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RECURSOS  

Este APROFGEO@INFORMA reúne um conjunto de informações relacionadas com recursos naturais de modo a apoiar os pro-

fessores na sua atual atividade letiva com propostas de recursos e de atividades, passíveis de serem exploradas com os alunos, 

nas aulas de Geografia e de Cidadania e Desenvolvimento.  

A informação aqui reunida é atualizada e traduz a visão multiescalar importante na abordagem aos  recursos naturais (Mundo, 

Europa e Portugal). A utilização apropriada de Big data e de webSIG, permite uma visualização instantânea e interativa, gráfica 

e cartográfica por-menorizada e multifatorial dos fenómenos, visualmente é muito mais atrativa e apelativa e representa uma 

mais valia na trans-posição didática dos conteúdos. Acresce a isto, o estimulo à utilização destas por iniciativa própria e auto-

nomia em pesquisas futuras e outros contextos.  

Na última página estão identificadas as Atividades do Dia [disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVIDADE 

DO DIA] e do GEORED  [disponíveis  em Recursos - Geored (mec.pt)] relacionadas com a temática desta edição.  

NATURAIS 

https://geored.dge.mec.pt/recursos
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Aprendizagens Essenciais 

Ensino Básico 

1º Ciclo 

2º Ano: Descrever elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de informação em várias fontes do-

cumentais. Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. Representar Reconhecer a existência de 

bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua preservação. Saber colocar questões sobre proble-

mas ambientais existentes na localidade onde vive, nomeadamente relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, os 

solos, apresentando propostas de intervenção.  

4º Ano: Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.) com a distribui-

ção espacial de fenómenos humanos (população, atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.  

2º Ciclo 

5º Ano: Descrever e representar em mapas as principais características da geografia física (relevo, clima, hidrografia e vege-

tação) em Portugal e na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e símbolos). Aplicar as TIC e as TIG 

para localizar e conhecer características físicas do território português e da Península Ibérica;  

3º Ciclo 

8º Ano: Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, recorrendo ao trabalho de campo. Caracterizar 

os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira, agricultura, pecuária, silvicultu-

ra, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo).  

9º Ano: Investigar problemas ambientais concretos a nível local, nacional e internacional. Identificar situações concretas de 

complementaridade e interdependência entre lugares, regiões ou países na resolução de problemas ambientais. Apresentar 

soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e o equilíbrio ambiental.  Consciencializar-se 

para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais, no sentido de preservar o património natural, incrementar a 

resiliência e fomentar o desenvolvimento sustentável.   

Ensino Secundário 

Geografia A—Ensino Regular 

10º Ano: Relacionar a distribuição dos principais recursos do subsolo com as unidades geomorfológicas. Equacionar as po-

tencialidades e limitações de exploração dos recursos do subsolo. Construir um quadro de possibilidades sobre a exploração 

sustentável dos recursos naturais de Portugal – minerais, energéticos, hídricos e marítimos, evidenciando reflexão crítica e 

argumentação fundamentada. Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das  redes de distribuição e 

consumo de energia com a hidrografia, a radiação solar e os recursos do subsolo.  Inferir o potencial de valorização económi-

ca da radiação solar, apresentando exemplos dessas possibilidades. Descrever a distribuição geográfica e a variação anual da 

temperatura e da precipitação e relacioná-las com a circulação geral da atmosfera. Identificar as principais bacias hidrográfi-

cas e a sua relação com as disponibilidades hídricas. Relacionar as especificidades climáticas, as disponibilidades hídricas e os 

regimes dos cursos de água de diferentes regiões portuguesas, apresentando um quadro síntese para cada região.  Relacio-

nar as disponibilidades hídricas com a produção de energia, o uso agrícola, o abastecimento de água à população ou outros 

usos. Relacionar a posição geográfica dos principais portos nacionais com a direção dos ventos, das correntes marítimas, as 

características da costa e do relevo do fundo marinho. Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, descrever e compre-

ender a  exploração dos recursos naturais.  
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Aprendizagens Essenciais 

Ensino Secundário 

Geografia C—Ensino Regular 

12º Ano: Analisar a distribuição de assimetrias económicas e sociais à escala global, através da leitura de mapas e gráficos 

com indicadores económicos e sociais, nomeadamente os dos ODS. Compreender as assimetrias existentes no mundo atual 

em termos demográficos, sociais, económicos e ambientais, e os fatores potenciadores e dissuasores que as geram ou mini-

mizam. Debater e emitir opinião sobre as medidas propostas em conferências internacionais para a resolução dos problemas 

ambientais globais, tendo em conta a sustentabilidade do planeta. Explicar a importância da aplicação dos ODS. Reconhecer 

padrões de distribuição espacial de diferentes indicadores dos ODS. Explicar a importância da sustentabilidade do Sistema 

Terra através de exemplos concretos, a diferentes escalas de análise.  

Geografia—Cursos Profissionais 

B1: Relacionar as potencialidades do aproveitamento e da exploração da energia geotérmica com a sustentabilidade energé-

tica das ilhas dos Açores, apresentando casos concretos reportados em diferentes fontes. Relacionar a distribuição dos re-

cursos do subsolo com as características das principais unidades geomorfológicas de Portugal continental, utilizando mapas 

temáticos e outras fontes documentais. Equacionar as potencialidades e limitações da exploração dos recursos do subsolo, 

às escalas local, regional e nacional, pesquisando fontes de informação diversas. Monitorizar perigos e riscos do meio local, 

como, por exemplo, na exploração dos recursos do subsolo e das áreas do litoral, para sensibilizar a comunidade para a ne-

cessidade de uma gestão sustentável do território. 

B2: Relacionar a distribuição da insolação no território nacional e os fatores que a influenciam com as vantagens e desvanta-

gens do aproveitamento da energia solar, utilizando terminologia adequada. Analisar os impactes ambientais e económicos 

da instalação de centrais eólicas e fotovoltaicas, a diferentes escalas e níveis, evidenciando reflexão crítica e argumentação 

fundamentada. 

B3: Localizar as principais bacias hidrográficas, em Portugal, utilizando mapas de diferentes escalas. Caracterizar as redes 

hidrográficas existentes no território nacional, tendo em conta a diversidade litológica, morfológica e climática existente, 

utilizando os correspondentes mapas temáticos. Analisar as características das redes e das bacias hidrográficas para identifi-

car situações de risco de cheias. Questionar e propor soluções para situações de risco resultantes da possibilidade de cheias 

e de secas prolongadas afetarem pessoas e atividades em diferentes áreas do território nacional. Conhecer a distribuição 

das águas subterrâneas e dos principais aquíferos, reconhecendo a sua importância no contexto dos recursos hídricos nacio-

nais e regionais. Reconhecer a importância económica, social e ambiental das principais fontes termais em exploração (com 

destaque para o turismo termal), utilizando fontes documentais diferenciadas. Relacionar as disponibilidades hídricas nacio-

nais com os diferentes usos e ocupações do solo (como a produção de energia, o uso agrícola e o abastecimento de água à 

população), utilizando fontes documentais diferenciadas. Debater as possibilidades sobre a exploração sustentável dos re-

cursos hídricos superficiais e subterrâneos, evidenciando reflexão crítica e argumentação fundamentada. Simular situações 

em que o perigo do aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos permitam avaliar a potencialidade de riscos 

de cheias ou secas prolongadas em áreas específicas do território nacional, tendo por base os dados das normais climatoló-

gicas.  Reconhecer a importância da correta gestão e proteção das águas subterrâneas e dos aquíferos no contexto dos re-

cursos hídricos nacionais e locais. Avaliar a importância estratégica dos recursos hídricos para o desenvolvimento e sustenta-

bilidade do nosso futuro comum, tendo por base documentos de importância nacional e internacional. 
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Descrição: WebSIG com um conjunto diversificado de indicadores relativos às fontes de energia           

renováveis (solar e eólica). Permite adicionar várias camadas conjugando diferentes indicadores e        

visualizar os fenómenos (isolados ou conjugados) a diferentes escalas. Nota: Em inglês. 

Fonte: IRENA. Disponível em Global Atlas for Renewable Energy (masdar.ac.ae)  

1) Indicadores de fontes renováveis  

FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

2) Portal das energias renováveis  

Descrição: Para cada tipo de energia renovável (Biomassa, Eólica, Geotérmica, Hídrica, Hidrogénio, 

Oceanos, Solar) são apresentadas várias informações: Conceitos; Estado em Portugal, Links, Projetos. 

Fonte: Portal das energias 
renováveis. Disponível em 
http://
www.energiasrenovaveis.c
om/index.asp?ID_area=1 

https://irena.masdar.ac.ae/GIS/?map=543&utm_medium=referral&utm_source=irenanewsroom.org&utm_campaign=privatedata
https://irena.masdar.ac.ae/GIS/?map=543&utm_medium=referral&utm_source=irenanewsroom.org&utm_campaign=privatedata
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
https://irena.masdar.ac.ae/GIS/?map=543&utm_medium=referral&utm_source=irenanewsroom.org&utm_campaign=privatedata
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Fonte: Portal 

das energias 

renováveis. 

Disponível em 

http://

www.energiasr

enovaveis.com

/index.asp?

3) DGEG  

Descrição: visualizador da DGEG (localização de centrais eólicas, hídricas, solares, urânio, petróleo, cap-

tação de águas de nascente, etc) 

Fonte: DGEG. Disponível 
em https://
geoapps.dgeg.gov.pt/
sigdgeg/ 

http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/
https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/
https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/
https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

4) Base de dados - PORDATA 

Descrição: Consumo de energia primária total e por tipo de fonte de energia 

Fonte: PORDATA. Consumo de energia primária. Disponível em https://www.pordata.pt/
DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico 

Fonte: PORDATA. Disponível em https://www.pordata.pt/Europa/Contribui%c3%a7%c3%
a3o+das+energias+renov%c3%a1veis+na+produ%c3%a7%c3%a3o+prim%c3%a1ria+de+energia+(percentagem)-
1729  

Descrição: Contribuição das energias renováveis na produção primária de energia 

https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
https://www.pordata.pt/Europa/Contribui%c3%a7%c3%a3o+das+energias+renov%c3%a1veis+na+produ%c3%a7%c3%a3o+prim%c3%a1ria+de+energia+(percentagem)-1729
https://www.pordata.pt/Europa/Contribui%c3%a7%c3%a3o+das+energias+renov%c3%a1veis+na+produ%c3%a7%c3%a3o+prim%c3%a1ria+de+energia+(percentagem)-1729
https://www.pordata.pt/Europa/Contribui%c3%a7%c3%a3o+das+energias+renov%c3%a1veis+na+produ%c3%a7%c3%a3o+prim%c3%a1ria+de+energia+(percentagem)-1729
https://www.pordata.pt/Europa/Contribui%c3%a7%c3%a3o+das+energias+renov%c3%a1veis+na+produ%c3%a7%c3%a3o+prim%c3%a1ria+de+energia+(percentagem)-1729
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

5) Base de dados  IRENA 

Descrição: Base de dados com um conjunto diversificado de indicadores relativos às fontes de energia 

renováveis (solar, biomassa, geotérmica, eólica..). Permite pesquisar informação pela capacidade de 

produção, pelas infraestruturas e pela quantidade de eletricidade produzida a diferentes escalas 

(mundial e por país). 

Fonte: IRENA. Disponível em Bioenergy (irena.org)                   

Fonte: IRENA. Disponível em Geothermal energy 

(irena.org) 

https://www.irena.org/bioenergy
https://www.irena.org/geothermal
https://www.irena.org/bioenergy
https://www.irena.org/geothermal
https://www.irena.org/geothermal
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Fonte: IRENA. Disponível em Final 
Renewable Energy Consumption 
(irena.org) 

Fonte: IRENA. Disponível em 
Country Profiles (irena.org) 

Descrição: Base de dados com um conjunto diversificado de indicadores relativos às fontes de energia 

renováveis por país 

https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Final-Renewable-Energy-Consumption
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Final-Renewable-Energy-Consumption
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Final-Renewable-Energy-Consumption
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Final-Renewable-Energy-Consumption
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Final-Renewable-Energy-Consumption
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Country-Profiles
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Country-Profiles
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Renewable-Energy-Balances/Country-Profiles
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6) Tendências globais 

Descrição: Fontes de energia Mais seguras e mais limpas 

Fonte: World in data. Disponível em Why did renewables become so cheap so fast? And what can we do to use 

this global opportunity for green growth? - Our World in Data 

Descrição: Produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis cada vez mais barato 

Fonte: World in data. Disponível em Why did renewables become so cheap so fast? And what can we do to use 

this global opportunity for green growth? - Our World in Data 

https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
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1) IPMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Portal do Clima 

Descrição: Dados sobre temperatura, radiação, etc., em Portugal. Permite analisar a distribuição geográ-

fica do fenómeno e comparar variáveis em simultâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Fonte: Portal do Clima. Disponível em http://portaldoclima.pt/pt/ 

 

RADIAÇÃO SOLAR 

Descrição: Dados sobre insolação em Portugal 

Fonte: IPMA. Radiação global. 

Disponível em IPMA - Monit. 

Agro. Mensais 

http://portaldoclima.pt/pt/
https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/mapas/mensal/index.jsp?page=mrato.xml
http://portaldoclima.pt/pt/
https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/mapas/mensal/index.jsp?page=mrato.xml
https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/mapas/mensal/index.jsp?page=mrato.xml
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1) SNIRH 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                          
 

 

 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Descrição: Base de dados sobre os recursos 
hídricos por bacia hidrográfica  

Descrição: Boletim de escoamento 

Fonte: SNIRH. Disponível em 
SNIRH :: Sistema Nacional de Infor-
mação de Recursos Hídricos 

Fonte: SNIRH. Disponível em SNIRH > Dados Sintetizados 
(apambiente.pt) 

Descrição: Boletim de armazena-

mento das albufeiras 

Fonte: SNIRH. Disponível em SNIRH > Dados Sinte-

tizados (apambiente.pt) 

https://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.2
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.3
https://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.2
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.2
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.3
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.3
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Fonte: SNIRH. Disponível em https://
snirh.apambiente.pt/index.php?

Descrição: Boletim de precipitação por bacia hidrográfica. Permite comparar as disponibilidades hídricas 

entre bacias hidrográficas do norte e sul do país.  

2) Portal do Clima 
Descrição: Dados sobre a precipitação em Portugal. Permite analisar a distribuição geográfica do fenó-

meno e comparar variáveis em simultâneo, bem como saber o histórico e evolução ao longo dos anos. 

Fonte: Portal do Clima. Disponível em http://portaldoclima.pt/pt/ 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
http://portaldoclima.pt/pt/
http://portaldoclima.pt/pt/
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

1) LNEG, Geoportal 

Descrição: Base de dados e WebSIG com um conjunto diversificado de indicadores relativos aos         

recursos minerais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fonte:LNEG. Geoportal. Disponível em GeoPortal » LNEG 
 

                        Descrição: Carta de ocorrência de minerais em Portugal 1: 250 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DO SUBSOLO 

Fonte: LNEG. Carta de ocorrência de minerais em Portugal 1: 250 000. Disponível em Cartas das 

ocorrências minerais de Portugal na escala 1:250 000 » LNEG 

https://www.lneg.pt/area/geologia-e-recursos-geologicos/geoinformacao/geoportal/
https://www.lneg.pt/area/geologia-e-recursos-geologicos/geoinformacao/geoportal/
https://www.lneg.pt/product/cartas-das-ocorrencias-minerais-de-portugal-na-escala-1-250-000/
https://www.lneg.pt/product/cartas-das-ocorrencias-minerais-de-portugal-na-escala-1-250-000/
https://www.lneg.pt/product/cartas-das-ocorrencias-minerais-de-portugal-na-escala-1-250-000/
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

2) LNEG, Geoportal 

Descrição: SIG que permite selecionar a variável a apresentar no mapa (ex. recursos hidrogeológicos, 

recursos minerais (rochas ígneas, sedimentares, metamórficas, etc.) e sobrepor as camadas para rela-

cionar variáveis. 

Exercício 1: Localizar os recursos minerais, ex. granitos, arenitos, calcários, etc. e relacionar com as 

unidades geomorfológicas. 

Mapa 1 – Carta geológica de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: LNEG. Carta geológica de Portugal. Disponível em https://geoportal.lneg.pt/mapa/# 

https://geoportal.lneg.pt/mapa/
https://geoportal.lneg.pt/mapa/
https://geoportal.lneg.pt/mapa/
https://geoportal.lneg.pt/mapa/
https://geoportal.lneg.pt/mapa/
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Exercício 2: Relacionar a localização dos recursos hidrogeológicos – águas minerais e de nascente 

(Mapa 2) com a litologia (Mapa 1) nomeadamente, a maior ou menor permeabilidade e fraturação 

do substrato rochoso, existência de falhas tectónicas, etc 

Mapa 1 – Carta geológica de Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2 - Recursos hidrogeológicos  
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Descrição: reportagem jornalística (notícia e vídeo), de 04 de fevereiro de 2019,  sobre o pedido de 

uma avaliação para identificar as necessidades de intervenção na escombreira do Cabeço do Pião—

Panasqueira, do governo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Nas escombreiras do Ca-

beço do Pião, localizadas no Fundão, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto encontrou 

concentrações elevadas de arsénio, no valor de 150 kg por tonelada, quando os valores aceitáveis não 

chegam aos 150 gramas, etc.. 

Fonte: SIC Notícias. (2019). Governo pede avalia-
ção ao LNEC sobre escombreira do Cabeço do Pião. 
Disponível em SIC Notícias | Governo pede avalia-
ção ao LNEC sobre escombreira do Cabeço do Pião 
(sicnoticias.pt)  

Descrição: Reportagem jornalística, de 

09 de novembro de 2019,sobre a ex-

ploração de lítio - Portugal  (Boticas). 

 

RECURSOS DO SUBSOLO 

REPORTAGENS (NOTÍCIAS |ARTIGOS| VÍDEOS) 

Fonte: SIC. (2019) Reportagem Especial 
sobre a exploração de lítio. Disponível 
em  Reportagem Especial sobre a explo-
ração de lítio - Portugal à Carga | SIC | 
2019 | BOTICAS - YouTube  

https://sicnoticias.pt/pais/2019-02-04-Governo-pede-avaliacao-ao-LNEC-sobre-escombreira-do-Cabeco-do-Piao
https://sicnoticias.pt/pais/2019-02-04-Governo-pede-avaliacao-ao-LNEC-sobre-escombreira-do-Cabeco-do-Piao
https://sicnoticias.pt/pais/2019-02-04-Governo-pede-avaliacao-ao-LNEC-sobre-escombreira-do-Cabeco-do-Piao
https://www.youtube.com/watch?v=AHQaNW8OKmQ
https://www.youtube.com/watch?v=AHQaNW8OKmQ
https://www.youtube.com/watch?v=AHQaNW8OKmQ
SIC Notícias | Governo pede avaliação ao LNEC sobre escombreira do Cabeço do Pião (sicnoticias.pt)


 17 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Rua C2, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Descrição: documentário “Minas”, 

de 01 de abril de 200, sobre a Faixa 

Piritosa centrando-se na minas de 

Aljustrel, São Domingos e Lousal. 

 

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel. 

(2020). Minas. Faixa . Disponível em Do-

cumentário "Minas" - YouTube  

 

 

 

RECURSOS DO SUBSOLO 

Fonte: Camargo, J. (2020). A luta contra o petróleo e o gás em 
Portugal: aprender a ganhar. In Climaximo. Disponível em  A luta 
contra o petróleo e gás em Portugal: aprender a ganhar - João 
Camargo | Climáximo (climaximo.pt)  

Descrição: notícia sobre a exploração de petróleo no Algarve— 

26/05/2020. 

Descrição: notícia (artigo e e vídeo) sobre a 

exploração de petróleo e gás em Portugal— 

14/08/2016. 

Fonte: Cabrita-Mendes, A. (2016). A luta con-
tra o petróleo e o gás em Portugal: aprender a 
ganhar. In Jornal de negócios. Disponível em  
Como vão as explorações de petróleo e gás 
em Portugal? - Energia - Jornal de Negócios 
(jornaldenegocios.pt)  

REPORTAGENS (NOTÍCIAS |ARTIGOS| VÍDEOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=dgZCaH5vbls
https://www.youtube.com/watch?v=dgZCaH5vbls
https://www.climaximo.pt/2020/05/26/a-luta-contra-o-petroleo-e-gas-em-portugal-aprender-a-ganhar-joao-camargo/
https://www.climaximo.pt/2020/05/26/a-luta-contra-o-petroleo-e-gas-em-portugal-aprender-a-ganhar-joao-camargo/
https://www.climaximo.pt/2020/05/26/a-luta-contra-o-petroleo-e-gas-em-portugal-aprender-a-ganhar-joao-camargo/
https://www.youtube.com/watch?v=dgZCaH5vbls
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/como_vao_as_exploracoes_de_petroleo_e_gas_em_portugal
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/como_vao_as_exploracoes_de_petroleo_e_gas_em_portugal
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/como_vao_as_exploracoes_de_petroleo_e_gas_em_portugal
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/como_vao_as_exploracoes_de_petroleo_e_gas_em_portugal
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Descrição: WebSIG que permite sobrepor variáveis e criar mapas, selecionando os indicadores dos te-

mas - Emprego, Energia, Ambiente, Pesca, Natureza, Governação, etc.. 

 

Fonte: Comissão Europeia. Atlas Europeu dos mares. Disponível em https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/
maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=1;theme=2:0.75;c=960348.0289724898,6534331.297601514;z=4 

 

 

 

 

RECURSOS MARÍTIMOS 

1) Atlas Europeu dos Mares 

Fonte: Comissão Europeia. Atlas Europeu dos mares. Disponível em https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=5;theme=7:1;c=3915097.794363478,6309300.686330017;z=4   

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=1;theme=2:0.75;c=960348.0289724898,6534331.297601514;z=4
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=1;theme=2:0.75;c=960348.0289724898,6534331.297601514;z=4
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=1;theme=2:0.75;c=960348.0289724898,6534331.297601514;z=4
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=5;theme=7:1;c=3915097.794363478,6309300.686330017;z=4
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=5;theme=7:1;c=3915097.794363478,6309300.686330017;z=4
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=PT;p=w;bkgd=5;theme=7:1;c=3915097.794363478,6309300.686330017;z=4
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Descrição: Peso dos conflitos na partilha dos recursos naturais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E CONFLITOS 

Fonte: Geota. Disponível em https://www.geota.pt/blogs/analise-de-60-casos-de-estudo-de-conflitos-
ambientais-em-portugal-no-livro-portugal-ambiente-em-movimento 

Descrição: Conflitos ambientais em Portugal 

Fonte: ONU. Disponível em https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693501 

https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693501
https://www.geota.pt/blogs/analise-de-60-casos-de-estudo-de-conflitos-ambientais-em-portugal-no-livro-portugal-ambiente-em-movimento
https://www.geota.pt/blogs/analise-de-60-casos-de-estudo-de-conflitos-ambientais-em-portugal-no-livro-portugal-ambiente-em-movimento
https://www.geota.pt/blogs/analise-de-60-casos-de-estudo-de-conflitos-ambientais-em-portugal-no-livro-portugal-ambiente-em-movimento
https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693501
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 ATIVIDADES  DO DIA [Disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVIDADE DO DIA)]  

AD 7. Colorir conceitos | Bacias hidrográficas | Litoral 

AD 25.  GEOicon | Cheias (Mondego) 

 

RECURSOS GEORED [Disponíveis  emRecursos - Geored (mec.pt)   

Conhecer os rios de Portugal utilizando um webSIG: exploração do Atlas da Água 

Recursos Hídricos em Portugal  

Recursos Hídricos – Águas Superficiais 

Barragens e a exploração de Recursos Hídricos em Portugal 

https://geored.dge.mec.pt/recursos
https://geored.dge.mec.pt/recursos/conhecer-os-rios-de-portugal-utilizando-um-websig-exploracao-do-atlas-da-agua
https://geored.dge.mec.pt/recursos/os-recursos-hidricos-em-portugal
https://geored.dge.mec.pt/recursos/recursos-hidricos-n-aguas-superficiais
https://geored.dge.mec.pt/recursos/x---barragens-e-a-exploracao-de-recursos-hidricos-em-portugal-pronto-publicar

