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Tema 
Organizador 

Conhecimentos / Capacidades / Atitudes Instrumentos de 
Avaliação 

A. Analisar questões geograficamente 

relevantes do espaço português 
Valorização 

(%) 

B. Problematizar e debater as inter-

relações no território português e com 

outros espaços 

Valorização 
(%) 

C. Comunicar e participar Valorização 
(%) 

 
 

A População 
 

• Compara a evolução do comportamento de 
diferentes variáveis demográficas, 
recolhendo e selecionando informação 
estatística e apresentando conclusões.  

• Identifica padrões de distribuição de 
variáveis demográficas e suas causas 
próximas, utilizando mapas a diferentes 
escalas.  

• Explica as assimetrias regionais na 
distribuição da população portuguesa, 
evidenciando os fatores naturais e humanos 
que as condicionam.  

 

 
 
 
 
 

  40 
 

• Recolhe, trata e interpreta a informação 
geográfica e mobiliza a mesma na 
construção de respostas para os problemas 
demográficos. 

• Representa gráfica, cartográfica e 
estatisticamente a informação geográfica, 
na elaboração de respostas para os 
problemas demográficos. 

• Seleciona medidas que possam ter efeito 
nas estruturas/comportamentos 
demográficos e na distribuição da 
população no território português. 

 
 
 

 
 
50 

• Demonstra sentido de responsabilidade, 
manifestado pelo cumprimento de 
tarefas e prazos, assiduidade e 
pontualidade. 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta. 

10 

 
 
 
 
 
 
Trabalhos Temáticos: 
Individuais (TI) 
Trabalhos de Grupo (TG) 
 
Trabalhos Sumativo (TS) 
 
Os TI e TG são avaliados 
por:  
Observação indireta 
(trabalho entregue)  
Observação direta (grelhas 
de avaliação na execução  
/apresentação do 
trabalho) 
 
 
Os TS são avaliados por: 
Testes  
Trabalhos de projeto 
 
 
 
Nota: A elaboração dos 
instrumentos de avaliação 
obedece aos pesos 
relativos dos domínios A, B 
e C explicitando por 
domínio, os itens e a 
respetiva avaliação 
(indicadores e cotações) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Os espaços 
organizados 

pela população 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Caracteriza as regiões agrárias, 
relacionando-as com fatores físicos e 
humanos.  

• Analisa os principais constrangimentos ao 
desenvolvimento da agricultura portuguesa 
relatando exemplos concretos de 
deficiências estruturais do setor. 

• Equaciona os desafios que a concorrência 
internacional e a PAC colocam à 
modernização do setor.  

• Analisa padrões de distribuição espacial das 
diferentes áreas funcionais, realçando as 
heterogeneidades no interior das cidades de 
diferente dimensão, em resultado da 
expansão urbana recente, sugerindo 
hipóteses explicativas.   

• Analisa as principais relações entre espaços 
urbano e rural, assim como os processos de 
complementaridade e cooperação. 

• Caracteriza a hierarquização da rede urbana 
portuguesa, tendo em conta a diversidade e 
a importância das funções dos aglomerados 
urbanos.  

• Analisa as características da rede urbana 
nacional, comparando-a com a de outros 
países da União Europeia. 

40 

• Equaciona oportunidades de 
desenvolvimento rural, relacionando as 
potencialidades de aproveitamento de 
recursos endógenos com a criação de polos 
de atração e sua sustentabilidade.  

• Relaciona a evolução da organização 
interna da cidade com o desenvolvimento 
das acessibilidades e das alterações dos 
usos e valor do solo, analisando informação 
de casos concretos a diferentes escalas. 

• Investiga as principais componentes da 
paisagem urbana, nomeadamente as 
ambientais e sociais, que condicionam o 
bem-estar e a qualidade de vida nas 
cidades portuguesas. 

• Apresenta diferentes hipóteses de 
articulação da rede urbana portuguesa, 
consultando instrumentos de ordenamento 
do território. 

• Recolhe, trata e interpreta a informação 
geográfica e mobiliza a mesma na 
construção de respostas para os problemas 
estudados. 
 

50 

• Divulga exemplos concretos de ações 
que permitam a resolução de problemas 
ambientais e de sustentabilidade - no 
espaço rural ou urbano, revelando 
capacidade de argumentação e 
pensamento crítico. 

• Demonstra sentido de responsabilidade, 
manifestado pelo cumprimento de 
tarefas e prazos, assiduidade e 
pontualidade. 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta. 

10 
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A população, 
como se 

movimenta e 
como 

comunica 
 

• Avalia a competitividade dos diferentes 
modos de transporte, de acordo com a 
finalidade, e o papel das redes de 
transportes e telecomunicações no 
desenvolvimento, a diferentes escalas de 
análise.  

• Relaciona a organização espacial das 
principais redes de transporte com a 
distribuição da população e do tecido 
empresarial. 

• Analisa as redes de transportes e 
telecomunicações, através das Tecnologias 
de Informação Geográfica. 

40 

• Evidencia a importância da inserção das 
redes de transporte nacionais nas redes 
europeias e transcontinentais, refletindo 
sobre a posição de Portugal no espaço 
europeu e atlântico. 

• Equaciona oportunidades criadas pelas TIC 
na organização espacial das atividades 
económicas e no incremento das relações 
interterritoriais. 
 

50 

• Emite opinião sobre casos concretos da 
importância dos transportes e 
telecomunicações para a 
sustentabilidade da qualidade de vida 
das populações. 

• Propõe ações de sensibilização relativas 
ao uso ético das telecomunicações. 

• Demonstra sentido de responsabilidade, 
manifestado pelo cumprimento de 
tarefas e prazos, assiduidade e 
pontualidade. 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta. 

 

10 

A integração 
de Portugal na 

união 
europeia: 

novos desafios, 
novas 

oportunidades 
 

• Reconhece as principais etapas da 
construção da União Europeia, analisando 
fontes diversas. 

• Analisa a evolução das políticas nacionais e 
as ações da União Europeia, entre outras 
entidades não europeias, em matéria 
ambiental.  

• Identifica as principais áreas protegidas em 
Portugal, interpretando mapas.  

• Aponta as principais disparidades regionais 
de desenvolvimento em Portugal e na União 
Europeia.  

40 

• Reflete sobre os desafios e as 
oportunidades que se colocam a Portugal e 
à União Europeia perante os últimos 
alargamentos e a previsível integração de 
novos países.  

• Debate as prioridades da política ambiental 
da União Europeia. 

• Relaciona a localização dos principais 
espaços de proteção ambiental e o seu 
contributo para o equilíbrio sustentável de 
ordenamento do território. 

50 

• Emite opinião sobre atuações concretas 
que potenciem a posição relativa de 
Portugal na Europa e no Mundo em 
resultado das dinâmicas políticas e 
económicas da União Europeia e do 
processo de desenvolvimento da 
globalização. 

• Demonstra sentido de responsabilidade, 
manifestado pelo cumprimento de 
tarefas e prazos, assiduidade e 
pontualidade. 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta. 
 

10 

 
(a vigorar a partir de 2019/2020) 


