e o aprofundamento da tendência de terciarização constituem 
mecanismos com capacidade para atenuar a exposição da economia setubalense aos impactos dos ciclos 
económicos recessivos. 

file:///C:/Users/crist/Desktop/Nova%20pasta/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal%20(1).docx%23_bookmark5
file:///C:/Users/crist/Desktop/Nova%20pasta/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal%20(1).docx%23_bookmark5
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✓ A transição regional AML-Alentejo, que coloca a Setúbal a oportunidade de assumir protagonismo na ativação 
de elos importantes de semelhança patrimonial natural entre a margem norte e a margem sul do Tejo, 
tornando mais assertiva a perceção de que a AML possui dois parques naturais – Parque Natural Sintra-Cascais 
e Parque Natural da Arrábida – e duas zonas de estuário classificadas – Reserva Natural do Estuário do Tejo e 
Reserva Natural do Estuário do Sado. Este papel de Setúbal no quadro interno da AML, atuando no 
robustecimento da coesão interna da região por via da equiparação de valores patrimoniais relevantes 
das duas sub-regiões unidas pelo rio Tejo, pode ser avantajado pelo reforço da relação de Setúbal com o 
Alentejo Litoral, enquanto território homogéneo que oferece diversidade a Lisboa. 

A compreensão das diferentes escalas de articulação em que Setúbal se insere recomenda que sejam 
estrategicamente ponderadas articulações e/ou complementaridades que se poderão desenvolver, 
recomendavelmente, nas seguintes dimensões: 

✓ Articulações de base funcional, assente numa plataforma territorial alargada, a promover com a margem 
norte do rio Tejo e com o Alentejo, no contexto ibérico e atlântico, afirmando a relevância da cidade de 
Setúbal e promovendo a descentralização de atividades e novas valências, aproveitando as suas 
potencialidades/recursos particulares. 

✓ Articulações de base ecológica, agrícola e florestal, estabelecidas com territórios de proximidade com 
valências naturais de referência, tal como Sesimbra ou Grândola, ou com enfoque produtivo em atividades 
económicas associadas ao setor primário, tal como Palmela ou as regiões do Oeste e do Ribatejo. Aqui 
também subjacente a compatibilização das atividades económicas com a valorização das áreas estuarinas, da 
Serra e do mar, pensada com os territórios tocados por estes patrimónios. 

✓ Articulações de base industrial, centrais perante a histórica vocação industrial do concelho de Setúbal e as 
sinergias que podem ser estabelecidas com outros territórios de vocação semelhante, como é o caso de 
Palmela ou mesmo Lisboa. Também ao nível da indústria naval e, a par da possibilidade do aprofundamento 
e diversificação da especialização produtiva, a articulação direciona-se a outros territórios com tradição 
naval, nos casos de Lisboa e Almada. 

✓ Articulações de base logística e portuária, cujo alcance funcional se estende a Lisboa e Sines, assumindo 
como subjacente a potenciação das infraestruturas portuárias e de apoio logístico na orla atlântica. Tem-se em 
consideração a importância da aposta da centralidade euro-atlântica da Região de Lisboa e os impactos 
para a atração de investimento a nível internacional. 

✓ Articulações de base turística, considerando a presença de diversos polos de atração turística, em diferentes 
escalas de proximidade: uma imediata, com Sesimbra, pela partilha do Parque Natural da Arrábida e pela 
continuidade da linha de praias; uma outra quase igualmente imediata, com Tróia e com o Alentejo Litoral, 
reconhecendo uma continuidade “cortada” pelo Sado que a curta distância de ferry facilmente permite 
ultrapassar; e ainda uma terceira, com a sub-região da Grande Lisboa, com a qual importa estabelecer 
uma articulação efetivamente coincidente com vínculo institucional existente, ultrapassando disputas internas 
entre margens e valorizando os benefícios recíprocos que Setúbal e a Península de Setúbal podem retirar 
da proximidade a uma cidade capital. 

Os tópicos esboçados neste enquadramento são fundamentados nos elementos de diagnóstico que se 
aprofundam nos pontos seguintes, conjugando uma leitura temática do diagnóstico prospetivo, com 
elementos qualitativos recolhidos nos momentos de participação realizados (workshops temáticos) e com 
uma primeira matriz SWOT do concelho de Setúbal. (...)” 
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Figura 2. Enquadramento territorial de Setúbal 

 
 
(…) 

Setúbal é um concelho de tradição industrial e atrativo do ponto de vista empresarial, embora 
fragilizado pelas crises económicas vivenciadas nas últimas décadas e por dificuldades ao nível do 
associativismo 

Os anos 70 marcaram o apogeu industrial de Setúbal, onde a indústria automóvel se destacava. A 
crise dos anos 80 ditou uma quebra assinalável da atividade económica no concelho, com o encerramento 
de diversas unidades industriais e consequente aumento do desemprego. Já no século XXI, a recente 
crise económica internacional, assim como a deslocalização de unidades industriais para outros locais 
considerados mais atrativos, correspondeu a uma nova fase de bloqueio da afirmação empresarial deste 
território. 

Hoje, a especialização produtiva de Setúbal ainda revela essa histórica vocação industrial, com enfoque nos 
setores do “Material de Transporte” e “Papel e Publicações”, a que acresce uma elevada representatividade 
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do emprego nos serviços concentrados na cidade, com destaque para a “Educação, Saúde e Cultura” (23,2%), 
“Distribuição e Comércio” (16,3%) e “Serviços Empresariais” (13,2%). 

Para além destes setores de especialização clara, os contributos recolhidos no processo de participação 
revelam consenso em torno do que parece ser o potencial agrícola ainda não devidamente explorado de 
Setúbal e, portanto, das oportunidades de desenvolvimento de atividades agroindustriais, nomeadamente 
no setor vitivinícola e em articulação com os territórios de contiguidade com maior apetência no 
agroalimentar. Apelando à experiência acumulada na indústria automóvel, é também salientado o 
potencial de desenvolvimento em atividades ligadas à aeronáutica, de que é exemplo a Lauak, tendo por 
base algumas intenções de instalação industrial direcionadas para este segmento industrial. 

O concelho de Setúbal tem reforçado os respetivos fatores de atratividade empresarial, dispondo de 
espaços infraestruturados para o acolhimento de empresas, nomeadamente, a emblemática Zona 
Industrial da Mitrena (ao longo da EN 10-4), o Parque Industrial Sapec Bay, o BlueBiz Global Parques – Parque 
Empresarial da Península de Setúbal, o IMA Parque e o Eira Park. É de ressalvar a importância da qualificação 
e profissionalização da gestão de algumas destas áreas empresariais, por forma a providenciar-se as condições 
de implantação de serviços avançados às empresas, onde a cidade poderá também assumir um papel de 
destaque. 

Gráfico 1. Especialização produtiva do concelho de Setúbal, na lógica do emprego | 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

O tecido empresarial setubalense é maioritariamente composto por microempresas (cerca de 97% das 
empresas têm menos de 10 trabalhadores) e tem pouca expressão da média dimensão. Contudo, tem a 
particularidade de possuir um conjunto de empresas de grande dimensão e que determinam a especialização 
produtiva concelhia, tais como a Portucel, SAPEC, LISNAVE, Secil e outras empresas com forte ligação ao cluster 
do automóvel, que são responsáveis por parte significativa da riqueza gerada. É comprovativo desta 
constatação o facto de em 2012 cerca de 30,3% do VAB e de 46,8% do volume de negócios ter sido gerado 
pelas quatro maiores empresas do concelho. 

Estas caraterísticas refletem alguma vulnerabilidade à sustentabilidade produtiva e ao perfil de 
especialização do concelho. Veja-se a perda transversal de postos de trabalho registada entre 2008 e 2012, 
na maioria dos setores de atividade, incluindo em atividades de especialização do concelho que são 
polarizadas por grandes empresas (o caso do “Papel e Publicações”), contrastando com o crescimento 
(2008-2012) do emprego nas indústrias “Extrativas” (24,8%), “Material de Transporte” (6,2%) e “Madeira, 
Cortiça e Mobiliário” (3,8%). 

Perante esta morfologia empresarial, as questões do associativismo assumem particular relevância, uma 
vez que é uma estratégia possível de aumento da massa crítica das pequenas e médias empresas. As opiniões 
recolhidas no processo de auscultação salientam resistências às lógicas de cooperação e de parceria, com 
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impacto na capacidade de organização para o mercado e ganhos de escala. Recentemente surgiram iniciativas 
consonantes com o objetivo de agregação empresarial tais como a IDSET - Associação Portuguesa para a 
Inovação e Desenvolvimento e a AISET - Associação da Indústria da Península de Setúbal, ambas 
reconhecendo a importância da formulação de uma gestão e estratégia empresarial para o tecido empresarial 
do concelho e da região. Também o empreendedorismo e a promoção de iniciativas locais são cruciais à 
densificação, diversificação e rejuvenescimento da base de atividades económicas de Setúbal, missão por 
exemplo preconizada pelo NNIES - Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal, focalizado no centro 
histórico, mas cuja motivação se poderá disseminar noutras iniciativas. 
 

(…) 

A economia do mar como área de afirmação potencial, conjugando os fatores distintivos de Setúbal em 
articulação com o território de inserção 
 
(…)  

Entre as áreas de atuação que poderão ser identificadas na 
afirmação do cluster do mar em território setubalense, encontra-se 
a atividade portuária, a que se acrescenta o transporte marítimo 
e a pesca, a aquicultura e a indústria do pescado. Será 
importante avaliar se a afirmação no cluster do mar se processa 
através das dimensões onde Setúbal já firmou capacidade, ou 
se existirão novas áreas de aposta exequível. 

(…)  

Na Península de Setúbal, em 2012, o VAB associado à economia 
do mar pesava aproximadamente 2% no VAB total da região e 
o volume de negócios ligado direta ou indiretamente ao mar 
representa cerca de 247 milhões de euros (2012), com quase 
1.300 empresas e 3.600 pessoas ao serviço. As empresas ligadas 
a atividades marítimas na PES estão, na sua maioria, concentradas nos segmentos do “peixe e aquicultura” 
(cerca de 43%) e no “comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos” (38%). Apesar do volume de 
emprego nestes segmentos representar 32% e 19%, respetivamente, do total de emprego na “economia do 
mar”, o volume de negócio associado tem uma importância relativa menos expressiva de, respetivamente, 
11% e 14%. 

Apesar da crise generalizada no setor da pesca e aquicultura, o concelho de Setúbal mantém uma ligação 
importante às atividades piscatórias. A captura nominal de pescado na Região de Lisboa é representada 
apenas pelos concelhos de Sesimbra, Setúbal e Cascais, com cotas de 81,3%, 13,8% e 4,9% respetivamente 
(medidas em euros). Regionalmente, Setúbal assume papel de destaque na captura de moluscos (28%), 
em particular do choco (63,4%), onde regista uma produção total de 191 toneladas de choco (1.081 milhares 
de euros). 

O setor da “reparação e manutenção de embarcações” também assume uma posição relevante na Península 
de Setúbal, e embora esteja concentrado num número de empresas relativamente diminuto (5% do total 
de empresas ligadas ao mar) é ainda uma expressiva fonte de emprego ligada à economia do mar, onde 
emprega cerca de 21% do total de emprego e possui 42% do volume total de negócios. 

A indústria naval (construção e reparação) é um dos segmentos ligados à economia do mar com alicerces na 
Península de Setúbal, cujo auge se registou nos anos setenta, mantendo ainda hoje quocientes de 
localização elevados, que revelam uma fortíssima especialização de Setúbal face ao país (Quadro 2). Após um 
processo de declínio nos últimos 10 anos ditado pela redução de procura e de falta da modernização e 
especialização das empresas nacionais, este setor representa cerca de 3,8% e 3,3%, respetivamente, do 
emprego e do VAB da indústria transformadora da Península de Setúbal (2012) enquanto a atividade se 
centra hoje na reparação e manutenção naval e em nichos específicos de produção, diante a forte 
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concorrência asiática que conduziu a uma relocalização da produção no Oriente (Quadro 3). 

A LISNAVE, empresa de reparação e manutenção de grandes navios localizada na Zona Industrial de 
Mitrena, assume um papel de destaque a nível nacional. Embora a LISNAVE se tenha desenvolvido mais numa 
lógica de prestação de serviços (reparação) do que de indústria transformadora (construção), o 
reconhecimento quase histórico desta empresa e a sua capacidade de manutenção da quota de mercado, 
evidenciam o potencial existente no concelho para o sucesso de investimentos na modernização e/ou 
especialização da prestação de serviços navais, bem como uma possível aposta no desenvolvimento de um 
núcleo de construção naval. 

Quadro 2. Especialização, face ao país, dos diferentes contextos territoriais na indústria da construção e 
reparação naval | 2012 

 

Quadro 3. Importância relativa da indústria de construção e reparação naval | 2004-2012 

 

(…) 

O desenvolvimento do turismo associado ao mar é outro argumento relevante no potencial de 
aprofundamento da economia do mar em Setúbal, onde está subjacente a aposta no turismo costeiro (por 
exemplo balnear e da náutica de recreio). Aliado a este domínio está o potencial de exploração da produção 
de energia associada ao mar, assim como a aposta na formação em áreas de estudo com relevância para o 
desenvolvimento do setor. 

O Estuário do Sado oferece condições propícias à exploração de atividades náuticas que têm, não só, a 
capacidade de valorizar os recursos turísticos existentes, como de revitalizar a frente ribeirinha e dinamizar 
atividades económicas e a criação de empregos. (…) 

Uma hierarquização dos argumentos de atratividade turística de Setúbal que deve incorporar o 
reconhecimento apreendido pelos visitantes 

O potencial turístico do concelho de Setúbal deriva da conjugação da diversidade dos quatro principais 
argumentos de atratividade turística que se lhe identificam, embora com diferentes maturidades do ponto 
de vista do reconhecimento apreendido pelo visitante: 
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✓ dois argumentos nos quais Setúbal já possui reconhecimento firmado - o seu património natural, 
simbolizado no Parque Natural da Arrábida e na Reserva Natural do Estuário do Sado, e a sua 
gastronomia e vinhos, simbolizados no queijo e nas tortas de Azeitão, no peixe fresco e nos vinhos das 
quintas do concelho; 

✓ e dois argumentos nos quais Setúbal ainda precisa ganhar maturidade de reconhecimento, e que têm 
capacidade de conferir densidade à capacidade de atração dos primeiros – a cidade, com enfoque no 
reforço de uma dinâmica urbana que enquadre a fruição do espaço natural e da gastronomia do 
concelho, e os espaços industriais, como elemento de diversificação da oferta lúdica-pedagógica. 

O espaço natural constitui a componente mais firmada da atratividade do concelho de Setúbal, captando 
visitantes atraídos, quer pela beleza das paisagens naturais da Serra da Arrábida e do Estuário do Sado, 
quer pelas atividades lúdicas, desportivas, contemplativas e educativas que em torno deles se têm 
desenvolvido. Destaca-se a observação de golfinhos e de aves no Estuário do Sado, os passeios pedestres e 
a cavalo, o geocaching e os desportos de BTT no Parque Natural da Arrábida, e as praias do Portinho da 
Arrábida. Algumas destas atividades já estão estabelecidas, outras estão em fase de desenvolvimento e 
enfrentam constrangimentos que não facilitam o aprofundamento do seu potencial turístico e que, 
nalguns casos, se colocam ao nível da sobreposição de jurisdições, e noutros casos se colocam ao nível das 
restrições inerentes à fruição de territórios protegidos. (…) 

A gastronomia e vinhos acompanha de perto o protagonismo de atratividade atribuído ao espaço natural, 
sendo percetível que da conjugação destas duas dimensões resultará um ciclo virtuoso de reforço dos 
respetivos patamares individuais de atratividade, com vantagem para a atratividade turística global de 
Setúbal. Os produtos emblemáticos do concelho vão desde produtos alimentares como o queijo e as tortas 
de Azeitão, como o peixe fresco, o choco frito, as ostras e sardinhas, à vasta diversidade de vinhos brancos e 
tintos. Indício da valorização atribuída pelos agentes do setor vitivinícola do concelho à dinâmica 
associativa está na integração de diversas adegas de Setúbal na Rota de Vinhos da Península de Setúbal.” 
 

Figura 3. Hierarquia dos argumentos de atratividade turística de Setúbal 

 

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal. 2016. Plano Estratégico de Setúbal 2026. Disponível em https://www.mun-
setubal.pt/temps/noticias/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal.pdf  

https://www.mun-setubal.pt/temps/noticias/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal.pdf
https://www.mun-setubal.pt/temps/noticias/04_21_17_25_relatoriofinal_pesetubal.pdf
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Formação 
 
1 - O XXXII - funciona também como curso de formação, como o nome oficial de “Da Península para o 

Mundo” com o registo de acreditação CCPFC/ACC-100298/18 e com 25 horas presenciais, para progressão 

na carreira dos docentes para os grupos disciplinares 200 e 420 e específica para os mesmos grupos. 

Neste caso é obrigatória a assinatura de folhas de presença, de acordo com os normativos em vigor. A não 

assinatura implica a marcação de falta ao fim do período respetivo (manhã/tarde). 

2 - Só assinam as folhas de presença, os participantes cujo nome conste da lista de formandos. 
 
3 - Os participantes em Formação Contínua devem cumprir um mínimo de 2/3 das horas previstas (pelo que 
não podem faltar mais de 8h30min) conforme legislação em vigor. 
 
4 - O trabalho final de avaliação é individual e deverá obedecer aos requisitos do ponto 6. O cumprimento 
do prazo de entrega é fundamental para que todo o processo possa ser concluído atempadamente. Deverá 
ser enviado para cfpor2001@gmail.com até 7 de maio de 2018. 
 
5 - Avaliação 
De acordo com legislação em vigor, a avaliação dos formandos em formação, rege-se pelos seguintes 
critérios. 
 
5.1. Critérios de avaliação 
 

Critérios para avaliação/classificação Pesos 

Participação 1 

Realização das tarefas nas sessões (caso se aplique) 1 

Elaboração de relatório crítico individual 2 

 

5.2. Escala de classificação: de 1 a 10 
 

% Valor Descrição 

0- 29 1 a 4,9 Insuficiente 

30 - 49 5 a 6,4 Regular 

50- 74 6,5 a 7,9 Bom 

75-84 8 a 8,9 Muito Bom 

85-100 9 a 10 Excelente 
 

5.3. Classificação Final  
A classificação quantitativa, traduz-se numa escala de 1 a 10. A avaliação final terá uma menção 
qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e Excelente) e o valor final da classificação 
quantitativa. 
 
5.4. Faltas - assiduidade  
De acordo com a lei em vigor, as faltas não podem exceder 1/3 do número de horas presenciais de cada ação.  

mailto:cfpor2001@gmail.com
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5.5. A grelha de avaliação final dos formandos reflete a avaliação do conjunto dos elementos a ter em 
conta no processo.  
 
5.6. Parâmetros específicos de Avaliação  

 

6 - Relatório 

A - Relatório Crítico sobre o XXXII ENPG 

Parâmetros de elaboração do relatório crítico 
1. Introdução (aspetos teóricos acerca da importância deste tema para a valorização pessoal e/ou 

profissional) 
2. Razão da inscrição / expectativas 
3. Descrição das atividades em que participou (Data, Local e Temas abordados) 
4. Metodologia(s) seguida(s) e sua adequação (Sessões plenárias; Visitas de estudo; Mesa(s) 

redonda(s), trabalho em grupo, Oficinas de trabalho (workshops)) 
5. Materiais de apoio / documentação 
6. 6 – Satisfação das expectativas 
7. Sugestões para próximas realizações 
8. Conclusão / apreciação global 

 

B - Parâmetros do “Paper”-  recensão crítica  

1. Introdução (razões da escolha do tema) 
2. Enquadramento Teórico 
3. Análise metodológica sobre o tema 
4. Validação científica baseada nos autores que estudaram o tema 
5. Conclusões  
6. Bibliografia 
 

7 - Relatório com 6 a 12 páginas de texto (8 a 15 mil caracteres, podendo conter anexos ou fotografias) em 

suporte informático. 

7.1. Deverá ser enviado para Centro de Formação Professor Orlando Ribeiro, no prazo máximo de 30 dias 

após a formação presencial, sem o que não poderá ser passado o Certificado de Creditação.  

7.2. Deve ser enviado por email para cfpor2001@gmail.com ou ser submetido como trabalho na página do 

Encontro da Plataforma Moodle 

 
8 - O certificado de frequência com aproveitamento, caso a ele haja direito, será emitido após o 
encerramento de todo o processo e enviado diretamente para a morada indicada na ficha de inscrição ou 
outra a indicar para esse fim. 
 
9 - A Ação de Formação é da responsabilidade do Centro de Formação da Associação de Professores de 
Geografia “Professor Orlando Ribeiro”. Só serão consideradas as inscrições, com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida.  
 
10 - Os destinatários da ação são e Professores dos Ensinos Básico e Secundário dos grupos 200 e 420. A ação 
releva para a progressão na carreira de acordo com os nº 1 do artigo 8º e com a artigo 9º do RJFC de 
Professores. 
 
                                                                     A Diretora do Centro de Formação 

           

(Maria Helena Magro)  

  

mailto:cfpor2001@gmail.com
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Listas de Participantes 
 

Convidados 
 

04 de abril 
 

João Costa - Secretário de Estado da Educação 
Maria das Dores Marques Banheiro Meira - Presidente da Câmara Municipal de Setúbal 
Dina Teresa Mestre Fernandes - Diretora da Escola Secundária Lima de Freitas 
 
Pedro Cortesão Casimiro - NOVA FCSH 
 
Helena Magro - Escola Secundária Ferreira Dias 
Lúcia Nunes - Escola Secundária Ferreira Dias 
Pedro Damião - Agrupamento de Escolas da Lourinhã 
Emília Sande Lemos - Associação de Professores de Geografia 
Ana Cristina Câmara - Associação de Professores de Geografia 
Filomena Clemente - Escola Secundária IBN Mucana 
Luís Mendes - Escola Superior de Educação de Lisboa 
Pedro Conceição - Here 

 

05 de abril 
 
Jorge Umbelino - Escola Superior de Turismo do Estoril 
Carlos Manuel Ferreira - IGOT- Universidade de Lisboa 
Norberto Santos - Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra 
Carlos Silva - NOVA FCSH  

Fernando Jorge dos Santos Machado - Escola Secundária Lima de Freitas 
 
Luís Filipe Catarino - Fotógrafo  
Jaime Cortesão Casimiro – Aluno - EB 23 Professor Noronha Feio 
 
 
 

06 de abril 
 
Vasco Raminhas - Câmara Municipal de Setúbal  
Fátima Évora - Porto de Setúbal 
Ana Isabel Martins – AutoEuropa 
Ana Cristina Falcão - ICNF 
Ana Sofia Palma - ICNF 

  Carlos Moreira da Cruz - Escola Superior de Educação de Setúbal 
 

Álvaro Domingues - Faculdade de Arquitetura - Universidade do Porto 
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