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SEXTA, 29 DE MAIO 

ANFITEATRO NOBRE 

9H15 SESSÃO DE ABERTURA 

SESSÃO 1. INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E ENSINO 
MODERADOR: ANTÓNIO DE BARROS CARDOSO 
 
9h30 A formação de professores e o ensino de Geografia: reflexões a partir do programa Institucional De 
Bolsa de Iniciação à Docência na Baixada Fluminense (PIBID / UFRRJ / Brasil), Leandro Dias de Oliveira e 

André Santos da Rocha (Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil) 

9h50 Que mudanças curriculares na Geografia Escolar em Portugal?, Felisbela Martins (Univ. do Porto, 

Portugal) 

10h10 The education in interactive geographical environment, Stella Dermendzhieva e Martin Doykov (Univ. 

of Veliko Tarnovo, Bulgaria) 

10h30 A educação ambiental e a revitalização dos espaços rurais: o Parque Biológico da Serra das Meadas 
(Lamego) e as Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (Ponte de Lima), Helena Pina (Univ. do Porto, 
Portugal) 

Debate 

11h00 Intervalo 

SESSÃO 2. AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE (1) 
MODERADOR: JOÃO LUÍS FERNANDES 
 
11h15 Políticas ambientais na Alemanha contemporânea, Ana Isabel Boura (Univ. do Porto, Portugal) 

11h35 Oceano que nos une, águas que nos separam. Análise da extensão das plataformas continentais de 
Portugal e Espanha, Cármen Ferreira (Univ. do Porto, Portugal) 

11h55 As intervenções urbanas no espaço da cidade do Rio De Janeiro/Brasil e seus efeitos no campo térmico, 
Andrews José de Lucena (Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil) e Leonardo de Faria Peres (Univ. 
Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

12h15 Valores e expectativas associados aos espaços verdes nas cidades: uma síntese, Helena Madureira 

(Univ. do Porto, Portugal) 

Debate 

12h45 Almoço 

SESSÃO 3. SOCIEDADE E CULTURA 
MODERADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS 
 
14h15 Le «projet alimentaire territorial», relocaliser l’agriculture dans la ville: utopie ou urgence?, Lucette 

Laurens (Univ. Montpellier III, France) 

14h35 Agricultura urbana: estratégia de gestão urbana sustentável, Ana Letícia Fernandes e Maria da 

Conceição Ramos (Univ. do Porto, Portugal)  

14h55 Movimentos Sociais: um dos grandes desafios da Europa, Célia Taborda (Univ. Lusófona, Portugal) 

15h15 Vivências territoriais da população jovem - estudo de caso na Universidade de Coimbra, João Luís J. 

Fernandes, Fátima Velez de Castro, Rui Gama e Ana M. Cortêz Vaz (Univ. de Coimbra, Portugal) 

15h35 Subsídios para o estudo do legado histórico e patrimonial da Região dos Vinhos Verdes, António de 

Barros Cardoso (Univ. do Porto, Portugal) 

15h55 Espanha - na sombra da ditadura do general Primo de Rivera em 1923- 1930, Tatyana Dimitrova (Univ. 

of Veliko Tarnovo, Bulgaria) 
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 Debate 

 16h25 Intervalo 

 APRESENTAÇÃO DE POSTERS 

  

SESSÕES PARALELAS 
ANFITEATRO NOBRE 
SESSÃO 4. SOCIEDADE, ECONOMIA E CULTURA 
MODERADOR: HÉLDER MARQUES 
  
17h00 Alterações climáticas e migrações ambientais forçadas, Ana Isabel Moreira e Maria da Conceição 

Ramos (Univ. do Porto, Portugal) 

17h20 A sustentabilidade cultural no âmbito das políticas de desenvolvimento sustentável da União Europeia: 
o papel da cultura nas distinções da Capital Verde Europeia, Ricardo Nogueira Martins, Flávio Nunes e Ana 

Francisca de Azevedo (Univ. do Minho, Portugal) 

17h40 A participação dos idosos na implementação das políticas públicas de saúde em Portugal e no Brasil, 
Miriam Cabrera Delboni (Univ. do Minho, Portugal), Silvia Virginia Areosa (Univ. de Santa Cruz do Sul, Brasil), 
Maria Clara de Oliveira e Paula Cristina Remoaldo (Univ. do Minho, Portugal) 

18h00 O SAAL - um processo participativo e inovador, Fátima Matos (Univ. do Porto, Portugal) 

18h20 Reestruturação urbana e segregação socioespacial na cidade media de Santa Cruz do Sul - Brasil, 

Rogério Leandro Lima da Silveira (Univ. de Santa Cruz do Sul, Brasil) 

Debate 

SALA REUNIÕES 
SESSÃO 5. INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E ENSINO 
MODERADOR: FELISBELA MARTINS 
  
17h00 A Geografia em palco: a dramatização no processo de ensino-aprendizagem, Maria João da Silva 

Duarte (Univ. do Porto, Portugal) 

17h20 A música no processo ensino-aprendizagem da História e da Geografia, Carla Alexandra Ferreira (Univ. 

do Porto, Portugal) 

17h40 Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos: estudo em escolas portuguesas, Maria Alexandra 

Macedo e Maria da Conceição Ramos (Univ. do Porto, Portugal)    

18h00 O Património Mundial da Humanidade no Espaço Rural Português: a sua pertinência formativa e 
educativa, Marisa Débora Cardoso (Univ. do Porto, Portugal) 

18h20 O contributo da educação geográfica para a cidadania, Miguel Ângelo da Rocha (Univ. do Porto, 

Portugal) 

Debate 

ANFITEATRO NOBRE 
19h00 Lançamento do e.book  
   

“The Overarching Issues of the European Space /  
Grandes Problemáticas do Espaço Europeu –  

The Territorial Diversity of Opportunities in a Scenario of Crisis /  
Diversidade Territorial e Oportunidades de Desenvolvimento num Cenário de Crise” 

  
Final das Sessões 
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SÁBADO, 30 DE MAIO 

SESSÕES PARALELAS 
ANFITEATRO NOBRE 
SESSÃO 6. PAISAGEM, PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
MODERADOR: FANTINA TEDIM 
 
9h00 Radiação Gama Natural de Materiais Rochosos, Carlos Alves (Univ. do Minho, Portugal), Jorge Sanjurjo-

Sánchez (Univ. de A. Corunha, Espanha), Marco Lima e Flávio Dias (Univ. do Minho, Portugal) 

9h20 Geologia e Património Cultural em Pedra, Carlos Alves (Univ. do Minho, Portugal 

9h40 Métropolisation par le vin et gestion du patrimoine vitivinicole en Europe: regards croisés sur la 
reconversion des territoires dex Chais à Bordeaux (France) et Vila Nova de Gaia (agglomération de Porto, 
Portugal), Philippe Beaumert e Jean-Marie Billa (Univ. de La Rochelle, França) 

10h00 Paisagem e políticas de desenvolvimento sustentável: a sustentabilidade cultural da Ribeira da Costa 
no Parque da Cidade de Guimarães, Ricardo Nogueira Martins, Flávio Nunes e Ana Francisca de Azevedo 

(Univ. do Minho, Portugal) 

10h20 O desenvolvimento turístico de Vila Verde através da criação da Rota dos Moinhos, Delfina Vivas Vilela 

e Paula Cristina Remoaldo (Univ. do Minho, Portugal) 

10h40 Gran Cruz Porto: Géohistoire et évolutions d’une maison de Porto dans le cadre de la mondialisation 
de la sphère vitivinicole, Philippe Beaumert (Univ. de La Rochelle, França) 

Debate 

SALA DE REUNIÕES 
SESSÃO 7. INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E ENSINO 
MODERADOR: HELENA PINA 
  
9h00 Desenvolver aprendizagens significativas em História e Geografia através do Google EarthTM, Filipe 
Daniel Magalhães (Univ. do Porto, Portugal) 

9h20 O ensino da Geografia através da técnica de mapeamento conceitual, Pedro Esteves da Costa 
(Fundação Eng. António de Almeida, Portugal) 

9h40 “Volta ao Mundo em 10 Climas”: caso prático de um jogo didático aplicado à disciplina de Geografia, 
Licínio Daniel de Azevedo (Univ. do Porto, Portugal) 

10h00 O estudo de caso como processo de aprendizagem em História e Geografia: o caso da Organização 
das Nações Unidas, Joana Natália Barroso (Univ. do Porto, Portugal) 

10h20 Investigando a avaliação do processo de aprendizagem em História e Geografia: estudos em contexto, 

Adriana Cecília Lopes (Univ. do Porto, Portugal) 

Debate 

10h50 Intervalo 

ANFITEATRO NOBRE 
SESSÃO 8. AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE (2) 
MODERADOR: ANA FIRMINO 
 
11h00 Fire risk incidence over the last 200 Years; case study in the Mediterranean Croatia, Borna Fuerst-
Bjeliš, Marin Cvitanović (Univ. of Zagreb, Croatia)  e Anamarija Durbešić (Croatian Forests, Croatia)   
 
11h20 Os incêndios florestais em Portugal: padrões, tendências e desafios, Fantina Tedim (Univ. do Porto, 
Portugal) 

11h40 Erosión costera en yacimientos arqueológicos: Guidorio Areoso,Ria de Arousa, Galicia, R. Blanco-
Chao, M. Costa-Casais, J.M. Rey.García e X. I. Vilaseco Vázquez (Univ. Santiago de Compostela, Espanha) 
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12h00 El interés del fenómeno glaciar “de baja cota” del Noroeste Ibérico (Galicia-Portugal): un hecho 

excepcional en el contexto europeo, Marcos Valcarcel (Univ. Santiago de Compostela, Espanha) 

12h20 Inundaciones en el Noroeste de la Península Ibérica: el caso del Río Eúme, Alexandre Luis Vazquez 

Rodriguez (Univ. Santiago de Compostela, Espanha) 

Debate 

12h50 Almoço 

SESSÃO 9. PAISAGEM, PATRIMÓNIO E TURISMO 
MODERADOR: MARCOS VALCARCEL 
  
14h00 Modelos de ciclo de vida como ferramenta para compreender o sucesso de destinos turísticos / Life 
cycle modelling as a tool to understand success in tourism destinations, Júlia M. Lourenço, Yoná S. Dalonso 

e Paula C. Remoaldo (Univ. do Minho, Portugal) 

14h20 Hacia una diversidad patrimonial europea: geositios en la costa gallega (NW España), Manuela Costa-

Casais (Univ. Santiago de Compostela, Espanha) e Maria Isabel Caetano Alves (Univ. do Minho, Portugal) 

14h40 Plovdiv - “A capital europeia da cultura” em 2019, Slavi Dimitrov (Univ. of Veliko Tarnovo, Bulgaria) 

15h00 Contributo para um turismo mais inclusivo – estudo de caso dos invisuais na cidade de Braga, Sandra 

Contente Anacleto e Paula Remoaldo (Univ. do Minho, Portugal) 

15h20 Turismo na Região Saloia: estudo de caso de Loures, Ana Firmino (Univ. Nova de Lisboa, Portugal) 

Debate  

15h50 Intervalo 

APRESENTAÇÃO DE POSTERS 

SESSÃO 10. ECONOMIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
MODERADOR: CARMEN FERREIRA 
 
16h30 Pour une politique financière commune au cadre de l’UE visant la parité entre les monnaies nationales 
et l’euro et le franc suisse, Ileana Constantinescu (Académie d’Études Économiques de Bucarest, Roumanie) 

16h50 Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socio-economic and 
geodemographic condition, Atanas Dermendzhiev e Martin Doykov (Univ. of Veliko Tarnovo, Bulgaria) 

17h10 Rural areas in Bulgaria as a threat for socio-economia e development, Milen Penerliev (Univ. of Shumen, 

Bulgaria) 

17h30 A agricultura portuguesa no contexto da UE: desafios do séc.. XXI, Glória Teixeira e Lígia Carvalho 

Abreu (Univ. do Porto, Portugal) 

17h50 O trabalho nos “Call Centers” e as novas formas de organização do trabalho, Mónica Alexandra Ovaia 

e Maria da Conceição Ramos (Univ. do Porto, Portugal) 

18h10 Espaços, Culturas, Identidades e Saúde em Comunidades Marítimas e Piscatórias - Mulheres entre 
praias e marés, Natália Ramos (Univ. Aberta, Portugal) 

Debate 

18h40 Sessão de Encerramento 

Atuação do quarteto “Voxx Quarteto”. 
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RESUMOS - COMUNICAÇÕES 

SESSÃO 1. INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E ENSINO 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO DE GEOGRAFIA: 

REFLEXÕES A PARTIR DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIANA 

BAIXADA FLUMINENSE (PIBID / UFRRJ / BRASIL) 

 

Leandro Dias de Oliveira 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro [UFRRJ] – Brasil  

leandrodias@ufrrj.br 

 

André Santos da Rocha 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro [UFRRJ] – Brasil  

asrgeo@ufrrj.br 

 

Ensinar geografia é, antes de tudo, um desafio de compreensão do entrelaçamento da realidade em múltiplas 

escalas: local, regional, nacional e global. No cotidiano desta ciência, entendendo-a para a prática da vida, o 

pensar, o refletir e o dialogar sobre o espaço estão como pautas principais, que sustentam o objetivo de 

indicar caminhos analíticos para o entendimento do mundo que vivemos. Todavia, esta realidade está em 

constante e acelerada mutação, onde as mudanças prementes clamam por informações que se estendam 

para além de um saber enciclopédico, alcançando novos formatos de uso (como o caso da internet). Logo, 

um desafio é posto: como pensar a formação de professores em espaço-tempos cada vez mais velozes, onde 

a informação e as transformações urgem a cada instante? 

Esta apresentação baseia-se nas reflexões construídas na execução dos trabalhos, sob nossa coordenação, 

pertinentes ao plano de atividades do Subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) do curso de Licenciatura em Geografia do campus-sede articulado em torno da temática “A Geografia 

da Baixada Fluminense: Formação Docente e Práticas Educativas no Cotidiano Escolar”. Este projeto é 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES, com bolsas para alunos da 

graduação, professores de rede básica e professores universitários, bem como ajuda financeira para 

execução das propostas do plano de trabalho na temática escolhida. A temática de nosso subprojeto, que se 

ressalte, está em consonância com as premissas do Plano Curricular Nacional de Geografia do Ministério da 

Educação e articulada com as próprias questões que cercam o campo da ciência geográfica, desdobrando-

se em conhecimentos e/ou saberes sobre objetos e ações que se manifestam espacialmente. 

Neste sentido, pensar a formação docente na Baixada Fluminense – recorte da Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, estigmatizado pela pobreza e violência, mas que assista atualmente uma 

reestruturação territorial-produtiva, urbana e de sua própria representação – envolve a necessidade de 

fomentar uma pedagogia que insira os sujeitos em sua escala de ação, o que implica no reconhecimento de 

seu espaço, sua história, de sua trajetória e suas singularidades, onde a leitura de mundo se torna obrigatória. 

A geografia, inserida no âmbito escolar, tem a possibilidade de articular no centro da formação (docente e 

discente) o pensar, o ler e o agir no mundo, a partir das categorias espaciais de paisagem, território, região e 

lugar. 

Trata-se, assim, de um projeto fomentado pelo governo federal para aproximar os bolsistas-discentes – alunos 

vinculados aos cursos de licenciatura – da prática docente nas escolas-parceiras, neste caso, situadas na 

cidade de Seropédica. São ao todo vinte e seis alunos bolsistas do curso de geografia, três supervisores 

(professores de geografia) nas escolas-parceiras e várias turmas do ensino fundamental envolvidas na melhor 

formação pedagógica dos licenciandos, na requalificação dos docentes das escolas públicas por meio do 

constante contato com universo da academia e, destacadamente, na melhoria do ensino praticado no âmbito 

do ensino fundamental público. 

Como objetivos, têm-se a reflexão sobre técnicas e metodologias no ensino de geografia na educação básica 

em associação com o estudo da geografia da Baixada Fluminense (RJ); o reconhecimento da realidade social, 

política e ambiental da Baixada como elemento transversal significativo na rede pública, valorizando 

competências para leitura e escrita; a colaboração para a formação crítico-reflexiva do professor de ensino 

mailto:leandrodias@ufrrj.br
mailto:asrgeo@ufrrj.br


6 

 

básico, a capacitação dos alunos de geografia (bolsistas) para o futuro ensino desta disciplina e a melhor 

formação dos alunos da rede municipal uma leitura geográfica do mundo que os cerca, com a construção de 

sujeitos críticos e atuantes. 

Partindo da metodologia da pesquisa-ação – que para além de um relato de experiência, é um conjunto de 

ações pensadas que permitem uma reflexão sobre a prática docente e a teoria – reverbera-se uma ação 

militante e ativa no processo de construção do conhecimento, onde pretendemos contribuir com o debate 

acerca do Ensino de Geografia. Em tempos de dificuldades mundialmente constituídas no âmbito da escola 

– seja na escala europeia, seja no território brasileiro – de trazer o graduando para o mundo do magistério e 

reforçar a crença em um ensino vigoroso e rico no âmbito fundamental, nosso interesse é apresentar as 

questões que permitamuma possível relação não-hierárquica entre universidade e escola, na qual o único 

“ente” privilegiado é a construção do conhecimento em suas múltiplas acepções. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Bolsa de Iniciação à Docênciana Baixada Fluminense, Ensino 

da Geografia 

 

 

QUE MUDANÇAS CURRICULARES NA GEOGRAFIA ESCOLAR EM PORTUGAL? 

 

Felisbela Martins 

Departamento de Geografia, FLUP   

Investigadora do CEGOT 

Felisbela.martins@gmail.com 

 

Currículo é um conceito carregado de ambiguidade e polissémico. Ora tem sido considerado como um plano 

previamente planificado a partir de fins e finalidades, ora tem sido considerado como um processo decorrente 

da aplicação desse mesmo plano. 

No primeiro caso referimo-nos à concepção tradicional de currículo centrado em conteúdos e objetivos a 

serem atingidos. A sua abordagem baseia-se na estrutura organizada do conhecimento que deve ser atingido 

pelas novas gerações através das disciplinas ditas clássicas e por professores detentores do saber, aos quais 

cabe planear e controlar o processo de obtenção desse conhecimento pelos alunos. É uma concepção com 

uma visão academicista associando o currículo apenas ao conjunto de saberes académicos transmitidos pela 

Escola, circunscrevendo-o ao seu conjunto das matérias a ensinar e à estrutura organizada dessa 

transmissão. Defendido inicialmente por Bobbit (1917), mais tarde vai dar origem à corrente tecnicista do 

currículo, enunciada por Tyler (1947). É um currículo presente na cultura latino-europeia.  

A segunda visão, defendida por William Pinar (EUA) e Michael Young (Inglaterra) exprime uma insatisfação 

crescente de especialistas do campo do currículo com os parâmetros tecnocráticos estabelecidos por Bobbit 

e Tyler. Defendem que cabe ao professor a primazia de construir o currículo com os seus alunos. Aponta para 

um conjunto de experiências educativas a serem vividas pelos alunos dentro do contexto escolar, mas 

também apresenta uma vertente flexível em função das situações e condições da sua aplicação. É uma visão 

do currículo presente no mundo anglo-saxão, em que este se entende, não como universalmente prescrito, 

mas depende do contexto em que é vivido e dos saberes, crenças e dos valores por quem é vivido. 

A Geografia escolar, em Portugal, não ficou alheia a estas concepções de currículo que se difundem pelo 

mundo inteiro. Tendo como marco a L.B.S.E. promulgada em 1986, podemos perceber que até 2001 quando 

ocorreu a Reorganização Curricular do Ensino Básico (RCEB), foram produzidos programas em torno de 

finalidades, objetivos gerais no domínio do conhecimento, dos procedimentos e das atitudes/valores e de 

conteúdos e cada tema era acompanhado por objetivos.  

Em 2001 com a entrada em vigor da RCEB, o conceito de currículo passa a ser entendido como um conjunto 

de competências essenciais, gerais e específicas de cada disciplina e competências transversais que 

deveriam ser desenvolvidas através de todas as experiências educativas a serem realizadas nas escolas e 

proporcionadas aos alunos. No âmbito da Geografia no 3º ciclo básico enunciaram-se 21 competências 

específicas distribuídas por três domínios, o de Localização, o do Conhecimento de Lugares e Regiões e o 

do Dinamismo das Inter-relações Espaciais. As Orientações Curriculares enunciavam experiências 

educativas com o fim dos alunos aprenderem a observar, a registar, a tratar a informação, levantarem 

hipóteses, formularem questões, apresentarem resultados e estes deveriam realizar pesquisas e 

mailto:Felisbela.martins@gmail.com
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responderem a questões tais como: Onde se localiza? Porque se localiza? Como se distribui? Quais as 

características? Que impacte? E como deve ser gerido para benefício mútuo da humanidade e do ambiente? 

A partir de 2012 o currículo em Portugal volta a alterar-se. Em vez de se organizar em torno de competências 

gerais e específicas a serem proporcionadas aos alunos, há agora lugar a um currículo composto por um 

conjunto de conteúdos e objetivos que constituem a base da organização do ensino e da avaliação do 

desempenho. Os conhecimentos e as capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos têm como 

referencia os programas das disciplinas, bem como as metas de aprendizagem.  

A Geografia escolar neste virar do século, passa de Orientações Curriculares configuradas de raiz e de acordo 

com a concepção do currículo como processo, para metas que devem ser o objeto primordial. Os 6 temas 

programáticos organizam-se agora em cada ano escolar por Domínios, Subdomínios que se concretizam em 

objetivos gerais e descritores de modo hierárquico. Tendo em atenção o número elevado de descritores a 

cumprir poucos serão os professores poucos serão aqueles que configurarão um processo ensino-

aprendizagem que permitam aos alunos a aprender a aplicar conceitos tais como espaço, lugar, região, 

território, ambiente, localização, escala geográfica, mobilidade geográfica, interação e movimento, levando 

ao desenvolvimento de competências que lhes permitam saber observar e pensar o espaço e serem capazes 

de atuar no meio. 

Com esta comunicação pretendemos dar a conhecer a evolução curricular de Geografia realçando que até à 

RCEB do inicio do século, os programas se organizavam em torno de objetivos a serem atingidos pelos alunos, 

segundo uma concepção tecnicista do currículo seguindo a tradição latino-europeia do currículo. Com a RCEB 

as Orientações Curriculares de Geografia organizam-se em torno de experiências educativas e de 

desenvolvimento de competências segundo uma concepção de currículo como projeto e de tradição anglo-

saxónica permitindo o desenvolvimento de uma literacia geográfica. No virar desta primeira década a 

disciplina organiza-se seguindo novamente a concepção tecnicista do currículo onde imperam metas, 

objetivos e descritores, registando-se uma visão enciclopedista do conhecimento geográfico, não havendo 

espaço para o desenvolvimento da educação geográfica e do pensar geograficamente. 

  

Palavras-chave: Currículo, Mudanças curriculares, Geografia 

 

 

THE EDUCATION IN INTERACTIVE GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT 

 

Stella Dermendzhieva 

University of Veliko Tarnovo, Bulgarie 

stellamalcheva@abv.bg  

 

Martin Doykov 

University of Veliko Tarnovo, Bulgarie 

 

In its history the planet endured numerous changes caused by the forces of nature. A result of this long period 

is the complicated dynamic environment, in which is created the mankind. From the beginning of his existence 

until now man has interacted with nature – adapted to it or changed it according to his needs. Today the extent 

of change, but not in positive aspect, is enormous. Science developed its own world through elaborate 

calculations and monumental abstractions, considering all factors except the human one. Mankind created 

technology beyond its social capabilities to guide it.  

In this century humankind is standing in front of a severe ecological and economic crisis because of the 

exponential growth of the population, the technological development and the changes in consumers demands.  

The idea about sustainable development – cultural, economic, ecological and social health and long life of the 

society, for short time found approval and followers in 179 countries, whose representatives reached 

consensus about the development that should meet the needs of the contemporary generation, without 

compromising with the capability of the future generations to meet their needs; there is a need to be increased 

the receptivity of people and the extent of their participation in the search for resolutions of problems of the 

development and preservation of the environment; the education in sustainable development is extremely 

important inseparable part of the system of measures for survival. 

mailto:stellamalcheva@abv.bg
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Today especially topical is the problem about the state and trends in the ecologization of education in the new 

conditions as a significant indicator for the innovative potential and the social relevance of educational 

institutions. The infiltration of the ecological criterion in every form of human activity as a new approach for 

resolving of ecological problems, makes pressing the necessity of development of adequate geographical 

culture.  

The adoption of geoecological and ethical norms, values and attitudes is expedient because of the changes in 

the manner of interaction of the developing personality with the surrounding environment, because of the 

emergence and formation of ecological responsibility and construction of dynamical stereotypes for interaction 

with nature, which sometimes remain for the whole life.  

These processes put the question about the nature of the effective geographical education – purpose, 

structure, forms, instruments.   

The planning, organization and realization of the contemporary education in interactive educational 

environment is necessary choice, guaranteeing the educational process effectiveness.  

The revealing of the character of the interactive educational environment presumes the clarification of the key 

concepts interaction, interactivity, interactive learning.  

Interaction is a term, meaning a kind of activity or more specific – “interaction and mutual influence among 

people in the process of their communication”. The concept interactivity may be examined as a composition 

of two words – “inter” (together, between) and “activity” (action, initiative), and is related to the interaction 

between student and teacher, as well as among the students themselves. The interactive learning is realized 

through interaction and dialogue between the sides in the process and between students.  

The constructive-cognitive psychology for interactive education can be successfully interpreted to the level of 

a concrete varied educational technology with combination of interactive techniques, which can be applied in 

the education in Geography and Economics. 

Possibility for the realization of an interactive educational process gives the great variety of methods and 

means, which transform students from passive observers and consumers to active partners and creators of 

their own knowledge.   

The explanation of the nature and diversity of the interactive strategies, methods and techniques and the 

development of a balanced theoretical-empirical model of interactive education in Geography and Economics 

will activate the cognitive activity for the formation of geographic literacy with its key characteristics.  

The interactive methods require partner interrelations and a dialogue type of communication between all the 

participants in the activity.  

The usage of interactive forms, methods and means helps for overcoming of the communication barriers, 

stimulates thinking, generation and exchange of ideas. Every participant in the educational process has own 

contribution to the development of the educational environment. Interaction helps for the clarification of the 

points of view, for tolerance in communication. It presumes the ability to hear, accept, talk over another point 

of view, opinion or attitude, different from the own.  

We can separate the interactive methods in three groups: situation, debatable, experimental or empirical. To 

the situation can be related: method of the concrete situations (case-studies), case, simulation, game, role 

game, dramatizations. The discussion methods are: inquiry, talk, discussion, brainstorming, debates. The 

experimental (empirical) are: method of the projects, experiment, modeling and others, based on dialogue.  

The expert learning is an interactive form of education, which stimulates not only communication, interaction 

and cooperation, but also the development of personal qualities such as responsibility, tolerance. It cooperates 

for the development of independent strategy for studying and skills for transferring of comprehensions to the 

others, for socialization and integration in the community.  

The expert learning may be successfully realized in geographical education through the following consecutive 

steps: preparation of materials on a particular topic by the teacher; classification of the materials in secondary 

topics; preparation of a task for every problem (secondary topic); separation of the materials and tasks by 

groups; collective self-dependent work of each of the groups with the prepared materials and realization of the 

tasks; regrouping in new groups. In the new groups get one representative of each of the previous groups – 

these are the experts on each of the secondary topics of the discussed problem.  

The interactive methods could be classified also according to the main function as follows: methods for creation 

of favorable atmosphere, organization of communication; methods for changing of activities; methods of mental 

activity; methods of reflexive activity; integrative methods (interactive games).  
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The main conditions for using of interactive methods of teaching include: orientation to team work, realization 

of projects, preparation of posters, construction of conceptual maps, reflexive evaluation of the results, solving 

of tasks of interdisciplinary character, increasing of the independence of students in the cognitive activity.   

This motivates us to focus on the changing of the practices of teaching for improvement of geographic 

education and ecological literacy and responsibility with the hope that the using of interactive methods of 

teaching, which reveal the social aspects of scientific achievements and include active work for improvement 

of the quality of environment on local level, can change their global thinking.  

The geographical education with usage of interactive forms and methods proves to be successful in the 

development of geographical literacy in all of its components: knowledge, skills, emotions, activity.  

The interactive methods of teaching represent a way for joint cognitive activity in which there is an interaction, 

exchange of information, modeling of situations, evaluation of actions and behavior, getting in real atmosphere 

of cooperation for joint resolving of real problems on local level in different types of educational activity, and 

qualitative studying of the geographical educational contents is provided.  

The character of the interactive methods of education is based on the acquiring of new cognitive experience 

in the process of active and well organized productive interaction among students, with the teacher, with 

computer, with nature itself, and with different sources of information regarding the geographical problems of 

the present.   

 

Key words: geographical education, space, ecological awareness, ecological literacy, interaction, interactive 

methods. 

 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS RURAIS: O PARQUE BIOLÓGICO 

DA SERRA DAS MEADAS (LAMEGO) E ÁREA PROTEGIDAS DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. 

PEDRO DE ARCOS (PONTE DE LIMA) 

 

Helena Pina 

Departamento de Geografia, FLUP 

Investigadora do CEGOT 

mpina@letras.up.pt  

 

De acordo com a Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento (Relatório Brundtland – WCED, 1987), 

há que fomentar o uso responsável dos recursos naturais sem colocar em causa a satisfação das necessidades das 

gerações futuras. Dada a sua importância, esta noção foi adotada e divulgada, nomeadamente em 1992, pela 

Conferência das Nações Unidas sobre “O Meio Ambiente e o Desenvolvimento”, inserida nas políticas públicas, no 

tecido produtivo e na gestão empresarial e ambiental. Tal estratégia ainda se acentuou com a “Conferência Mundial 

das Nações Unidas” (2005), quando se conjugou a promoção da equidade na distribuição e uso dos recursos com a 

satisfação das necessidades básicas do ser humano. Pretende-se a melhoria dos padrões de vida da população, 

enquanto se tenta preservar/recuperar a integridade dos sistemas biofísicos. Tal objetivo também foi adotado no 

“Programa das Nações Unidas” (PNUD, 2011), enquanto se sucedem os autores que alinham nesta estratégia como 

Ignacy Sachs ou, para citar uma instituição, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) que, em 2013, divulgou 

“Desenvolvimento Sustentável, trabalho digno e empregos verdes”. 

No espaço europeu esta política também tem sido implementada, como é visível na “Estratégia Europeia 

2020”, na qual se perspetiva também um crescimento responsável e sustentável, para além de inclusivo, já 

que a vertente social aqui está presente. Apesar destes desígnios, multiplicam-se os obstáculos à sua 

prossecução, pois à inoperância do poder local adiciona-se, entre outros, a limitada participação dos agentes 

locais, o que coloca em causa a preservação das diferentes componentes territoriais. No entanto, só com a 

aposta na preservação e numa inovação responsável, inteligente e integrada, a que se reúne ainda a 

existência de um quadro social inclusivo, se utilizará de um modo responsável os recursos endógenos, 

perspetivando-se um desenvolvimento sustentável. 

Dada a diversidade das intervenções humanas sobre o meio, nem sempre consequentes com a preservação 

e continuidade, há que repensar a nossa ação sobre o território, mas num quadro indissociável da sociedade 

e do tecido económico. Felizmente que nos últimos anos, com a reposição de alguns valores éticos e a 

mailto:mpina@letras.up.pt


10 

 

melhoria do perfil da população, se implementou alguma responsabilidade social, enquanto na sequência da 

maior consciencialização ambiental e social e da maior responsabilização das autarquias neste âmbito, têm 

sido implementadas algumas infra-estruturas “verdes”. É neste cenário que surge a necessidade de melhorar 

os ecossistemas, minorando os impactes ambientais, enquanto se dilata a eficiência das regiões e a qualidade 

de vida dos residentes.  

Estando as questões ambientais presentes em todos os calendários políticos do espaço europeu, fácil é compreender 

a sua ligação com a educação, com a formação, com a responsabilidade, facto que, aliás, alicerçou a “Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014” (Comissão Nacional da UNESCO, 

2006). Neste contexto, considera-se que a educação ambiental fundamentará a substituição de comportamentos 

deficientes por atitudes sociais, culturais e ambientais sustentáveis. No entanto, tal só se consegue multiplicando 

ações de natureza pedagógica que conjuguem a vertente científica com a social e a técnica, numa ação coordenada 

entre o ensino, o quadro autárquico e a sociedade civil. Dos múltiplos exemplos, destaque-se dois: “Área Protegida 

das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos” (Ponte de Lima) e o “Parque Biológico da Serra das Meadas” 

(Lamego). 

Comecemos pela Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos. Parte integrante da 

Rede Natura 2000, abrangendo território de seis freguesias, ocupa uma área de 350 hectares. Instituído de 

acordo com o Decreto Regulamentar nº 19/2000, de 11 de dezembro, tem como objetivo a preservação de 

numerosos vestígios da presença humana e de um quadro faunístico e florístico apreciável (508 espécies 

vegetais).  

Desde então e numa conjugação de esforços com a recuperada Quinta de Pentieiros que lhe é contígua, 

multiplicaram-se as iniciativas, sobretudo após 2005 com a criação do serviço educativo da área protegida. 

Destaque-se o acolhimento do projeto “Soy Niño”, para além de Workshops, ateliês, seminários, oficinas, 

exposições, birdwatching. Acresce a comemoração de dias especiais como o Dia Mundial da Água, a Semana 

da Floresta e da Água, festejos de S. Martinho ou a realização de percursos. Publicou-se também, em 2010, 

o livro intitulado “Uma Escola do Ambiente, Natureza e Mundo Rural”.  

 A Área Protegida associou-se também a iniciativas que extrapolam o seu espaço, como sucedeu com a 

recuperação da tradição da sidra, outra forma de dinamizar a economia local, para além de, em 2011, no “Dia 

Internacional das Zonas Húmidas”, ter lançado o desafio “Conservar com justiça”. Esta iniciativa tem em 

mente a conservação da natureza e da biodiversidade, mas conjugada com a sobrevivência das empresas e 

dos cidadãos, nomeadamente dos proprietários rurais. Com efeito, dadas as restrições impostas com a 

criação da área protegida que dificultam a rentabilização económica das propriedades rurais abrangidas, 

criaram-se instrumentos financeiros destinados à compensação destes proprietários. 

Na sequência destas iniciativas também o quadro económico local se desenvolveu, como se constata através da 

recuperação do património da Quinta de Pentieiros, que ainda se valorizou mais após a construção de um Centro 

Educativo em 2012. Conjugando as suas iniciativas com as da Área Protegida, justificou-se a criação de 

alojamentos de diferentes tipologias que incluem parque de campismo, albergue, bungalows ou um campo de 

férias. Adicionaram-se também quatro Casas de Campo, antigas residências de guardas florestais e pequenas 

escolas, com inserção privilegiada na paisagem, que, depois de recuperadas, facilitam a interação entre o visitante, 

a natureza e o mundo rural. Ao grupo anterior ainda se reuniu muito recentemente um restaurante e um Centro de 

Aventuras, iniciativas privadas. 

Por seu lado, o Parque Biológico da Serra das Meadas localiza-se no concelho de Lamego, em plena 

vertente da Serra das Meadas, a uma altitude que varia entre 955 e 1004 metros. Distando cerca de 7 

quilómetros da sede concelhia, ocupa uma área de 50 hectares, o antigo perímetro florestal que serviu de 

viveiro para a Direção Geral das Florestas. Instituído em 2001, corresponde a um Centro de Educação 

Ambiental e de Preservação da Natureza que resultou de uma parceria entre a Associação para o 

Desenvolvimento do Vale do Douro e a Câmara Municipal de Lamego, que o gere. Foi apoiado pelo Programa 

comunitário LEADER II. 

Tem como objetivos centrais promover a educação ambiental e a sensibilização para as problemáticas existentes, 

para além de favorecer o contacto com a natureza mas envolto numa forte componente lúdica que explora as 

potencialidades do espaço envolvente, nomeadamente a fauna, a flora, a paisagem e o património cultural. Assim 

se divulga a grande variedade floral e a avifauna autóctone, que vive em perfeita harmonia com a natureza, 

enquanto de uma forma pedagógica, se reforça a diversidade da fauna existente.  

Tendo em atenção os objetivos antes referidos, multiplicam-se as atividades: visitas (circuito de 3 

quilómetros), realização de festas de aniversário, workshops, seminários, comemorações de datas especiais 
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como o Dia da Árvore, férias de Natal ou de Carnaval, Halloween e a Semana do Ambiente. Também se 

realizam concursos de fotografia, ateliês e outras atividades como “Biohorta”, pinturas, reciclagem, etc. 

Possuem ainda um centro de receção de espécies irrecuperáveis, transformando-se no maior centro 

pedagógico ambiental da região duriense e um dos mais destacados santuários de espécies animais e 

vegetais. Recebem milhares de visitantes, sobretudo crianças e jovens, despertos para as questões 

ambientais.  

 

Assim se promove a sensibilização e a educação ambiental, incutindo hábitos e atitudes com aplicação no quotidiano 

a favor do desenvolvimento sustentável, para além de se potenciar o desenvolvimento local e regional.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ambiente, Desenvolvimento Rural, Áreas Protegidas, Parques 

Biológicos 

 

 

 

SESSÃO 2. AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE (1) 

 

OCEANO QUE NOS UNE, ÁGUAS QUE NOS SEPARAM. 

ANÁLISE DA EXTENSÃO DAS PLATAFORMAS CONTINENTAIS DE PORTUGAL E ESPANHA. 

 

Cármen Ferreira 

Departamento de Geografia, FLUP 

 Investigadora do CEGOT (RISCAT) 

dra.carmenferreira@gmail.com  

 

Nas últimas décadas têm-se assistido a um interesse crescente pelo oceano, por parte dos Estados costeiros, 

enquanto vetor estratégico para o desenvolvimento. Este renovado interesse plasma-se nas várias propostas 

de extensão das plataformas continentais dos Estados que, com fronteiras marítimas, vêem no oceano uma 

fonte de recursos naturais marinhos a serem explorados. O desenvolvimento tecnológico a que se têm 

assistido permitiu um melhor conhecimento do oceano e explica, em parte, este interesse crescente pela 

exploração dos fundos oceânicos. 

Portugal, país das descobertas, desde sempre com fortes ligações ao mar, desenvolveu nos finais do século 

passado as suas capacidades de intervenção e influência nos fora internacionais onde se constroem os 

conceitos e os princípios para a regulação e regulamentação da utilização, preservação e exploração do 

oceano. Salienta-se, a este propósito, o papel preponderante que Portugal teve ao acentuar a relevância da 

componente Mar no quadro das prioridades políticas da União Europeia (UE) contidas na estratégia “Europa 

2020”. 

Considerando apenas a dimensão e as características do seu território terrestre, Portugal é um país com uma 

dimensão relativamente pequena, com uma área de, aproximadamente, 92.000 km2, correspondente a 

Portugal continental e insular. Porém, quando considerada a sua dimensão marítima, Portugal é um país 

imenso e um dos grandes países marítimos do mundo, com um acrescido potencial geoestratégico, 

geopolítico e económico. 

A 11 de Maio de 2009, Portugal apresentou, junto da Organização das Nações Unidas (ONU), a sua proposta 

de extensão da plataforma continental e, em 2010, apresentou-a à Comissão de Limites da Plataforma 

Continental (CLPC). A elaboração desta proposta teve por base trabalhos técnicos e científicos que propõem 

a extensão da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, a uma área de 2.100.000 Km2, 

podendo estender a jurisdição nacional a caminho dos 4.000.000 Km2, ou seja, a cerca de 40 vezes a área 

terrestre de Portugal. A área de extensão proposta é equivalente, por comparação, ao território terrestre da 

União Europeia, e corresponde a cerca de 1% da superfície líquida da Terra e a 4% da área do Oceano 

Atlântico. A esta imensa dimensão marítima correspondem grandes desafios mas, sobretudo, oportunidades 

sem precedentes para Portugal. A exploração económica e a preservação ambiental deste novo território 

alargado, apresentam-se como domínios de ação estratégica que serão indispensáveis para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do país. Portugal aguarda a apreciação, por parte da CLPC, da sua proposta de 

extensão da plataforma continental que se prevê para 2015, não devendo estar concluída antes de 2017. 

mailto:dra.carmenferreira@gmail.com
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A 17 de Dezembro de 2014, Espanha apresentou na ONU a sua proposta de expansão da plataforma 

continental cuja área colide, em parte, com a área de expansão da plataforma continental apresentada, em 

2009, por Portugal. A sudoeste da Madeira, existe uma área de cerca de 10.000 Km2 que se sobrepõe nas 

propostas apresentadas pelos dois países. Existe assim, entre os dois países, um conflito de interesses que 

lhes cabe resolver à luz das regras do Direito Internacional Marítimo. 

Mas as disputas entre Portugal e Espanha não são só pelas fronteiras marítimas de um oceano comum, mas 

são também por pedaços terrestres que se encontram nas águas desse oceano que nos une. 

As Selvagens são o território mais a sul de Portugal e com soberania portuguesa. Espanha não contesta esta 

soberania mas, em 2009, quando da apresentação da proposta de expansão da plataforma continental de 

Portugal, Espanha emitiu uma nota verbal sobre as Selvagens à ONU. Nessa nota, Espanha não reconhece 

o direito das Selvagens possuírem uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) por considerar que estas não são 

ilhas mas sim rochedos. Se assim forem consideradas, e reconhecendo a soberania de Portugal relativamente 

às Selvagens, Portugal apenas terá direito a Mar Territorial envolvendo a área das Selvagens. Espanha 

recorda que as fronteiras marítimas nesta zona estão ainda em aberto. Em causa está, então, a definição do 

estatuto das Selvagens que poderá alterar a fronteira das ZEE(s) dos dois países, bem como a fronteira 

marítima de extensão das plataformas continentais entre Portugal e Espanha. Tem-se assistido a uma 

hidrodiplomacia entre os dois países relativamente a este estatuto que, se não for resolvido entre as partes, 

terá que ser definido em instância como o Tribunal Internacional do Direito do Mar. 

Neste trabalho são apresentadas as propostas de expansão da plataforma continental de Portugal e Espanha, 

discute-se a definição do estatuto das Selvagens de acordo com o entendimento dos países em questão e 

analisam-se os impactes que esse estatuto terá na delimitação da fronteira marítima da extensão das 

plataformas continentais entre os dois países. Há um oceano que nos une, e águas que nos separam.   

 

Palavras-chave: Oceano Atlântico; Vetor Estratégico para o Desenvolvimento; Extensão da Plataforma 

Continental; Selvagens; Portugal; Espanha. 
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A cidade do Rio de Janeiro é a principal porta de entrada do Brasil, marcada por uma rica tradição cultural e 

por seus encantos naturais, visibilidade nascida no início do século XX, e fortalecida ao longo de todo o século, 

e ainda em curso no atual século XXI. A cidade tem vocação para os grandes eventos nacionais e 

internacionais, que nos últimos 5 anos acentuou ainda mais a sua aptidão aos eventos de grande porte, tais 

como: os V Jogos Mundiais Militares (CISM), ocorridos em julho de 2011, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), a Rio + 20, ocorrida em junho de 2012, a V Jornada Mundial 

da Juventude (JMJ), organizada pela Igreja Católica e ocorrida em julho de 2013, e a Copa do Mundo da FIFA 

no Brasil, realizada entre junho e julho de 2014, tendo na cidade do Rio de Janeiro a maior praça do evento 

global. Em 2015, a cidade se prepara para a comemoração dos seus 450 anos e se organiza para as 

Olimpíadas de 2016, as primeiras competições do gênero em solo sul-americano de toda a história.   

As Olimpíadas de 2016 são responsáveis pelas maiores intervenções urbanísticas na história recente da 

cidade, remodelando o seu espaço urbano a partir da demolição e construção de novas formas espaciais, a 

criação de novos corredores expressos para ônibus, a ampliação da linha de metrô, a reformulação de toda 

a região portuária (núcleo de origem da cidade), o erguimento de novos empreendimentos, a integração de 

novos e opacos espaços da cidade ao núcleo central, entre outras intervenções.   

mailto:lucenageo@yahoo.com.br
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Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar o campo térmico nos espaços de intervenção urbanística da 

cidade nos últimos 20 anos sob a ótica da climatologia urbana e com técnicas de sensoriamento remoto.  

Foram selecionadas imagens de satélite do sensor Landsat desde 1995 até 2013 e seccionadas em blocos 

de 4 e 5 anos. As imagens foram processadas, georreferenciadas e, posteriormente, realizou-se a correção 

radiométrica. Como etapa final, efetuou-se a correção atmosférica para eliminar os efeitos da atmosfera e 

gerar os produtos finais para a análise espacial: a Temperatura da Superfície Continental (TSC), o Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e o Índice de Ambiente Construído (IBI). A execução de todas 

as etapas com detalhamento podem ser conhecidas nos trabalhos de Lucena (2012) e Lucena et al (2013).  

Os resultados parciais indicam que a TSC aumentou temporalmente e espacialmente ao longo das novas 

vias implantadas e nos novos “espaços olímpicos” de integração urbana da cidade. Os índices de vegetação 

(NDVI) e de área construída (IBI) corroboram a artificializarão desses espaços e se demonstram como bons 

indicadores para identificar as modificações ocorridas no espaço urbano. 

As técnicas de sensoriamento remoto aliadas aos princípios da climatologia urbana apresentam-se como 

estratégias estimulantes para acompanhar e monitorar a intensa dinâmica do espaço urbano da cidade do 

Rio de Janeiro, principalmente no que tange as diversas transformações urbano-ambientais pretéritas e em 

curso. As intervenções em uma cidade do porte do Rio de Janeiro precisa incorporar a modernidade da 

contemporaneidade no uso dos seus espaços em adequação aos limites e potencialidades da sua natureza 

física e humana. 
 

Palavras-chave: Olímpiadas de 2016; Campo térmico; Climatologia Urbana; Sensoriamento Remoto.  
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A concepção contemporânea de espaço verde urbano resulta de um longo processo evolutivo, ao longo do 

qual se foram espelhando as sempre complexas relações entre sociedade e natureza em contextos urbanos.  

A natureza vegetal sempre esteve presente na cidade, quer pela remanescência de elementos de cariz rural, 

quer pela presença de jardins de recreio, até ao século XVIII essencialmente “paraísos privados“ construídos 

pela realeza, aristocracia e alta burguesia para seu próprio e exclusivo disfrute. Mas é com a Revolução 

Industrial que se criam as condições para o progressivo desenvolvimento de novas ideias relativas à 

vegetação na cidade, aproximando-se da noção contemporânea de espaço verde urbano. Argumentos de 

cariz social e ambiental concorreram então para o desenvolvimento de uma nova noção de espaço verde, 

visto crescentemente como um elemento de composição urbana capaz de gerar múltiplos benefícios - de 

ordem estética, social ou ambiental - numa também nova realidade urbana. 

A noção contemporânea de espaços verdes urbanos baseia-se portanto na ideia da sua intrínseca 

multifuncionalidade, ou seja, na ideia de que cumprem simultaneamente variadas funções e benefícios. No 

entanto, a criação ou manutenção de espaços verdes numa cidade pode não se traduzir automaticamente na 

potenciação de todos esses benefícios. De facto, cada espaço verde, de acordo com as suas próprias 

caraterísticas, desempenha primordialmente apenas alguns desses benefícios. A promoção da 

multifuncionalidade dos espaços verdes urbanos depende portanto necessariamente de processos de 

decisão nos quais se ponderam as funções ou benefícios a serem privilegiados. A eficácia e legitimação 

destes processos de decisão dependem obviamente do conhecimento e avaliação do contexto territorial local, 

designadamente da inventariação das múltiplas e potenciais funções dos espaços verdes, mas também da 

conformação aos valores e benefícios que a população local lhes atribui.  
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Neste artigo focamos estas duas vertentes indissociáveis da noção contemporânea de espaço verde urbano. 

Por um lado, sistematizamos os estado da arte relativamente aos múltiplos benefícios e funções atribuídos à 

presença de espaços verdes nas cidades. Por outro, e recorrendo a exemplos de estudos empíricos 

recolhidos nalgumas cidades europeias, discutimos o modo como a população urbana interpreta e valoriza 

esses diversos benefícios. 
 

Palavras-chave: Espaços verdes urbanos; valores; caraterísticas; funções 
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Relocaliser l’agriculture dans la ville : voilà un slogan, un argument politique de plus en plus fréquent. Ceci se 

met en place dans un contexte où le régime d’urbanisation extensive ou de métropolisation se généralise (Da 

Cunha et Both, 2004). Que se cache-t-il derrière ? Qu’est-ce qui justifie cette volonté ? Au nom de quoi, les 

acteurs politiques souhaitent accompagner le retour de l’agriculture dans la ville ? Quelles sont les vertus 

accordées à l’agriculture ? Mais de quelle(s) agriculture(s) parlent-ils ? Cela amène à s’interroger sur l’idée 

même de relocalisation qui questionne le rapport au local. Dans les projets qui se réfèrent à cette idée, il n’est 

pas question d’un retour en arrière mais plutôt de saisir l’opportunité que représente l’agriculture pour tenter 

de régler des disfonctionnements liés au développement urbain. Ramener l’agriculture dans la proximité de la 

ville correspondrait à une volonté, un projet, une stratégie mais dans un contexte d’incertitudes. Cette 

relocalisation de l’agriculture pourrait être nécessaire pour traiter des incertitudes et des impasses. 

« La relocalisation : l’utopie nécessaire » (Wendell Berry, 2014). Pour Wendell Berry, les réalités de la 

globalisation devraient permettre d’aboutir progressivement à un système décentralisé d’économies locales 

durables. Une des manières d’entamer ce travail serait de développer des économies alimentaires locales 

dont il donne la définition suivante : «une économie dans laquelle les consommateurs achètent la plus grande 

part possible de leur alimentation auprès de producteurs locaux et dans laquelle les producteurs locaux 

produisent le plus possible pour le marché local ». Selon lui, ces économies permettraient de répondre aux 

inquiétudes et aux attentes des consommateurs : (i) les couts – en termes écologique et économique – liés à 

notre système alimentaire actuel (très fortement centralisé) sont voués à augmenter : cout de l’eau, du 

transport, des intrants, … ; (ii) les consommateurs sont de plus en plus inquiets de la qualité de leur 

alimentation et sont désireux de soutenir par leurs achats des agriculteurs « responsables » proches de chez 

eux. Ils sont désireux de savoir comment leur nourriture est produite et sont de plus en plus conscients des 

défaillances et de la vulnérabilité du système alimentaire dominant (aux catastrophes économiques, 

écologiques, …). 

La question de la relocalisation de l’agriculture dans la ville est aujourd’hui portée par de nombreux 

mouvements alternatifs et est de plus en plus exprimée dans les projets politiques des collectivités locales. 

Ainsi, le mouvement de la transition revendique cet enjeu et l’exprime dans le slogan, « il faut cultiver notre 

jardin urbain »  (https://quartiersentransition.wordpress.com/2013/06/07). Certains parlent d’espaces de 

nature comestible, voire de ville comestible, qui permettraient de penser autrement le verdissement de la ville 

et d’intégrer les principes de la gestion différenciée. Relocaliser, reterritorialiser l’agriculture est aujourd’hui 

penser comme un moyen de répondre aux enjeux de la durabilité en reliant la question alimentaire à la lutte 

contre le réchauffement climatique, au développement économique, à la santé publique, à l’équité sociale ou 

encore à l’identité culturelle (Réseau rural, http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/la-

gouvernance-alimentaire-des-agglomérations, 2014).  

Dans ce contexte, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée en 2014 (France) affirme 

l’importance de l’ancrage territorial de cette politique articulant le « bien produire » et le « bien manger ». Elle 
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propose aux collectivités locales de mettre en œuvre l’outil appelé Projet alimentaire territorial. Ce projet est 

ambitieux puisqu’il doit combiner entre autre l’agro-écologie, les circuits courts, l’éducation à l’alimentation, 

l’agritourisme. L’objectif recherché est de renforcer l’agriculture locale, l’identité culturelle des terroirs, la 

cohésion sociale et la santé des populations (Préfecture de la région Languedoc-Roussillon, 2014). Cette 

démarche a été portée par le groupe écologiste de l’assemblée nationale pour qui le projet alimentaire 

territorial est une « démarche volontaire co-construite, visant à relocaliser l’économie, l’agriculture et les 

services, pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire ».   

L’objet de ma communication est d’étudier l’outil « Projet alimentaire territorial » au travers des questions, des 

débats posés par la ou les stratégie(s) de relocalisation.  

 

Mots-clés: Relocalisation, agriculture, ville, modèles de développement, innovations. 
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A sustentabilidade das cidades tem vindo a ser alvo de reflexões e preocupação das políticas, pelo que a 

dimensão ambiental, social e económica assumem significado e importância crescente a nível da sociedade. 

Desta forma, várias empresas e instituições têm vindo a desenvolver práticas que envolvam em simultâneo 

as três referidas dimensões do desenvolvimento sustentável.  

Como exemplo, a Lipor, entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos Urbanos 

produzidos pelos oito municípios do Grande Porto, tem desenvolvido e implementado soluções sustentáveis. 

Com o apoio de parcerias, públicas e privadas, a Lipor reforça a atividade agrícola através da conceção de 

hortas biológicas no ecossistema urbano, considerando esta prática uma estratégia com potencial, já que 

contribui para o aumento de espaços verdes urbanos, para além de ser possuidora 

de outras multifuncionalidades benéficas.  

A dissertação de Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente de Fernandes (2014), permitiu assim avaliar 

que o projeto comunitário, denominado “horta à porta”, contribui efetivamente para o desenvolvimento urbano 

sustentável e consequentes melhorias na qualidade de vida da população portuense. Esta conclusão foi 

suportada pela análise de 60 inquéritos dirigidos aos cidadãos abrangidos pelo projeto “horta à porta” e pela 

entrevista realizada à responsável pelo mesmo.  

Os resultados do estudo, poderão assim contribuir para auxiliar várias entidades, públicas e privadas, 

interessadas nesta área, de modo a refletir sobre o alargamento dos projetos deste tipo, como resposta ao 

sucesso do projeto e ao número de candidatos em lista de espera para o acesso às hortas disponibilizadas 

pelo mesmo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Espaços verdes urbanos; Agricultura biológica; Hortas 

urbanas. 
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Nos últimos anos a Europa tem assistido a movimentações sociais que fogem aos padrões convencionais 

típicos dos movimentos dos séculos XIX e XX. Foi a partir do século XIX, com a formação do movimento 

operário, que se começou a falar de Movimentos Sociais, uma vez que a contestação perdeu a 

espontaneidade e o carácter despolitizado característicos das sociedades pré-industriais e tornou-se 

organizada e politizada. Os movimentos passaram, então, a recorrer a manifestações ou greves planeadas e 

partidarizadas, com vista à obtenção de regalias económicas, sociais e até políticas. Em meados do século 

XX surgem movimentos já não centrados em questões laborais e na sua luta pela transformação económica 

e política, nem enquadrados pelo sindicalismo, mas baseados em valores não materialistas mas universalistas, 

como a paz, o meio ambiente a autonomia e identidade. Neste início do século XXI, os partidos e sindicatos 

tem vindo a perder o protagonismo na organização de manifestações e greves. As ações coletivas preparadas 

e conduzidas por atores específicos tem dado lugar a novas formas de ação social, sem líderes, sem 

organização, sem sede, e que recorrem às redes sociais como forma de mobilização. São movimentos sociais 

que contestam não para ter mais direitos mas para exercerem os que existem, uma cidadania plena, que 

oferece a liberdade de expressar a opinião e a regalia de participação na área política, económica, social, 

educativa. Existem vários tipos de movimentações desse género, mas destacaremos o movimento dos 

“Indignados”, iniciado em Espanha e que se repercutiu nas principais capitais europeias.  

Neste movimento, os indivíduos, enquanto cidadãos, intervêm na esfera pública e pronunciam-se sobre 

questões que lhes dizem respeito, como a crise, desemprego, exploração, enquanto pessoas pertencentes a 

uma coletividade. 

Os “Indignados” tinham o escopo de promover uma democracia mais participativa. Começou com um protesto 

pacífico em Espanha a 15 de Maio de 2011, contra as políticas económicas que levaram ao desemprego e 

ocorreram em 50 cidades espanholas em simultâneo, tendo depois contagiado mais de 60 países.   

Através das redes sociais ou de acampamentos manifestaram o sentir de variados quadrantes da sociedade 

em relação aos governos, à banca, à crise, à classe política, tornando claro que não podiam ser sempre os 

mesmos a cobrar e os mesmos a continuar a pagar. 

Foi um movimento social que se reclamou apartidário, sem filiação a partidos e sindicatos, laico, pacífico e 

sem organização formal. Apesar disso sofreu alguma repressão pelo medo de contágio que provocou nas 

elites, decorrendo daí alguns confrontos policiais. A sua não inserção em qualquer estrutura organizada foi 

igualmente alvo de receio, pois foi um movimento que não se limitou a um bando de jovens idealistas mas 

canalizou vários grupos sociais que já não acreditavam em partidos políticos para os representarem, fossem 

de que família política fossem. Acreditavam que a mudança se fazia por novas vias, sem lideranças e nem 

organizações burocráticas mas recorrendo à solidariedade. E foi através das redes sociais que se 

organizaram e conseguiram mobilizar milhares de pessoas em várias cidades do mesmo país e de países 

diferentes. Atingiram uma dimensão que ultrapassou as escalas regionais e nacionais, tornando-o um 

movimento planetário, numa procura de novas formas de democracia, segundo Antimo Farro. 

A complexidade atual dos movimentos sociais representa um novo desafio para o poder político europeu, já 

que muitos dos conflitos contemporâneos incorporam vários grupos de descontentes e são a “expressão de 

categorias sociais excluídas que se querem ver representadas socialmente” como refere Melucci, pondo em 

causa todo o modelo político-económico-social liberal.  

Neste século, os Movimentos Sociais tornaram-se os catalisadores da conflitualidade social, devido à sua 

"institucionalização" como ator social necessário para o aperfeiçoamento da democracia. Desta forma, no 

início do século XXI, os movimentos sociais adquiriram um papel-chave como ator político em um Estado 

democrático, pela importância reconhecida como portador legítimo e representante dinâmico de 

reivindicações de diferentes setores da sociedade civil.  
 

Palavras-chave: Movimentos Sociais, Europa, desafio, “Indignados” 
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Em “Uma Viagem à Índia” (2013, p.54), Gonçalo M. Tavares diz-nos que “acontecimentos novos existem em 

lugares novos, e não em antigos”, acrescentando logo depois que a “cadeira confortável” não deve prejudicar 

a “curiosidade”, que nunca se deve “ficar aqui”, mas sim “avançar”, “não adormecendo” no caminho. Serve 

esta abertura literária para início de discussão em torno de um valor, o da capacidade de movimento, de 

mudança, seja esta geográfica, seja esta uma passagem para o outro lado de uma qualquer fronteira, espacial 

ou não espacial. Esta apologia da viagem, assim o sugere o escritor, deve ser consciente, conduzida com 

critério, controlada pelo próprio. Sem negar o risco do incerto e o atrativo da aventura, é acordado que se 

deve fazer esse caminho, desperto e sem adormecimentos, sem desorientações que façam perder o rumo. 

Vivem-se tempos de encurtamento das distâncias tempo e custo, de aproximação relativa dos lugares, de 

encolhimento do globo e de uma compressão espacial e temporal do mundo. Esta é também a 

contemporaneidade das tecnologias de informação e comunicação, das hipermobilidades que reduzem 

efeitos de atrito, de uma fluidez que intensifica a circulação, o contacto, a interdependência. É o tempo das 

redes e dos fluxos materiais e imateriais, numa exaltação do próximo que agora parece tudo, porque nada 

estará longe, tudo estará ao alcance de todos em qualquer momento. 

Quase nada disto estaria errado, nenhum destes princípios otimistas se poderia contestar se não se 

problematizassem os contextos, se não se avançassem perguntas ou não se questionassem os 

universalismos desta exuberância tecnológica. Na verdade, nesta prometida aldeia global, neste mundo sem 

fronteiras e sem a lentidão dos efeitos de atrito que os geógrafos tão bem conhecem, esta aceleração é uma 

virtude assimétrica que tocou mais nalguns e menos noutros. É possível identificar atores que se mobilizam 

entre lugares e múltiplas escalas de modo eficaz e fluído, mas o contrário é também uma realidade. Olha-se 

mais para quem se desloca. Quem se movimenta deixa mais rasto e atrai mais as atenções. No entanto, há 

também quem viva quotidianos mais restritos e confinados, quem apresente menos potencial de mudança, 

menor capital de escolhas geográficas. Os muros e as fronteiras são conceitos relativos porque não 

desapareceram e porque apresentam uma permeabilidade variável – estão abertos para alguns, são 

intransponíveis para outros. 

Estas diferenças, que serão sociais e espaciais, mas também económicas e demográficas, mostram-nos, 

afinal, um mundo de descontinuidades fraturado por diferenças e fragmentado por limites nem sempre fáceis 

de cartografar entre as populações e os individuos mais e menos resilientes, os mais móveis e os mais 

estacionários, os mais e os menos abertos à novidade e à inovação. 

Por detrás destas diferenças estará um sistema complexo de fatores, mapas mentais muito diferenciados, 

disparidades relevantes no grau de enraizamento e nos níveis de inércia geográfica de cada um. 

Em tempo de crises e de questionamentos estratégicos do futuro, esta preocupação centra-se no heterogéneo 

poder de resposta aberta, ampla e efetiva a contextos desfavoráveis. A flexibilidade das escolhas espaciais, 

o potencial para mudanças geográficas em áreas como a residência, o trabalho, o género, o estudo ou a 

formação, aumentam os níveis de resiliência individual e coletiva. No entanto, estas cartografias diferenciadas 
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deixam rasto nos próprios lugares, vividos por atores mais cosmopolitas ou mais confinados, questão que 

fará toda a diferença nas políticas de desenvolvimento local. 

De entre os múltiplos atores que se podem focalizar em estudos desta natureza, os jovens constituem um 

objeto prioritário. Desde logo, pelo protagonismo atual mas também pelo futuro e potencial capital humano 

que representam. Para além dessa associação óbvia, a população jovem é uma faixa demográfica com 

elevada permeabilidade às novas tecnologias, aquelas que, em princípio, poderão alargar as perceções 

geográficas do mundo e encurtar as distâncias, as vividas e as percebidas. Por outro lado, é também para a 

juventude que se tem direcionado muita da inovação institucional que, na área do turismo, do lazer, da viagem 

e da educação, têm proporcionado maiores possibilidades de experienciar o que está para além do local. 

Apenas como exemplos, refiram-se as companhias aéreas low cost, mas também oportunidades de interação 

e viagem como o couchsurfing ou, em contexto educativo, o programa Erasmus e outros projetos de 

intercâmbio e mobilidade espacial. 

Nestas jornadas, far-se-á a apresentação e discussão de alguns dos resultados de um inquérito efetuado a 

um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra. Neste, questionam-se as vivências e perceções 

espaciais dos inquiridos, o modo como se têm ou não inserido nas novas oportunidades de contacto com o 

exterior (nacional e internacional) dos seus espaços familiares. Neste estudo de caso, problematizam-se as 

territorialidades efetivas mas também as potenciais, que traduzem a maior ou menor abertura à mobilidade 

espacial, a maior ou menor apetência ao alargamento das opções geográficas de cada um, fatores essenciais 

para o presente, mas também para o nosso futuro individual e coletivo. 

 

Palavras-chave: Territorialidades; População Jovem Universitária; Perceção Geográfica; Mapas Mentais; 
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Ao longo dos últimos dois mil anos, os homens e as mulheres do Entre-Douro e Minho, souberam moldar este 

território com o seu labor quotidiano e emprestar-lhe singularidade. Acreditaram na sua valorização, deixando-

o como herança transmitida com orgulho de geração em geração. Pretendemos abordar neste artigo um 

legado plural que vai dos patrimónios voluntários aos involuntários, dos vestígios materiais aos imateriais que 

ainda hoje causam um misto de respeito, admiração e alimentam a vontade de regressar a todos os que 

visitam o antigo território limitado pelos rios Douro e Minho.  

Região vasta e diversificada que, sob o ponto de vista da sua geografia física sente a influência do mar a par 

das serranias de recorte acidentado, configurando pitoresco ao território. Por isso foi terra tocada pela 

civilização castreja do noroeste peninsular. A presença romana ajudou com os seus contributos civilizacionais 

a tecer as linhas mestras da organização administrativa assente numa rede viária que abriu horizontes à 

Região, ligando-a aos principais polos de influência da Península. Simultaneamente a evolução agrária foi 

registando os benefícios do aproveitamento dos solos férteis dos vales a par de novas culturas e da 

intensificação da trilogia agrária mediterrânica assente no pão, vinho e azeite.  

Acolheu também o benefício civilizacional das ordens religiosas que, aqui, à semelhança do que fizeram por 

toda a Europa, foram construtores do futuro assente no conhecimento decorrente do experimentalismo e mais 

tarde na evidência dele imanente. O Vinho Verde esteve presente em todas as casas monásticas da Região 

e é conhecida a precocidade da presença beneditina de raiz cluniacense, como conhecido é o contributo de 

Cister. Aqui se começou a forjar Portugal por volta do ano mil e foi também nestas terras que os padres de 

São Bento e de Santa Cruz de Coimbra, entre outros, ajudaram a formatar a Região sob o ponto de vista 

agrário, em tempos modernos (séculos XVI-XIX). 

Todos deixaram no território dos Vinhos Verdes a sua marca patrimonial materializada em monumentos e 

enraizada na cultura e costumes das gentes. Foram quem melhor contribuiu para arrancar da terra tudo o que 

ela podia dar para o sustento das gentes, acompanhando os senhorios seculares e laicos que retalharam o 
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território para melhor o administrarem. O Vinho Verde acompanhou sempre esta transformação e foi um dos 

esteios das economias locais baseadas na agricultura de subsistência, aqui predominante. As quintas que 

pontuam o território dos Vinhos Verdes, com os seus vinhedos plantados nas proximidades de palácios, 

solares e casas cuja nobreza dos proprietários fez chegar até nós, são hoje parte integrante do futuro desta 

Região vitícola que soube sempre unir tradição e modernidade. Nos sistemas de plantio da vide, nas formas 

de vinificar as melhores uvas, na preservação sanitária da melhor herança do património genético vitivinícola 

que guarda, seja das suas castas autóctones, seja daquelas que ao longo da sua história foi adotando. 
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Parecida a outros países europeus durante os anos 20 do século ХХ, a situaҫão política em Espanha 

pressupõe o estabelecimento do regime ditatorial. Ao tomar em conta a situaҫão sócio-política em Espanha 

que se exprimia na falta de um forte poder político, na presenҫa do exército na vida política e social, nas 

manifestações operárias, na inatividade do Rei, nos conflitos socias, entre outros aspetos, tal cenário conduziu 

a que o regime do general Primo de Rivera sfosse aceite pelo povo, até com alívio, numa interligação óbvia 

com a obtenção do apoio dos partidos de direita. 

Embora Espanha não participasse na Primeira Guerra Mundial, a opinião pública espanhola estava dividida 

entre os partidários da Entente e os do Acordo Triplo. De facto, embora depois de 1815 o país evitasse 

estabelecer alianҫas diplomáticas que poderiam envolve-la num conflito internacional, ainda assim a 

neutralidade de Espanha não impediu a explosão de crises revolucionárias e a instabilidade social. Um dos 

políticos que teve a coragem de se opor aos atos militares, em Agosto de 1914, foi nomeadamente, Eduardo 

Dato. Na qualidade de Primeiro Ministro impôs uma política de neutralidade rigorosa que não sofreria 

modificações durante todo o período da Guerra.  

Segundo Eduardo Dato: “Cada tentativa a implicar na guerra poderia devastar a naҫão e poderia provocar 

uma guerra civil... No caso em que a Guerra em Marrocos custe um grande número de vítimas e não goze do 

apoio do povo, como poderíamos entrar num conflito levando a riscos e despesas sérios que vão ser 

superiores às nossas possibilidades?” 

O lugar mais importante na política exterior do general Primo de Rivera incidiu exactamente sobre a guerra 

em Marrocos. Observando as aҫões militares e as negociaҫões diplomáticas concretizadas entre Espanha e 

Franҫa, a sua iniciativa militar pode ser “personificada”, em 1925, com a ação no golfo Aluҫemas, facto que 

conduziu efetivamente ao fim do ”grande problema marroquino”. Outro momento considerável na política 

exterior foi o desenvolvimento das relaҫões com a América Latina. Na verdade, Primo de Rivera preferia falar 

das naҫões ibéro-americanas para, desta forma, atribuir à Espanha o papel mais dinâmico no plano mundial. 

Seria razoável este modelo de política exterior que Primo de Rivera manteve, ou corresponderia, mais ou 

menos, a “um nacionalismo presumido”, dado que a situaҫão real em Espanha não possibilitava uma oposição 

à influência anglo-francesa existente então na conjuntura internacional?  

Por seu lado, a política interna do general Primo de Rivera exprimia-se através “do programa restaurativo 

imposto” que favorecia o intervencionismo e o nacionalismo e, ao mesmo tempo, rejeitava a concorrência do 

mercado livre. Este facto estimulou a criaҫão dos monopólios (por exemplo, as companhias nacionais de 

petróleo e de comunicaҫão, CAMPSA e Telefónica). Neste contexto, poderemos classificar a política 

económica de Primo de Rivera como ”vanguardista” ou, apelo contrário, o general estaria mais próximo dos 

tradicionalistas, do nacionalismo belicoso típico existente na Península Ibérica?  

Ena realidade, no seu conjunto, as alteraҫões registadas na política social reduziram-se a um aumento notável 

da burocracia sem empreender reformas mais sérias. O sistema corporativo criado provocava umas respostas 

que não tinham alternativas. Segundo a maior parte dos críticos, a organizaҫão social no período do general 

Primo de Rivera estava como “uma imitaҫão do sistema sindical do fascismo”. O sistema espanhol corporativo 

era, no entanto, diferente do italiano por causa da eleiҫão democrática dos seus representantes e dada a 

participaҫão da organizaҫão socialista dos PTU (Países e Territórios Ultramarinos). 
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Por outro lado, a reforma do exército empreendida por Primo de Rivera consistiu em alterar os critérios de 

promoção baseados nos méritos militares e não nos anos de trabalho acumulados. Foi, todavia, uma reforma 

não favorável à maioria dos oficiais (particularmente da Península Ibérica), embora conveniente para os 

responsáveis militares da África Norte.  

O primeiro choque considerável entre Primo de Rivera e os intelectuais aconteceu em Fevereiro de 1924 

quando Miguel de Unamuno, o reitor da Universidade em Salamanca, se encontrava exilado na ilha de 

Fuerteventura, e que, mais tarde, substituiu pelo desterro em Franҫa. Na mesma altura uvários autores bascos, 

em conjunto com Eduardo Ortega-e-Gaҫete, criticaram o regime da ditadura numa série de publicaҫões. Neste 

cenário, até Marҫo de 1929 os protestos dos intelectuais não foram efetivos mas, depois desta data, os 

estudantes iniciaram as manifestaҫões de rua.  

Em 1923 o sistema político em Espanha estava congregado num liberalismo oligárquico, mas em 1931 

apareceu a possibilidade de se estabelecer “um tipo de democracia”. A proclamaҫão da República, no entanto, 

representou a mudanҫa mais importante na vida política do país. Esta proclamaҫão deu resultados muito mais 

rapidamente do que as registadas no país vizinho, Portugal, onde se tinha implantado o poder republicano 

em 1910, correspondendo à primeira tentativa na história de Espanha de instituir um regime político 

semelhante ao da república de Weimar, na Alemanha - um regime de orientaҫão fortemente reformista. 

É indiscutível que Primo de Rivera não deu sinais de uma vontade totalitária ou de uma demagogia 

revolucionária, nem tão pouco pensou em criar um sistema unipartidário, mas o regime de Primo de Rivera 

tem de ser interpretado comparando com os acontecimentos subsequentes e com os que o precederam. 

Neste contexto, podemos afirmar que o regime, na sua integridade, representou um passo atrás no caminho 

da democracia, devido ao atraso e à opressão política implantadas. 

O regime será derrubado pela monarquia, sob um impulso súbito de mudar e pela renovaҫão quase total da 

elite política. Em síntese, o regime prejudicou a experiência democrática em Espanha, conduzindo a que 

fosse mais difícil impor-se.  
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As alterações climáticas constituem um dos maiores desafios do século XXI. O aumento das consequências 

negativas que delas advêm, implica a necessidade de estudar os seus impactos económicos, 

sociodemográficos e ambientais e as prioridades políticas decorrentes. Neste contexto, nasce uma nova 

ameaça ao bem-estar humano: as “migrações ambientais forçadas” de populações devido a fenómenos 

ambientais consequentes de alterações climáticas. Existem regiões do mundo com maior vulnerabilidade às 

alterações climáticas e suas consequências, como os países com extensa zona costeira. Tendo Portugal uma 

linha de costa considerável, é de extrema importância estudar os problemas do litoral, nomeadamente aqueles 

que surgem com o aumento do nível médio do mar e as políticas de resposta a esses problemas, sejam 

nacionais ou locais.  

Os problemas resultantes da variabilidade climática associados ao uso abusivo e inadequado da costa 

potenciam a degradação do litoral e a vulnerabilidade das populações que aí habitam. Em algumas situações, 

a solução mais adequada passa pela implementação de projetos de retirada planeada, através do 
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deslocamento da população para uma zona climaticamente mais estável, retirada que pode ser considerada 

de “migração ambiental forçada”. Em Portugal, existem diversas localidades nesta situação, como 

constatamos nas iniciativas em curso e nas entrevistas realizadas aos responsáveis locais pelas questões 

ambientais em duas autarquias do norte do país (Ovar e Esposende). Na região norte estão previstas retiradas 

planeadas em sete localidades: S. Bartolomeu do Mar, Bonança, Pedrinhas e Cedovém, no concelho de 

Esposende; Paramos, no concelho de Espinho; Esmoriz e Cortegaça, no concelho de Ovar.  

O desenvolvimento sustentável reduz a vulnerabilidade a catástrofes ambientais e alterações climáticas e 

aumenta o bem-estar das populações. As alterações climáticas começam a ter grande visibilidade nas 

políticas públicas, nacionais e europeias, e é importante o envolvimento das populações e dos municípios nas 

estratégias de desenvolvimento e adaptação às mesmas. 
 

Palavras-chave: Alterações Climáticas; Migrações Ambientais Forçadas; Zonas Costeiras em Portugal; 

Projetos de Retirada Planeada.  
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O princípio da sustentabilidade em matéria de desenvolvimento regional e local está actualmente previsto em 

inúmeras políticas promovidas no quadro da União Europeia, e nos mais variados sectores actuação. Esta 

necessidade de privilegiar políticas que simultaneamente envolvam preocupações de crescimento económico, 

inclusão social e preservação ambiental, como modelo estratégico de desenvolvimento sustentável, é algo 

que surge na segunda metade dos anos 80 do século XX, pela mão do relatório de Brundtland publicado em 

1987. Sendo que é a partir de 1992, com a ‘Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento’ – ‘Rio92’, que se operacionaliza o consenso internacional da aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável nas estratégicas políticas vindouras. 

Não obstante, a dimensão cultural, não se apresentava então necessariamente representada neste modelo 

de desenvolvimento sustentável, sendo efectivamente reduzidas as práticas de sucesso onde a matriz cultural 

foi norteadora do modo como foram concebidas e implementadas políticas de desenvolvimento regional e 

local. O reconhecimento deste facto leva a que em 1995, se reconheça a necessidade da cultura se afirmar 

como a quarta dimensão do desenvolvimento sustentável, uma preocupação defendida pela World 

Commission on Culture and Development, por via do Relatório ‘Our Creative Diversity, que enaltece a 

dimensão cultural, a par do crescimento económico, da inclusão social e da preservação ambiental, enquanto 

a ferramenta fulcral no pensamento e na orientação governamental das políticas europeias de 

desenvolvimento sustentável.  

A cultura emerge assim como problemática central do desenvolvimento sustentável no quadro da União 

Europeia, por um lado numa frente de actuação que se relaciona com o desenvolvimento do sector cultural 

por si próprio, quer na promoção da salvaguarda do património, da arte, das indústrias criativas, ou do turismo 

cultural; mas por outro lado, cada vez mais, se procura também enaltecer a importância da cultura na sua 

intersecção com as políticas educacionais, económicas, científicas, bem como com aquelas que visam 

promover uma maior coesão social. Isto porque sem o reconhecimento da relevância dos valores histórico-

culturais não é possível defender uma proposição de desenvolvimento que efectivamente valorize, nas suas 

múltiplas dimensões, a importância do conhecimento do passado para planear o futuro. Do mesmo modo, a 

influência da cultura nos hábitos, representações e práticas sociais, tornam-na um factor decisivo aquando 
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da implementação de projectos de desenvolvimento. É neste sentido que, por exemplo, no âmbito da 

sensibilização ambiental, se soube fazer uso da cultura por via da expressão artística, em particular, no que 

diz respeito à aplicação dos “3 R’s”. Por esta via, reciclar e reutilizar materiais até então considerados 

descartáveis, passou a integrar qualquer lar, centro sénior ou estabelecimento de ensino, por intermédio de 

projectos artísticos assentes na valorização de novos usos, que ao mesmo tempo souberam alertar 

consciências para preocupações ambientais. 

Neste seguimento, a operacionalização do conceito de sustentabilidade cultural no contexto europeu e no 

quadro da agenda do desenvolvimento sustentável, é algo que vem almejar aumentar o reconhecimento da 

importância da cultura nas políticas públicas, em particular de gestão urbana, quer nas suas características 

tangíveis e intangíveis. De certo modo procura-se recentrar o entendimento de que a cultura é crucial para a 

aplicação de políticas de sustentabilidade, já que desenha o modo como encaramos os recursos naturais e 

sobretudo como construímos as relações com os outros.  

Neste âmbito, é intuito deste trabalho comparar e analisar boas práticas que colocam a dimensão cultural em 

consideração na condução de políticas de desenvolvimento sustentável, avaliando o modo como tem sido 

valorizada a pertinência desta dimensão no âmbito do processo de atribuição da distinção “Capital Verde 

Europeia”. Procura-se para isso sintetizar e construir um quadro relacional que nos permita reflectir até que 

ponto a cultura, nas suas variadas formas, tem surgido como matriz de carácter diferenciador das políticas de 

desenvolvimento sustentável das cidades eleitas. Uma análise que ganha uma especial pertinência na medida 

em que a “Capital Verde Europeia” é uma distinção que elege, das cidades candidatas, as mais conscientes 

do papel único da cidadania na ambição de produzir ambientes mais equilibrados por via da adoção de 

políticas e estratégias que melhorem os padrões ambientais e que promovem um desenvolvimento 

sustentável para o futuro. 
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Europeia. 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE EM 

PORTUGAL E NO BRASIL 
 

Miriam Cabrera Corvelo Delboni 

Universidade do Minho 

miriamdelboni@gmail.com 
 

Silvia Virginia Coutinho Areosa 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

sareosa@unisc.br 
 

Maria Clara Costa de Oliveira 

Universidade do Minho 

claracol@ie.uminho.pt 
 

Paula Cristina Almeida Remoaldo 

Universidade do Minho 

premoaldo@geografia.uminho.pt 
 

Esta comunicação apresenta uma proposta sobre a participação dos idosos nos processos de implementação 

das políticas públicas de saúde, segundo o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, baseado no 

objetivo 2 do capítulo I (Pessoas idosas e o desenvolvimento) que se reporta à participação de idosos nos 

processos de tomada de decisões em todos os níveis (ONU, 2002). 

Para a compreensão desta dinâmica, definiram-se duas regiões de saúde, a ARS Norte em Braga/Portugal, 

e a 4ª CRS em Santa Maria/Brasil. A investigação que está em curso desde 2014 ancora-se na perspetiva da 

participação social do idoso nas políticas públicas, e como ator integrante dos processos histórico, cultural, 

político e económico de ambos os países.  

Com base no problema de pesquisa propôs-se como objetivo geral avaliar de que forma ocorre a participação 

dos idosos na implementação das políticas de saúde em ambos os países, a partir do Plano de Ação 

Internacional para o Envelhecimento de 2002. Como objetivos específicos foram equacionados os seguintes: 
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1.investigar como se configuram as políticas públicas de saúde sobre o envelhecimento, implementadas a 

partir do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento de 2002; 2. identificar como se efetiva a 

participação dos idosos nestes espaços; 3. analisar quais são as perceções do idoso acerca da sua 

participação para impulsionar a implementação das políticas de saúde; 4. verificar como os gestores 

compreendem a importância da participação dos idosos nos processos de efetivação das políticas de saúde.  

Nesta comunicação pretende-se contribuir com o objetivo 1, que trata da investigação das políticas públicas 

de saúde para o envelhecimento em Portugal e no Brasil.  

Em Portugal desenvolveram-se leis e decretos que englobam questões gerais de saúde, bem como leis 

específicas que garantem a integralidade nos cuidados de saúde dos idosos, como os programas de cuidados 

continuados (Despacho-Conjunto n.º 407/98 de 15 de maio, Decreto de Lei 281/2003), o Programa de Apoio 

a Integrado a Idosos - PAII (Despacho Conjunto n.º 259/1977) e a Lei n.º 101 (Despacho do Conselho de 

Ministros, de 16 de março de 2006), que cria a Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI). A 

participação efetiva da comunidade, está garantida pela Constituição Portuguesa de 1976, Artigo 9, que 

ressalta que se deve “Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos 

cidadãos na resolução dos problemas nacionais”. Também o Artigo 48 menciona o propósito da participação 

na vida pública: 1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida pública e na direção dos assuntos 

públicos do país, diretamente ou por representantes livremente eleitos. 2. Todos os cidadãos têm o direito de 

ser esclarecidos objetivamente sobre atos do Estado e demais entidades públicas e de ser informado pelo 

Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos (CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA, 

2001). 

Outro documento que formaliza o direito à participação, é o Plano Nacional de Saúde de 2012-2016, Eixo 3 

(Cidadania em Saúde), que propõe a legitimação das pessoas assumirem os seus direitos, através de ações 

como a participação pública e política, no sentido de se responsabilizarem pelo desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e democrática, juntamente com o Estado, as instituições e os profissionais de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

No Brasil, está garantido na Constituição Federal de 1988, no Artigo 198, a participação da comunidade nas 

ações das políticas públicas de saúde. A participação efetiva do idoso perpassa também pela Política Nacional 

do Idoso (PNI) e o Estatuto do Idoso. Consta na PNI “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” e que “o idoso deve ser o 

principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política” (Art. 1º e 3º). 

No Estatuto do Idoso, art 3, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a 

“viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações” 

(BRASIL, 1988; 1994; 2003). 

A preocupação com o envelhecimento populacional nos dois países tem impulsionado os contextos das 

políticas, programas e projetos para atender às necessidades dos idosos e instituir direitos sociais. No entanto, 

a participação dos idosos nestes contextos, apesar de garantida em diversas legislações, não ocorre de forma 

efetiva, pois segundo Paz (2001), um dos fatores é a falta de incentivos nos espaços organizativos dos idosos, 

principalmente sobre informações a respeito dos seus direitos. Destaca-se que a participação do segmento 

idoso em espaços sociopolíticos tem sido precária, pela pouca motivação do próprio idoso e de poucos 

incentivos à sua organização pelos gestores e sociedade civil. 
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A questão habitacional é e sempre será um tema recorrente. Na verdade, a habitação é considerada um 

objeto de estudo pertinente, por se tratar do núcleo central da vida familiar e da condição primária para um 

desenvolvimento social equilibrado. Por isto, a qualidade residencial é considerada um fator de extrema 
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relevância para o estado da sociedade, uma vez que influi diretamente no Homem e nos seus 

comportamentos. 

A " Estratégia Europa 2020", tem como um dos grandes objetivos a inclusão e coesão social, pelo que, é 

fundamental para esse desígnio o acesso a uma habitação condigna, sendo necessário uma política 

habitacional mais eficaz e inovadora. 

Das várias práticas e políticas de habitação social adotadas em Portugal, o Serviço de Apoio Ambulatório 

Local (SAAL) apresenta-se como uma das mais interessantes experiências, pelas condições socioculturais 

em que surgiu e pelo desenrolar do processo. O SAAL é um processo bastante singular, que implicou o 

envolvimento e empenho das populações no seu desenvolvimento, que contou com a cooperação e 

voluntarismo de vários técnicos por todo o país, que soma inovadoras práticas arquitetónicas e resultados 

completamente diferentes quanto à adaptação ou integração desses bairros na cidade. 

Assim, o SAAL torna-se um objeto de estudo importante e inovador, porque procurou solucionar o problema 

habitacional de um conjunto de famílias pobres, promoveu o debate e a participação cívica, pelo “direito à 

habitação e à cidade”. A ideia do SAAL era dinamizar, nos sítios, com envolvimento dos moradores, a melhoria 

das suas condições de vida, com projetos habitacionais arquitetonicamente originais e com uma escala 

humanizada. 

O SAAL foi lançado em várias áreas urbanas “por um setor do Estado e envolveu arquitetos, engenheiros, 

juristas e estudantes, mas, sobretudo, moradores de bairros urbanos, especialmente de bairros pobres ou 

degradados, que se viriam a organizar em comissões locais e a integrar um esforço conjunto de definição e 

aplicação de novos direitos e de novas condições de vida centradas, por um lado, na exigência de uma 

habitação decente e, por outro, no que alguns dos actores centrais deste processo vieram a designar por 

«direito ao lugar» ” (Nunes; Silva, 2003, p.264).  

O objetivo desta comunicação é precisamente abordar o SAAL, referindo o seu caráter inovador como 

programa de habitação social, em contraponto com os programas anteriores do Estado Novo, salientando 

aquilo que teve de positivo e que deve ser transposto para uma nova política habitacional inovadora que 

promova a inclusão-coesão social. 
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No Brasil, as cidades, notadamente as metrópoles e as cidades médias, têm experimentado no período 

contemporâneo os reflexos da reestruturação produtiva em sua dinâmica de produção e reprodução do 

espaço construído, sobretudo no âmbito do uso residencial e comercial do território, evidenciando um intenso 

e complexo processo de reestruturação urbana. 

Nas últimas décadas, o processo de urbanização é caracterizado por intensa e desigual valorização do solo 

urbano e reestruturação urbana. Esse processo apresenta crescente promoção de condomínios e 

loteamentos fechados, enquanto novos produtos imobiliários residenciais, que representam importantes 

condicionantes e reflexos na organização espacial das cidades e na dinâmica de desenvolvimento e de 

planejamento urbano. 

Nesse trabalho analisamos os processos recentes de urbanização, de reestruturação urbana e de valorização 

imobiliária na cidade média de Santa Cruz do Sul, principal polo agroindustrial de tabaco do País, centro sub-

regional da rede urbana gaúcha e centro econômico comercial e de serviços da região do Vale do Rio Pardo, 

localizada na área centro oriental do Rio Grande do Sul.  

Nos últimos vinte anos, a cidade reforçou sua posição de centro intermediário na rede urbana regional e 

estadual através do desenvolvimento e consolidação da sua função de centro regional de atividades 

comerciais com certa especialização e de serviços ligados ao segmento educacional e da saúde. Esse 

crescimento econômico foi acompanhado por intenso e desigual processo de urbanização, com ampliação 
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progressiva do perímetro urbano, do aumento da verticalização da cidade na área central, com o surgimento 

de ocupações irregulares pela população de baixa renda na periferia urbana, bem como pela produção novos 

produtos imobiliários através da construção de loteamentos fechados e condomínios residenciais em áreas 

intermediárias e periféricas da cidade.  

Abordamos como as relações e contradições advindas dos interesses, das ações e interações de proprietários 

fundiários, promotores e incorporadores imobiliários locais e externos, e do Estado (sobretudo em âmbito do 

executivo e legislativo municipal) têm incidido ativamente na produção desses novos produtos imobiliários na 

cidade. Também analisamos, como a crescente demanda por novos produtos imobiliários localizados em 

loteamentos e condomínios fechados por parte de segmentos da população com alta renda, como 

profissionais liberais e empresários e executivos do setor do tabaco, demais ramos industriais e do setor de 

serviços, tem igualmente contribuído com a nova dinâmica de produção e reprodução do espaço urbano, 

através do aumento da segregação espacial, da fragmentação urbana e da apropriação de espaços públicos, 

advinda do fechamento de loteamentos e da constituição de condomínios residenciais de lotes. 

A metodologia envolveu o levantamento de dados secundários sobre a urbanização, a evolução demográfica 

e econômica da cidade, junto ao IBGE e FEE-RS; a busca de dados sobre loteamentos e condomínios 

fechados na Prefeitura Municipal, Cartório de Imóveis; uso de imagens de satélite para representar a evolução 

urbana, e a localização dos novos produtos imobiliários na cidade em sua relação com o Plano Diretor de 

usos do solo urbano. 

O trabalho está constituído de três tópicos. Inicialmente discutimos o conceito de reestruturação e sua relação 

com a reestruturação espacial urbana, destacando algumas considerações teóricas e metodológicas que 

orientam a nossa reflexão sobre os processos de reestruturação espacial e de valorização imobiliária nas 

cidades médias, como a importância da escala espacial, da diferenciação espacial, e sobre o sentido e os 

reflexos da produção de loteamentos e condomínios residenciais fechados, concebidos e comercializados 

como novos produtos imobiliários.  

Em um segundo tópico, abordamos os processos recentes de urbanização e reestruturação urbana da cidade 

de Santa Cruz do Sul, destacando alguns aspectos da sua dinâmica demográfica, econômica e social, de sua 

configuração espacial, e de seu papel de polo regional e de comando na rede urbana do Vale do Rio Pardo.  

Por fim, no terceiro e último tópico analisamos os processos de promoção e de instalação na cidade dos 

novos produtos imobiliários, os principais agentes sociais e suas estratégias de ação, e as políticas de 

regulação e de fiscalização do Estado que incidem na produção dos condomínios residenciais e loteamentos 

fechados. Analisamos igualmente as especificidades dos loteamentos/condomínios fechados em Santa Cruz 

do Sul e seus reflexos na dinâmica socioespacial da cidade. 

 

Palavra-chave: Reestruturação Urbana; Segregação Socioespacial; Lotamentos e Condomínios 

Residenciais Fechados 

 

 

 

SESSÃO 5. INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E ENSINO  

 

A GEOGRAFIA EM PALCO: A DRAMATIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Maria João da Silva Duarte 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

m_joka_duarte@hotmail.com 

 

O presente trabalho surge num quadro de formação inicial de professores em História e Geografia, realizado 

durante o estágio numa escola da cidade do Porto, no ano de 2012/2013.  

Começamos por definir a problemática central do estudo com a seguinte questão orientadora: de que forma 

se processa uma aula (s) de dramatização desde a sua conceção até aos resultados? Sem querermos de 

maneira nenhuma definir um guia, até porque pretendemos mostrar os aspetos positivos mas também as 

falhas. A partir daí levantamos uma outra subquestão relacionada com as ideias prévias dos alunos, sendo 

que seria pertinente perceber qual a experiência dos mesmos em aulas de dramatização. E, no final, conhecer 

o impacto que uma estratégia deste tipo tem na aprendizagem dos alunos.  
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Na metodologia utilizada, que incide sobretudo numa análise do tipo qualitativa, e categorial, foram aplicados 

dois pequenos questionários, no início e no final da experiência, e os recursos que os próprios alunos (re) 

construíram. Desta forma, durante o processo os alunos puseram em prática as competências da disciplina, 

e foram responsáveis pela construção da sua aprendizagem. E através do feedback pudemos constatar quão 

significativo se revelou este processo de ensino-aprendizagem ao nível das aprendizagens, incluindo a 

atitudinal.  

 

Palavras-chave: Dramatização no ensino; Motivação; aprendizagem “situada”; Geografia. 

 

 

A MÚSICA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA E DA GEOGRAFIA. 

 

Carla Alexandra Silva Ferreira 

carla_alexandra_ferreira@hotmail.com 

Docente do ensino básico e ensino secundário 
 

Desenvolvido no âmbito da unidade curricular de iniciação à prática profissional do mestrado em ensino de 

História e Geografia, o presente trabalho nasce a partir da reflexão, sobre um conjunto de experiências, 

sustentadas num quadro teórico, sobre a pertinência da música no quadro do ensino e aprendizagem da 

História e da Geografia, particularmente na sua componente modeladora de experiências de aprendizagem.  

Música, emoções, sentimentos, aprendizagem e o nosso questionamento sobre como todos estes elementos, 

pensados holisticamente, podem incitar a emergência de significados outros a partir de conteúdos históricos 

e geográficos trabalhados pelos alunos. Neste sentido, o presente trabalho, teve como objetivo verificar se a 

música, em contexto de sala de aula poderia conduzir, ou não, ao despertar de uma aprendizagem 

significativa. Abraçamos ainda, num esforço de clarificação da questão principal, um outro conjunto de 

questões como: 1) a música, contribui para a modelação das perceções afetivas e atitudes dos alunos, em 

contexto de sala de aula? ii) Qual o contributo desempenhado pela música, em contexto de sala de aula? iii) 

Quais as opiniões dos alunos, sobre a utilização da música, nas aulas de História e Geografia? 

Implementado em duas turmas do ensino básico, uma do 8º ano (de Geografia) e outra do 9º ano (História), 

e realizado em contexto de sala de aula, este trabalho apoia-se sobretudo nas perceções e conceções dos 

próprios alunos, relativamente à utilização da música nas aulas sendo que integramos simultaneamente, as 

nossas reflexões tecidas no quadro da formação inicial.  

Para a recolha de dados, foram utilizados instrumentos diferentes, objetivando-se uma melhor apreciação das 

opiniões dos alunos, sobre a utilização da música em contexto de sala de aula.  

Não existe, certamente uma metodologia específica, sobre como ensinar Geografia e/ou História recorrendo 

à música. Assim como também não existem metodologias próprias, que digam ao professor como 

implementar, ou diversificar, esta ou aquela estratégia e/ou experiência educativa, pelo que compete-lhe, 

saber como organizar e gerir os conteúdos temáticos. Nesta linha de pensamento, objetivamos: i) pensar e 

edificar planificações que na abordagem do processo pedagógico privilegiassem o processo de aprendizagem 

em detrimento do processo de ensino; ii) utilizar a música como um meio para a construção, pelos alunos, do 

conhecimento geográfico; iii) proceder e efetuar escolhas musicais com pertinência e relação com os 

conteúdos temáticos; iv) reconhecer que a música, podia despoletar a expressividade dos alunos e 

consequente manifestação de interesse pelas aprendizagens; v) e de que a música (a melodia, ou som 

musical apropriado aos contextos a analisar) poderia ainda moldar comportamentos facilitando neste sentido, 

a consolidação dos conhecimentos. 

Os resultados obtidos, através do tratamento estatístico e análise de conteúdo das informações recolhidas, 

sugerem que a música oferece múltiplas potencialidades ao processo, nomeadamente enquanto recurso 

inovador e diferente, enquanto elemento despoletador do interesse e atenção dos alunos, sendo que foi 

igualmente reconhecido, pelos alunos, que a música contribui significativamente para a facilitação das 

aprendizagens. 
 

Palavras-chave: música, emoções, sentimentos, aprendizagem, reflexão. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: ESTUDO EM ESCOLAS PORTUGUESAS 
 

Maria Alexandra Alves Pinheiro Torres de Macedo  

Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

macedo.xana@gmail.com 
 

Maria da Conceição Pereira Ramos 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

CEMRI-UAb  

cramos@fep.up.pt  
 

Ao longo dos anos, as preocupações da humanidade relativamente às questões de sustentabilidade têm-se 

tornado crescentes, evidenciando-se o importante papel que, neste contexto, e entre outros fatores, 

desempenha a educação ambiental. Neste trabalho é feito um estudo sobre a Educação Ambiental, uma 

forma de sensibilização da população para a problemática dos resíduos sólidos urbanos e caminho para um 

futuro sustentável. Estes resíduos apresentam grandes implicações para a saúde pública e encontra-se na 

reciclagem e compostagem soluções para os combater.  

O objetivo do trabalho foi avaliar os conhecimentos ambientais dos alunos de ensino obrigatório. Realizou-se 

um inquérito a 480 alunos (118 alunos do 1º ciclo, 120 do 2º ciclo, 120 do 3º ciclo e 122 do secundário) de 

quatro escolas portuguesas (Centro Educativo da Facha, Escola E.B. 2,3 do Viso, Escola Secundária do 

Cerco e Escola Secundária de Valongo). Paralelamente a este inquérito foram realizadas duas entrevistas a 

entidades privilegiadas, duas empresas do setor do ambiente e educação – Gintegral e Lipor.  

Como principais resultados deste estudo de caso pode-se concluir que 48,54% dos inquiridos conhecem o 

termo educação ambiental; no entanto, apenas 39,17% dos inquiridos praticam educação ambiental na 

escola; mas 65,63% dos inquiridos praticam separação de resíduos, considerando 35,63% que a educação 

ambiental na escola foi fundamental para estas práticas em casa. Em suma, 83,13% dos inquiridos 

consideram que a educação ambiental é importante para a sociedade e 88,54% são de opinião que a 

realização das práticas de reciclagem e compostagem são importantes para o meio ambiente.  

O papel da educação ambiental começa na escola mas deveria perdurar ao longo de toda a vida do cidadão, 

como uma formação permanente.  
 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Resíduos Sólidos Urbanos; Sustentabilidade; Reciclagem; Saúde 

Pública. 

 

 

O PATRIMÓNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE NO ESPAÇO RURAL PORTUGUÊS: A SUA 

PERTINÊNCIA FORMATIVA E EDUCATIVA 

 

Marisa Débora Vítor Cardoso 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

marisadeboravc@gmail.com  ou marisadebora@sapo.pt  

 

Com esta comunicação prendemos dar a conhecer o trabalho de investigação – dissertação de mestrado – 

realizado no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Ensino de História e Geografia, 

intitulado “O Património Mundial da Humanidade no Espaço Rural Português: a sua Pertinência Formativa e 

Educativa”. Este teve como tema principal o conceito de património, elemento importante a ser passado aos 

jovens de todo o Mundo, para que estes possam conhecer o seu país e o Mundo, para além de que, é um 

excelente meio de desenvolvimento do meio rural e da economia de cada país. A Educação Patrimonial nas 

escolas é fundamental para os jovens que estão a formar-se, pois permite-lhes aprender e reconhecer que o 

Património é algo que é necessário preservar e conservar, não só para usufruto do presente, mas também 

para que as gerações vindouras possam continuar a disfrutar desses mesmos locais, ajudando desta forma 

no desenvolvimento sustentável das populações e do próprio planeta. Assim, o objetivo principal era perceber 

se os alunos com quem trabalhamos durante o ano letivo de 2014/2015 da Turma de Turismo, futuros 

Técnicos de Turismo, compreenderam a importância dos locais referenciados como Património Mundial da 

Humanidade situados em espaço rural, concluindo da sua eficácia como motores de desenvolvimento dessas 

mesmas áreas. 

mailto:macedo.xana@gmail.com
mailto:cramos@fep.up.pt
mailto:marisadeboravc@gmail.com
mailto:marisadebora@sapo.pt


28 

 

Para que conseguisse responder a este objetivo principal do relatório, equacionamos alguns objetivos 

específicos que tentamos responder aquando da interpretação da análise dos trabalhos dos alunos e que são 

os seguintes: como é que os alunos percecionam a importância do Património Mundial em Portugal em 

contexto de espaço rural e em que medida esta perceção é fundamental para a promoção do turismo Rural; 

e qual o contributo deste trabalho para o conhecimento histórico/geográfico das regiões onde se encontrava 

o Património Mundial escolhido, já que estamos a formar alunos que serão futuros Técnicos de Turismo. 

Partindo de cinco locais considerados Património da Humanidade, a saber: Paisagem Cultural de Sintra, Sítios 

Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa, Floresta Laurissilva da Madeira, Alto Douro Vinhateiro, 

Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, recolhemos informação junto dos alunos de uma turma da 

Escola Secundária onde lecionamos, sendo esta submetida a análise de conteúdo. Para a concretização de 

parte deste relatório solicitamos aos alunos que realizassem um trabalho de pesquisa (segundo determinadas 

orientações de recolha e tratamento de dados) que resultasse num portfólio digital e num roteiro turístico 

sobre um dos cinco sítios mencionados anteriormente. Para a realização desta pesquisa organizamos a turma 

em cinco grupos, cada um dos quais trabalhando sobre um dos espaços selecionados. 

 No estudo levado a cabo constatamos que os alunos consideram o património como muito importante, porque 

ajuda a desenvolver e a promover o turismo e a economia de um país, ajuda-nos a conhecer o passado e a 

nossa cultura e é uma forma de atrair mais turistas de várias nacionalidades. Porém, nem todos os alunos 

sabiam onde ficavam os referidos sítios, para além de que, só um grupo é que conseguiu responder ao meu 

objetivo principal. Conseguiram contudo fazer uma caraterização do espaço rural e das paisagens em redor 

do Património Mundial, ficando assim a conhecer um pouco mais sobre a região que trabalharam. Mas todos 

os grupos, com exceção do que respondeu ao meu objetivo principal, colocaram informação abundante sobre 

a região, em vez de se focar na área classificada como Património Mundial e também colocaram informação 

incorreta sobre as regiões. Houve um grupo que não funcionou muito bem, os restantes grupos funcionaram 

bem, pois conseguiram dividir o trabalho e organizarem-se para conseguir concluir o trabalho com sucesso. 

 Este é um ótimo tema para uma investigação futura, visto que é muito importante dar a conhecer os sítios 

que estão classificados como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, quer do próprio país como 

de outros países. Assim os professores estarão a dar a conhecer aos alunos um pouco mais sobre a 

identidade do seu país e até mesmo de outros países. Para além do mais, a educação patrimonial nas escolas 

é fundamental para os jovens, pois permite aprender e reconhecer que o património é algo que é necessário 

preservar e conservar, para que as gerações vindouras também possam vir a disfrutar desses mesmos sítios, 

estando ao mesmo tempo a ajudar no desenvolvimento sustentável do planeta. 

 

Palavras-chave: Património, Turismo em Espaço Rural, Ensino, História, Geografia 

 

 

O CONTRIBUTO DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A CIDADANIA 

 

Miguel Ângelo Alves Gomes Pinho da Rocha 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

miguelangelorocha@hotmail.com 

 

Educar para a cidadania é fundamental na Contemporaneidade, dada a complexidade sociocultural em que 

vivemos. Urge, assim, uma formação do caráter dos nossos alunos, transversal a todas as disciplinas e níveis 

de ensino, promovendo-se os ideais democráticos, baseados na universalidade dos direitos e deveres 

humanos. Como tal, cabe ao professor, levar os discentes à adoção de boas condutas, na medida em que 

estes se afiguram enquanto futuros cidadãos responsáveis e participativos. 

Não existindo um conceito pragmático e assertivo de “educação” e de “cidadania”, dada a sua complexidade 

teorética, investigar sobre estes dois conceitos no período limitado de um estágio pedagógico afigurou-se, 

evidentemente, uma tarefa em nada simples. Por conseguinte, e em virtude da transversalidade de uma 

educação cívica, alegada no currículo nacional e na própria Constituição portuguesa, o presente trabalho 

sustentou-se em referenciais teóricos que auxiliaram o delineamento de todo o seu processo investigativo. 

Em conformidade com os pontos de vista de variados autores e, mesmo até, de documentação legal, 

referenciados no enquadramento teórico, constatámos que o ensino da cidadania deve ser omnipresente e 

transversal a todas as disciplinas e níveis de ensino, bem como no foro das relações interpessoais. Esta 
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revela-se, assim, condição fundamental quer na esfera escolar, quer na social. Portanto, e estando os 

propósitos desta investigação direcionados para uma educação para a cidadania, procuramos perceber até 

que ponto a abordagem de conteúdos geográficos permitiram, de facto, uma tomada de consciência do que 

é, afinal, a cidadania e, naturalmente, ser-se cidadão. Foi nesta linha de pensamento que delineámos o 

“problema” deste estudo de caso, cujos dois objetivos/questões principais, foram: o papel desempenhado 

pela educação geográfica para a formação de cidadãos, através da abordagem de conteúdos previstos nos 

respetivos programas e orientações curriculares; que conceção de cidadania é possível alcançar através 

desta disciplina. 

Neste sentido, enquadrámos este estudo de caso através do desenvolvimento de situações de processo 

ensino/aprendizagem, sempre direcionadas para a assunção da cidadania. Tendo sido experimentadas numa 

amostra de quatro turmas do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, a utilidade daquelas viria a ser testada 

com a aplicação de inquéritos por questionário. Ao serem os instrumentos de recolha de dados de eleição 

utilizados nesta investigação, os inquéritos comprovaram, consequentemente, a “essência cívica” dos 

conteúdos geográficos abordados, bem como a concetualização de cidadania que os alunos adquiriram 

através destes mesmos conteúdos. Como tal, a propósito dos assuntos tratados em sala de aula respeitantes 

à “Mobilidade” e “Diversidade Cultural”, por exemplo, no momento em que os inquiridos são questionados 

sobre algumas situações foi notório, nos dados de investigação recolhidos, um posicionamento favorável à 

defesa dos valores universais, tão importantes para uma cidadania consciente e responsável. Quanto às 

concetualizações de cidadania apontadas pelos alunos na última questão do inquérito, aquelas prenderam-

se, fundamentalmente, com as atitudes do indivíduo, em particular, o saber ser e estar em sociedade. Na sua 

linha de pensamento, só desse modo poder-se-á construir uma sociedade “liderada” por cidadãos justos, 

solidários e responsáveis, que defendam e tenham presentes no seu quotidiano, os valores universais. 

Portanto, os pressupostos e objetivos deste trabalho basearam-se, essencialmente, na opinião expressa dos 

alunos nos questionários. Curiosamente, o processo de análise e tratamento dos dados obtidos, declarou, em 

particular, uma similitude no que respeita à concetualização de cidadania por parte dos inquiridos, 

independentemente do ciclo de estudos em que estavam inseridos. 

Importa ainda ressalvar que ao estar inserido no campo da educação, este estudo de caso não deverá tomar 

como infalíveis as suas conclusões, uma vez que perante os mesmos objetivos aqui delineados, outros 

professores, pertencentes a outros contextos escolares, aufeririam, previsivelmente, resultados distintos 

daqueles aqui patenteados. 

 

Palavras-chave: Educação geográfica; Cidadania; Direitos/Deveres Humanos; Valores 
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RADIAÇÃO GAMA NATURAL DE MATERIAIS ROCHOSOS 
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Jorge Sanjurjo-Sánchez 

Universidade de A Corunha 

 

Marco Lima 

Universidade do Minho 

 

Flávio Dias 

Universidade do Minho 
 

Os materiais de construção são uma fonte de radioatividade natural (resultante da presença de elementos 

químicos com isótopos que sofrem decaimento radioativo - radionuclídeos) a que estão expostos os seres 

humanos no interior das edificações. 
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A Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho da União Europeia fixa normas de segurança relativas à proteção 

contra a exposição a radiações ionizantes e refere (artigo 75º) que para "materiais que suscitam preocupação 

do ponto de vista da proteção contra radiações" terão de ser determinadas, antes da colocação no mercado, 

as atividades dos radionuclídeos que contribuem para a radiação gama. O anexo VIII desta diretiva apresenta 

um índice de concentração de atividade relacionado com a dose de radiação gama externa que os materiais 

utilizados acrescentam no interior das edificações à exposição normal no exterior das mesmas (situação sem 

utilização desses materiais) sendo indicado que um valor deste índice igual a 1 pode ser utilizado como 

"ferramenta de rastreio restritiva" para identificar materiais sobre os quais deverão incidir estudos mais 

detalhados, considerando fatores como, de acordo com o mesmo anexo VIII, densidade, espessura do 

material, tipo de edifício e a utilização prevista para o material. 

O anexo XIII desta diretiva, relativo aos "materiais de construção identificados pelo Estado-Membro como 

materiais que suscitam preocupação do ponto de vista da proteção contra radiações... no que respeita à 

radiação gama que emitem", refere vários materiais naturais, entre os quais o granito. 

Os granitos dominam as edificações históricas de várias regiões de Portugal e são ainda hoje explorados e 

utilizados como revestimentos de paredes e pavimentos. 

Consideram-se neste trabalho resultados obtidos na região de Braga em terrenos graníticos (análises 

laboratoriais de amostras de rocha e medições de campo em ambiente natural e no interior e exterior de 

edificações com granitos) e de xistos (medições de campo no ambiente natural). 

As análises laboratoriais das amostras de granitos colhidas neste estudo forneceram resultados superiores a 

1 para o índice de concentração de atividade acima referido. Estes resultados podem implicar preocupações 

para a utilização destes granitos como material de construção. Todavia, é importante salientar que há outros 

fatores envolvidos na avaliação da dose por radiação gama, nomeadamente a espessura dos materiais. A 

guia técnica da Comissão Europeia para a radioatividade natural dos materiais de construção (CE 1999) 

considera, para o mesmo índice referido, limites que dependem da utilização prevista para os materiais, 

distinguindo utilizações restritas (e.g. revestimentos superficiais pouco espessos) de unidades de alvenaria 

(de maior espessura). Considerando as recomendações de CE (1999), e para o mesmo nível de dose anual 

da diretiva do Conselho da Europa, os valores das amostras estudadas ultrapassariam o limite indicado para 

as utilizações como unidade de alvenaria (situação comum nos edifícios históricos) mas estariam muito abaixo 

do limite para materiais utilizados como revestimento pouco espessos (a situação mais comum nas utilizações 

atuais). As soluções construtivas deverão também ser consideradas uma vez que paredes revestidas com 

materiais com menores níveis de radionuclídeos poderão implicar (em função da espessura do revestimento) 

uma redução da dose de radiação gama. 

Estes resultados podem ter implicações para as edificações antigas que utilizam granitos como blocos de 

alvenaria e que no futuro poderão requerer estudos de detalhe, podendo existir o risco de restrições na 

utilização das mesmas.  

Os resultados referidos devem também ser analisados no contexto do fundo natural dos locais das edificações. 

As medições de campo em Braga mostraram que o maior contraste entre a dose por radiação gama no interior 

das edificações e no exterior das mesmas ocorre em edificações graníticas localizadas em terrenos de xistos. 

A comparação das medições de campo entre zonas de granitos e zonas de xisto sugere níveis 

significativamente inferiores nestas últimas, resultados que poderão ser utilizados na valorização destas 

rochas. 

Recomenda-se a continuação destes estudos com a análise laboratorial dos xistos (para confirmar os seus 

valores inferiores) e a extensão das análises laboratoriais a diversos tipos de granitos, de forma a tentar 

relacionar os resultados com o contexto geológico, na dupla perspetiva de acautelar riscos de restrição à 

utilização das matérias-primas e definir programas de avaliação de edificações históricas em função dos 

materiais utilizados. 

CE-Comissão Europeia (1999). Radiation Protection 112. Radiological Protection Principles Concerning the 

Natural Radioactivity of Building Materials. 
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A pedra natural pode ser encontrada sob várias formas no património cultural, desde blocos de alvenaria a 

elementos decorativos diversos, integrados em edificações ou isolados. 

As pedras utilizadas no património traduzem relações entre recursos naturais e tendências culturais, 

acompanhando evoluções históricas. As obras mais antigas tendem a ser dominadas pelos recursos locais. 

Consequentemente, certos objetos podem representar situações de elevado interesse histórico pelo contraste 

geológico com o enquadramento local, funcionando, tal como as moedas e as cerâmicas, como indicadores 

de movimentos de importação. Neste sentido o valor do objeto será maior quanto mais acentuado for o 

contraste geológico, isto é, a raridade dos materiais no contexto geológico circundante. Todavia, a atribuição 

da fonte dos materiais geológicos pode ser complexa em situações de hipóteses múltiplas resultantes da 

existência do mesmo tipo de objeto geológico em diversas locais, situação que pode implicar a aplicação de 

técnicas analíticas avançadas as quais podem ser utilizadas para eliminar hipóteses mas dificilmente (talvez 

mesmo nunca) para atribuir uma origem de forma inequívoca considerando unicamente os seus resultados 

(mas estes podem servir para corroborar hipóteses históricas). 

Numa outra perspetiva de valorização do património cultural, este pode ser utilizado no ensino da Geologia 

em contextos formais (no âmbito das atividades escolares) e informais, incluindo a preparação de informações 

para turistas com um formação académica mais avançada (poderiam ser elaborados guias de feições 

geológicas observáveis nos monumentos de um determinado local). Os elementos do património cultural 

podem servir para ilustrar aspetos da Geologia local nem sempre facilmente observáveis. Um exemplo que 

merece particular destaque é a Fonte do Ídolo em Braga, onde a musealização de elementos gravados numa 

porção (afloramento) de um maciço rochoso do chamado granito de Braga permite a observação das 

características texturais e mineralógicas desta rocha, de estruturas geológicas (que foram aproveitadas para 

esculturas e inscrições), de processos de alteração natural e ainda da relação entre estruturas geológicas e 

uma nascente de água. A utilização de objetos geológicos importados pode permitir mostrar aspetos que não 

estão disponíveis localmente. Por exemplo, a estátua da Juventude na Avenida dos Aliados da cidade do 

Porto permite a observação de rochas metamórficas (mármores) e sedimentares (calcários) nesta região 

granítica. Ainda na cidade do Porto, o pavimento da Casa da Música constitui uma verdadeira montra de 

vários aspetos de um outro tipo de calcário (travertino). 

Incluem-se nestas considerações as contribuições dos métodos e técnicas da Geologia para o estudo dos 

processos de alteração da pedra natural e, consequentemente, para a definição das estratégias de 

intervenção. Este tipo de estudos requer a caracterização dos produtos da alteração (marcadores dos 

processos e dos seus efeitos) e da sua distribuição espacial. Alguns dos produtos da alteração dos materiais 

de construção podem ser considerados análogos de objetos geológicos (o que pode também ser utilizado em 

estratégias de valorização educativa) pelo que as técnicas tradicionais da análise de minerais e rochas são 

particularmente úteis para a sua caracterização. A análise da distribuição espacial dos efeitos dos processos 

de alteração (uma tarefa comum em várias linhas da investigação geológica, como por exemplo a procura de 

depósitos minerais) é essencial na tentativa de identificação dos fatores que contribuem para os processos 

de deterioração, nomeadamente das fontes dos agentes que promovem esses processos. 

Por último, e como já fora referido por Vitrúvio, o estudo das construções antigas pode servir ainda para 

avaliações da suscetibilidade dos materiais nas condições reais da sua utilização (por oposição aos ensaios 

laboratoriais desenvolvidos utilizando várias simplificações em termos das caraterísticas geométricas dos 

elementos e das condições de exposição), e, desta forma, fornecer contribuições para avaliação e seleção 

dos materiais, seja para novas construções seja para a substituição de elementos em intervenções de 

recuperação de construções antigas. 
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Les ports de Bordeaux et de Porto s’orientent respectivement vers l’exportation des vins aux XIIIe et XVIIIe 

siècles à la faveur de privilèges accordés dans le premier cas par la couronne d’Angleterre et, dans le second 

cas, pour la couronne d’Angleterre. À Bordeaux, c’est sous domination anglaise qu’a lieu le premier âge d’or 

du vignoble consécutivement aux privilèges octroyés par le Duc de Bordeaux aux bourgeois de la ville suite 

au mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri II. Ces privilèges réservaient aux seuls bourgeois de Bordeaux le 

monopole de la vente des vins produits dans leurs districts. L’Angleterre joua également un rôle prépondérant 

dans la croissance des exportations de vins de Porto : c’est en effet la volonté anglaise de sécuriser son 

approvisionnement en vin dans le contexte des conflits larvés entre la France et l’Angleterre marquant la fin 

du règne de Louis XIV qui aboutit à ériger le vin en véritable arme commerciale. Le traité de Methuen (1703), 

qui favorisa grandement les exportations de vin de Porto à destination de l’Angleterre, n’est en effet que la 

réponse britannique aux obstacles mis en place par le Royaume de France afin que l’Angleterre cesse d’être 

le client privilégié du clairet bordelais. 

Le succès à l’exportation de ces deux grands vins européens s’est très tôt traduit dans l’espace par la 

croissance d’aménagements spécifiques, les chais. Dans le cas du vin de Porto, le gouvernement de la 

dictature militaire créa dès juillet 1926 à Vila Nova de Gaia l’Entrepôt unique et privatif des vins du Douro 

destiné au stockage et à l’exportation des vins de la Région Délimitée du Douro. Ses limites furent fixées par 

décret dès 1927 : plus de 1000 hectares pour un périmètre de 17 kilomètres. Il est toutefois important de 

souligner que ces territoires ont au fil des temps évolués tant dans leur morphologie que spatialement. Par 

exemple, dans le cas Bordelais, les chais sont situés dans un premier temps au milieu du tissu urbain et à 

l’intérieur des remparts avant de s’étendre, dans un second temps, à l’extérieur de ces derniers au sein du 

quartier des Chartrons suite à la prise en main du commerce du vin par les négociants étrangers au XVIIIe 

siècle, ce dernier quartier allant être prolongé, dans un troisième temps, par la construction des bassins à flots 

au milieu du XIXe siècle. Dans le cas de Vila Nova de Gaia, les limites de l’Entrepôt vont elles aussi connaître 

des modifications : son périmètre est très fortement réduit en 1959 sur proposition de l’Institut du Vin de Porto 

avant de retrouver à nouveau ses limites de 1927 en 1989.    

Le processus actuel de mondialisation se traduit dans ces territoires du vin par excellence par de nouveaux 

défis et pose la problématique du choix d’une métropolisation par le vin tout en gérant un patrimoine vitivinicole 

qui constitue à la fois autant d’atouts mais aussi de contraintes pour les diverses actions d’aménagements 

des territoires visant à réaliser les retrouvailles de ces villes avec leurs fleuves respectifs. À Bordeaux, ces 

retrouvailles débutent dès les années 70 avec les premières démolitions des hangars suite au transfert du port 

au nord de la ville pour des raisons d’accessibilité. Elles continuent au milieu des années 90 après la démolition 

de la majeure partie des hangars des quais et se poursuivent aujourd’hui avec les projets d’aménagement de 

la friche des bassins à flots, des chais des Chartrons et l’inscription dans l’agenda public en 2012 de l’objectif 

« Habiter les chais » qui tend à souligner toute la complémentarité entre patrimoine et habitat contemporain. 

L’inauguration prochaine de la Cité des civilisations du vin (2016) sur les rives de la Garonne, dans le quartier 

en devenir des Bassins à Flot, consacrera quant à elle cette idée de métropolisation par le vin qui s’inscrit en 

outre dans le cadre d’une ville dont le centre historique a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Comparé à sa voisine bordelaise, Vila Nova de Gaia apparaît bien comme une nouvelle venue en matière de 

réaménagement de son historique Entrepôt, actuellement zone de protection Unesco. Des raisons politiques 

peuvent expliquer ce décalage, le décret autorisant l’exportation directe des vins de Porto à partir du Douro 

ne datant en effet que du 7 mai 1986 et la réduction de l’aire de l’Entrepôt de Gaia n’étant décidée qu’en août 

2007. À ces raisons, on peut également ajouter des facteurs économiques ainsi qu’une plus tardive croissance 

de la fréquentation touristique. Dans le contexte actuel de la forte concentration des grandes firmes de vins 
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de Porto (qui induit une rationalisation de leurs espaces) et de la croissance du tourisme, les différents acteurs 

se mobilisent néanmoins afin de préserver et d’exploiter le patrimoine vitivinicole comme en témoigne le récent 

déroulement de la 1a Conferência Cidades de Rio e Vinho. Memória, Património, Reabilitação co-organisée 

par la municipalité de Vila Nova de Gaia et l’agence d’urbanisme Gaiurb. 
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No Parque da Cidade de Guimarães, a Ribeira da Costa, constitui no seu percurso um elemento essencial na 

proposta de valorização cultural da paisagem, uma vez que coube à ribeira justificar a presença de registos 

culturais de anteriores práticas, usos e apropriações do espaço.  

As ‘paisagens urbanas’ contemporâneas almejam hoje ser locais, não complicados e contraditórios que 

hegemonicamente incorporam as relações culturais e económicas dominantes, mas sim locais de 

compreensão dos traços culturais existentes, bem como da não resistência criativa para com eles. A 

sustentabilidade cultural, ao dedicar-se a aumentar o significado da cultura e a importância das suas 

características tangíveis e intangíveis nos campos locais, regionais e globais aponta para uma nova 

abordagem do desenvolvimento sustentável bem como para a manutenção deste traço ‘criativo’ de vitalização 

da paisagem.  

A investigação realizada almejou informar a população vimaranense para as diversas dimensões da vivência 

“urbana” abrangendo os registos culturais anteriores existentes no Parque da Cidade de Guimarães 

articulando um anseio municipal, o da compreensão do papel da paisagem em resposta a um dos princípios 

políticos estratégicos da União Europeia, a estruturação da cidadania activa na promoção do diálogo em torno 

do território que se habita ou visita. 
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O turismo é uma atividade que tem demonstrado ser uma estratégia com potencial em termos de 

desenvolvimento local. O conceito de turismo apresenta-se como uma atividade abrangente, multidimensional 
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e complexa, que está reiteradamente em construção. Cunha (2009: 29) assume o turismo, seguindo as 

diretrizes da Organização Mundial do Turismo, como “um conjunto de relações e fenómenos originados pela 

deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que tais deslocações 

e permanências não sejam utilizadas para exercício de uma atividade lucrativa principal”. Em Portugal os 

principais destinos turísticos, reconhecidos cada vez mais à escala internacional, têm apresentado uma oferta 

organizada. As Estatísticas do Turismo referentes a 2013 (I.N.E., 2014) revelam que neste mesmo ano a 

atividade turística apresentou uma evolução globalmente positiva e também refletem o progresso positivo do 

Turismo em Espaço Rural num passado recente (2000-2007). A principal razão para deslocações foi o “Lazer, 

recreio ou férias” e levou cerca de 2,5 milhões de pessoas a viajar no ano de 2013. Analisando os dados do 

Instituto Nacional de Estatística por NUTS III (I.N.E., 2014), percebe-se que a sub-região do Cávado registou 

468 403 dormidas nos estabelecimentos hoteleiros. 

Vila Verde é um município do distrito de Braga que pertence à sub-região do Cávado. Está atualmente 

subdividido em trinta e três freguesias. Segundo Durand (2004), este município apresenta caraterísticas 

agrícolas, sendo que para a sua fertilização contribuem os muitos cursos de água que o atravessam em várias 

direções. 

Vários recursos endógenos são importantes permitindo tirar partido da atividade turística. Entre eles 

sobressaem os 176 moinhos existentes no município, afigurando-se a criação de uma rota como um elemento 

que poderá vir a ser estruturante no desenvolvimento turístico do município de Vila Verde. Na era em que 

vivemos o mundo rural vai perdendo a função produtiva, assim como os seus habitantes vão decrescendo em 

número significativo. Numa tentativa de inverter este processo alguns agentes locais tentam promover esses 

territórios, destacando e trabalhando os melhores recursos que possuem. A atividade turística em territórios 

de baixa densidade demográfica pode ser apresentada como complementar ou alternativa à atividade agrícola 

(que tem verificado um acentuado declínio), mas não se pode apresentar como solução para todos os 

problemas que estes enfrentam. 

Segundo Martins e Souto (2001), os moinhos são construções de pequenas dimensões, sob formas toscas e 

rudimentares, em alvenaria de granito, com cobertura de duas águas em telha ou, raros os exemplos, de 

colmo. O soalho geralmente é feito de pedras grandes encaixadas nas paredes, com a adaptação de um par 

de mós, ligadas através de um eixo a uma roda horizontal movida a água, representando uma das técnicas 

mais evoluídas de moagem e uma forma de aproveitamento de energia limpa e renovável (Martins e Souto, 

2001). No município em estudo existem, segundo dados da ATAHCA (2007), 176 moinhos. 

Na presente comunicação é abordada a proposta de criação de uma rota dos moinhos no município de Vila 

Verde. São caraterizados os moinhos do município em estudo, e é ainda analisada a perceção de atores 

locais sobre a criação da rota dos moinhos, tendo sido usada a técnica de inquérito por entrevista. A 

importância dos moinhos tem de ser compreendida tendo em consideração o valor patrimonial destes. A 

preservação deste tipo de património tem sido avaliada como premente, visto tender a perder-se 

insistidamente devido à sua constante degradação. 

Da análise realizada conclui-se que a criação da rota dos moinhos seria uma mais-valia para o 

desenvolvimento do município de Vila Verde. A atração de turistas permitiria desenvolver estabelecimentos 

municipais já existentes. Adjacente a esse fato está a criação de postos de emprego, para satisfazer as 

necessidades que a rota dos moinhos causaria na comunidade local. 
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La société commerciale de vin Gran Cruz Porto a été fondée en 1975 par le français Jean Cayard, importateur 

de vins de Porto depuis 1926 et alors propriétaire du groupe français de spiritueux La Martiniquaise créé en 

1934 qui figure aujourd’hui dans les dix premiers groupes mondiaux de spiritueux avec un large portefeuille 
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de marques internationales. Sa marque Porto Cruz, marque internationale présente dans plus de cinquante 

pays au monde, en fait actuellement l’une des plus grandes maisons de vins de Porto qui a produit, toutes 

marques confondues, environ 18 millions de litres de vins de Porto et 3 millions de litres de vins du Douro en 

2014.  

Nous posons l’hypothèse que la société commerciale de vin Gran Cruz Porto peut être considérée comme 

une société reflétant les évolutions de la sphère vitivinicole et, plus précisément, les évolutions du secteur du 

vin de Porto dans le cadre de la mondialisation. Plusieurs arguments nous permettent d’étayer notre 

démonstration allant des règles concernant la mise en bouteille aux campagnes de promotion publicitaires en 

passant par le processus de concentration des marques, la construction d’un terroir ou encore la promotion 

de l’oenotourisme.  

En ce qui concerne la mise en bouteille des vins de Porto, alors que jusqu’en 1974, La Martiniquaise achetait 

son vin en vrac et faisait la mise en bouteille à Charenton-le-Pont (Île-de-France), Jean Cayard débute dès 

1976 la mise en bouteille au Portugal et, à partir de 1981, l’intégralité de la production des vins de Porto de sa 

société est mise en bouteille au Portugal, préfigurant ainsi avec quelques années d’avance l’évolution globale 

du secteur. Du point de vue du déroulement des différentes campagnes de promotion publicitaire, de celle de 

Senhor Cruz dans les années 1970 à celle de Porto Cruz, le pays où le noir est couleur depuis les années 

1980, là encore la société peut être vue comme préfigurant les évolutions d’un secteur qui ne cessera par la 

suite de se tourner vers la grande distribution sans toutefois égaler les succès des campagnes publicitaires 

mentionnées ci-avant.  

Le virage de la concentration des marques opéré par la société Gran Cruz Porto à partir de 2007 reflète quant 

à elle la tendance actuelle du secteur dans un contexte où environ 85% des ventes de vins de Porto sont 

aujourd’hui assurées par cinq grandes firmes (Gran Cruz Porto, Symington, Taylor’s, Sogevinus et Sogrape). 

Si elle n’est de loin pas la première société à acheter des marques dans le secteur du vin de Porto, la société 

fait une entrée remarquée dans le cadre de cette concentration des marques avec l’acquisition, en 2007, de 

C. Da Silva, maison de Porto fondée en 1862 et réputée pour ses marques DALVA et PRESIDENTIAL ainsi 

que pour ses Colheitas.  

Au-delà du volet production, l’inauguration de l’Espace Porto Cruz (Vila Nova de Gaia) en juin 2012 s’inscrit 

parfaitement dans le processus de construction actuel de l’oenotourisme sur les quais de Vila Nova de Gaia. 

C’est un espace qui permet à ses visiteurs de découvrir le monde du vin de Porto, les paysages de la vallée 

du Douro ainsi que la culture portugaise à travers ses expositions permanentes et temporaires ou encore au 

sein de son restaurant gastronomique offrant une magnifique vue sur le Rio Douro et la Ribeira.  

Fin 2014, la société Gran Cruz Porto acquiert enfin sa première quinta, la Quinta de Ventozelo (freguesia de 

Ervedosa do Douro, concelho de S. João da Pesqueira) lui permettant de réaliser ses propres vins de Porto 

et de couper court aux critiques de ne pas posséder de terroir en achetant cette prestigieuse quinta historique 

de la vallée du Douro aux expositions et altitudes variées. Cette acquisition lui permet de consolider sa 

présence dans le Douro et de compléter sa gamme de vins de Porto de terroirs. Cette acquisition fait suite à 

la construction (d’août 2012 à juin 2014) du centre de vinification et de logistique de la société à Alijo qui est 

sans doute l’un des plus modernes du Portugal (coût de 20 millions d’euros). Si l’évolution vers le haut de 

gamme et le positionnement sur le marché des vins de Porto premium est très sensible, Gran Cruz Porto 

continue pour autant de produire des volumes, nécessaires à la bonne santé de la société et à la vallée du 

Douro (Jorge Dias). 
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O ensino e as formas de ensinar, nos nossos dias, alimentam um rasto de necessidade de mudança cada 

vez mais vincado e, de sobremaneira obrigatório, para a adequação às novas gerações e às suas práticas 

quotidianas.  

As transformações incrementadas pela chegada do paradigma da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento obrigam, de forma clara, a que sejam repensadas as metodologias de ensino-aprendizagem 

vigentes no ensino contemporâneo. Desgastados pelas práticas tradicionalistas, ainda muito vincadas nos 

nossos dias e nas nossas escolas, é hora de refletir acerca da sua aplicação e sentido. Consideramos, 

portanto, necessário que a estas últimas sejam associadas novas práticas de ensino e aprendizagem, que 

devem ser obrigatoriamente mais produtivas e significativas. Entendemos, portanto, que devemos 

encaminhar as nossas práticas no sentido da valorização das aprendizagens focalizando-as o máximo 

possível na condição do significado.  

“Aprender para quê? Aprender porquê? Para que serve o que aprendo?” São tudo questões que se levantam 

por parte do aluno, mas que devem ser equacionadas na prática reflexiva do docente. Um docente 

preocupado, e ciente das questões enunciadas no início deste parágrafo, estará certamente mais próximo e 

melhor preparado para a adaptação das suas metodologias e práticas aos seus alunos.   

O estudo que vos pretendemos apresentar foi realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de História e 

Geografia no 3.º ciclo no Ensino Básico e no Ensino Secundário ministrado pela Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

Este mesmo estudo implementou-se em duas turmas, as selecionadas nas áreas disciplinares visadas, 

tentando recriar uma metodologia que pudesse verificar as potencialidades didáticas decorrentes da utilização 

do programa informático Google Earth™.  

A fim de apurar as potencialidades decorrentes da utilização deste programa no processo de ensino-

aprendizagem foi realizado, neste trabalho, um diagnóstico prévio do conhecimento dos alunos sobre o 

programa informático e sobre as disciplinas em causa, relizado através de um inquérito por questionário; a 

realização de um conjunto de Propostas de Trabalho, três em cada área disciplinar, com temáticas e 

conteúdos específicos, onde os alunos foram imbuídos ao manuseamento do programa informático; e um 

diagnóstico relativo às conceções finais dos alunos acerca do manuseamento do programa informático, as 

aprendizagens realizadas, e as utilizações do programa, no período temporal subsequente à realização das 

Propostas de Trabalho, novamente através de um inquérito por questionário.  

Os resultados demonstram-nos, em ambos os casos, as mais-valias que a introdução do programa informático 

Google Earth™ pode produzir. Embora com especificidades distintas, entendemos que em ambas as áreas 

disciplinares é notório o incremento significativo atribuído às aprendizagens. Neste sentido, consideramos 

que os alunos visados por este estudo evidenciam melhorias quer ao nível da assimilação dos conteúdos 

temáticos, quer ao nível procedimental e mesmo atitudinal. 

Entendendo que as X Jornadas Internacionais das Grandes Problemáticas do Espaço Europeu se 

vocacionam na valência da área de disciplinar da Geografia, iremos focalizar a nossa comunicação nesse 

sentido, tentando demonstrar os resultados obtidos no laboratório que foi o Estágio Profissionalizante. 

 

Palavras-chave: Aprendizagens significativas, Ensino da História e da Geografia, Práticas Construtivistas, 
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Desde a idade da profissionalização da carreira docente, na década de 70, diversos investigadores e 

professores realizaram e publicaram estudos que visavam romper com as práticas (tradicionais) instituídas 

nos estabelecimentos de ensino, práticas que concebem a aprendizagem como um processo de tudo ou nada, 

cujo cerne da mesma se foca no produto final e não no processo que lhe está inerente, potenciando que a 

aprendizagem decorra por via da memorização. Todavia, poucos foram os casos em que tais estudos saíram 

da sombra do plano teórico e foram, efetivamente, aplicados em contexto de sala de aula. Tal, revela, não só, 

o estádio de estagnação que a prática pedagógica atravessa, como o fosso evidenciado entre a investigação 

pedagógica e a prática docente. 

O cenário ilustrado é atestado pelo facto de, após 40 anos de investigação imensa, vigorar ainda a ideia do 

professor de Geografia que carrega o globo e o mapa mundi, como se a disciplina se cingisse ao estudo dos 

continentes, dos oceanos, dos países e das suas respetivas capitais, cuja aprendizagem pode ser, facilmente, 

realizada por via de processos cognitivos de reduzida complexidade. Semelhante conceção da disciplina – 

errónea, diga-se – deve-se a múltiplos agentes e condições (direta e indiretamente associados ao ato de 

instrução), no entanto, o fundamento cimeiro na origem de tal deturpação prende-se com as técnicas adotadas 

pelos docentes no processo de ensino-aprendizagem e, mais concretamente, com os processos cognitivos e 

metacognitivos que lhes estão inerentes, que, geralmente, minoram o discente a um ser meramente capaz 

de absorver e reproduzir os “dogmas” que lhe são transmitidos.  

Perante este cenário, proponho-me apresentar uma metodologia de ensino-aprendizagem que, além de 

compreender o produto final da aprendizagem, integra, concomitantemente, elementos metodológicos 

promotores de aptidões e capacidades necessárias à investigação, organização e interpretação de 

informação em contextos de trabalho precisos, e que tem por base a técnica de mapeamento conceitual. 

Decorrente da teoria da assimilação de Ausubel, caracterizada pela não arbitrariedade, o mapa conceitual 

representa algo mais do que um esquema de conceitos, pois implica que sejam enunciadas as relações 

estabelecidas entre os diversos conceitos-chave de um determinado tema através de palavras de enlace e, 

por isso, implica a sistematização, organização e estruturação significativa dos conteúdos de um determinado 

campo de conhecimento. Compreende-se, neste sentido, o mapa conceitual como um instrumento de 

intervenção e de avaliação que permite apurar com precisão se o aluno, mais do que decorar os conteúdos, 

compreendeu os mesmos, visto que revelam o raciocínio empreendido por este na sua elaboração. Sucede, 

portanto, que o mapa conceitual pode ser, concomitantemente, uma estratégia de aprendizagem, atendendo 

que impele o aluno a estipular uma relação entre os conteúdos e a contemplá-los holisticamente, e um 

instrumento de avaliação, pela precisão com que revela as aprendizagens consolidadas e as lacunas que os 

discentes apresentam.  

Aplicado a uma amostra de 18 elementos de uma turma do 8.º ano de escolaridade, da área disciplinar de 

Geografia, sem qualquer experiência no que respeita à conceção de mapas conceituais, a investigação 

contemplou a utilização do mapa conceitual como instrumento de planificação de curto-prazo (no sentido de 

conferir uma estrutura lógica e significativa às aulas), como recurso didático e como instrumento de avaliação 

das aprendizagens dos alunos. Assumindo uma tipologia de investigação-ação, o cerne desta incidiu sobre a 

avaliação qualitativa de mapas conceituais elaboras pela amostra, no sentido de reorientar o seu processo 

de aprendizagem. Assumindo, ainda, um cariz longitudinal, contemplou três etapas, cada uma 

correspondente a um determinado conteúdo temático, nas quais os discentes produziram dois mapas 

conceituais, um após o momento de lecionação dos conteúdos e um outro após uma atividade de reorientação 

do processo de ensino-aprendizagem resultante da avaliação qualitativa dos primeiros mapas conceituais que 

haviam elaborado. 

Em suma, mais do que apurar os prós e contras da técnica de mapeamento conceitual como instrumento de 

planificação e promotor de uma aprendizagem significativa, a comunicação pretende, antes de mais, 

apresentar uma metodologia de ensino-aprendizagem que propicie a introdução desta técnica em contexto 

de sala de aula e, por fim, propor um modelo de avaliação qualitativa fidedigno e preciso das aprendizagens 

dos alunos, que incida a tónica da avaliação nas relações por estes estabelecidas no processo de apropriação 
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e retenção de conhecimento, e que visa potenciar uma elevada capacidade de retenção e transferibilidade do 

mesmo. 

 

Palavras-chave: Mapa Conceitual; Aprendizagem Significativa; Avaliação Formativa; Geografia; Pedagogia 
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Resultado do processo de massificação do ensino, a escola é hoje um espaço que acolhe alunos de diferentes 

estratos sociais, com diferentes características, capacidades, culturas, entre outros. Resultado dessa 

diversidade é vulgar hoje em dia encontrar em salas de aulas alunos menos motivados para as aprendizagens, 

não só porque os métodos e recursos utilizados pelo professor não estimulam no aluno a vontade de aprender, 

como a sociedade é capaz de oferecer múltiplas situações de entretenimento e lazer mais cativantes que a 

própria escola. Na tentativa de superação destes obstáculos o professor carrega uma tarefa exigente, isto é, 

de adequar o ensino aos tempos que correm. Nesse sentido, as metodologias de ensino mais tradicionais 

como o método expositivo tornam-se obsoletas, tornando-se cada vez mais populares os métodos de ensino 

interativos e centrados no aluno. No sentido de tornar o ensino e a aprendizagem mais estimulante e 

agradável para o aluno, os professores têm apostado na utilização diversificada de recursos, primando pela 

capacidade destes conseguirem despertar nos alunos o interesse pelo estudo. Entre esses recursos 

encontram-se os jogos que “são excelentes alternativas aos métodos tradicionais, porque permitem trabalhar 

diferentes habilidades dos alunos conjugando o ensino e a diversão”. (Baretta, 2006, p.28).  

Se os alunos reconhecem o jogo como um utensílio de entretenimento, em sala de aula o lúdico deve reduzir-

se em detrimento do caráter pedagógico, daí que o papel do professor é extremamente importante tanto na 

aplicação do recurso como na planificação. Planificar e implementar um jogo é um processo exigente em que 

o docente aborda aquilo que quer que seja trabalhado pelos seus alunos enquanto jogam, por isso, o objetivo 

pelo qual se joga, as regras, a emulação, as estratégias, entre outros são características que devem estar 

presentes nos jogos didáticos.  

A presente comunicação deseja dar a conhecer a todos os interessados, o caso prático de “Volta ao mundo 

em 10 climas”, jogo didático elaborado no âmbito do relatório de estágio “Jogo didático um recurso emulador 

e regulador das aprendizagens num ambiente cooperativo”. Este é um exemplo de recurso concebido com 

determinadas características fundamentais para trabalhar certo tipo de conteúdos. Este jogo permite aos 

alunos trabalhar o tema climas e formações vegetais, à disciplina de geografia, no 7º ano de escolaridade. O 

mesmo foi elaborado de forma a garantir uma experiência de integração dos alunos no seio de diversas 

equipas que ao mesmo tempo que consolidam os seus conhecimentos desenvolvem atitudes como a 

cooperação, o respeito, comunicação, etc. Para dinamizar “Volta ao mundo em 10 climas” houve a 

necessidade de conhecer o perfil dos jogadores, no domínio dos seus gostos, das suas capacidade e 

dificuldades, e na relação com o colega com quem se joga. Igualmente importante no momento de 

operacionalização do jogo é conseguir um espaço da sala de aula organizado, ao mesmo tempo que o 

professor deve estar munido dos materiais necessários, ou seja, do jogo e de todos os elementos físicos e ou 

digitais que o constituem.  

À parte da organização e planificação que implica, o jogo didático como um recurso dinamizador de momentos 

de aprendizagem, deve ser avaliado. “Volta ao mundo em 10 climas” não foi exceção à regra, sendo que a 

avaliação realizada no momento do jogo serviu para que o professor se consciencializasse das dificuldades 

que os alunos sentiam no decorrer da atividade. Nesse sentido, as atividades de regulação das aprendizagens 

posteriores à execução do recurso vieram sobretudo colmatar as fragilidades sentidas pelos alunos no 

decorrer do jogo didático.   

O jogo “Volta ao mundo em 10 climas”, prova que o jogo didático tem tudo para ser um recurso a ser 

experimentado em sala de aula, sobretudo para os professores que não o fazem. À disciplina de geografia ou 
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às restantes, o jogo didático tem-se revelado ser um instrumento muito vantajoso para o processo ensino 

aprendizagem.  
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Na sociedade atual a importância de aplicar novas metodologias de ensino é algo fundamental, para 

proporcionar aos nossos jovens alunos aprendizagens mais significativas e consolidadas, aproximando a 

escola das suas vivências quotidianas o mais possível. De modo a colocar estes pressupostos em prática é 

essencial criar novas dinâmicas na sala de aula, fornecendo aos alunos um papel mais interventivo e pró-

ativo na construção do seu conhecimento.  

Assim sendo nada melhor que a aplicação de uma metodologia que colocasse em prática os fundamentos da 

abordagem construtivista em educação, em que o professor deve assumir no contexto de sala de aula uma 

posição mais passiva, permitindo que os alunos se tornem mais pró-ativos no seu processo de aprendizagem, 

que possam explorar, pesquisar e assim confrontar as suas ideias prévias com os novos conhecimentos que 

adquirem, descodificando novas informações através de processos reflexivos, em que o docente apenas 

ajuda os alunos caso estes o necessitem.  

No decurso da minha Prática de Ensino Supervisionada, inserida no Mestrado em Ensino de História e 

Geografia, decidi aplicar atividades educacionais diferenciadas e recorri à metodologia de estudo de caso, 

para que os alunos possam explorar, descrever, explicar e avaliar, uma vez que é uma atividade bastante 

enriquecedora tanto para os alunos como para o professor, dado que o professor formula uma atividade 

vocacionada para um grupo de alunos, em que simplifica um pouco os aspetos mais complexos desta 

metodologia, com o intuito de os fazer ultrapassar algumas das suas dificuldades por um lado, e por outro de 

lhes proporcionar novas experiências e aprendizagens. Num outro âmbito, a utilização desta metodologia em 

níveis académicos como o ensino básico, não é algo comum, uma vez que pelas suas especificidades é usual 

observarmos a sua utilização essencialmente ao nível do ensino superior ou até em outras áreas 

vocacionadas para projetos investigativos. Contudo, é possível aplicá-la neste contexto e produzir resultados. 

Nesta investigação selecionamos um grupo de alunos de um mesmo nível escolar para ambas as áreas 

disciplinares em que o estudo de caso foi aplicado (História e Geografia) tendo como tema central a 

Organização das Nações Unidas. O trabalho apresentado aos alunos tem como finalidade a resposta a um 

desafio, tendo exposto aos alunos a questão base da sua investigação servindo esta de orientação para as 

pesquisas que teriam de desenvolver, com base os documentos apresentados. O objetivo final da análise e 

interpretação efetuada pelos alunos é a construção de uma opinião/conclusão relativamente ao desafio 

lançada. 

 Nesta atividade o professor tem um trabalho prévio, de seleção da temática e de organização da atividade, 

baseando-se sempre nas conceções prévias dos alunos recolhidas atempadamente junto destes. Quanto ao 

processo investigativo, os objetivos formulados foram dois: 

 1 - Compreender se através da metodologia de estudo de caso os alunos conseguem construir um conjunto 

de aprendizagens significativas. 

 2 - Perceber qual a conceção dos alunos quanto à relevância da ONU para o mundo atual. Pretende-se assim 

contribuir não apenas para o desenvolvimento dos conhecimentos por parte dos alunos quanto a essa 

organização, como também apresentar-lhes um conjunto de conhecimentos relativos a uma metodologia de 

aprendizagem específica e diferenciada do quotidiano normal das nossas salas de aula. 

 Com esta investigação, que resultou num relatório de estágio, podemos perceber por um lado, que a 

aplicação de uma «ciência prática» é algo de benéfico para os alunos, para o seu desenvolvimento e, por 

outro lado, que o papel do professor é muito mais vasto e relevante do que muitas vezes podemos pensar, 

pois é através do modo como este encara o ensino e o aplica dentro da sua sala de aula, que se podem criar 

condições mais propícias para o desenvolvimento dos nossos jovens, da sua capacitação intelectual, 
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procedimental e pessoal. Nunca podendo deixar de lado o facto de, ao aproximarmos duas realidades 

distintas, neste caso o processo de investigação e o processo de aprendizagem, os resultados só podem ser 

favoráveis para toda uma comunidade, gerando nos alunos a possibilidade de obterem novos conhecimentos 

através das suas próprias ações, mesmo que com alguma orientação, e no que se refere aos restantes 

interessados permite-lhes observar os processos investigativos e de ensino de uma outra perspetiva. Com 

este trabalho foi possível mostrar aos alunos esta relação entre espaço e tempo, entre geografia e história, 

uma vez que o mesmo assunto base pode ser observado pelas duas áreas e obtermos assim resultados 

similares e o mais abrangentes possíveis. 
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O presente trabalho surge no âmbito da unidade curricular de Iniciação à Prática Profissional, com o objetivo 

da elaboração de um projeto de pesquisa, que possibilitou a articulação entre a teoria e a prática, adquirida 

no decorrer do Mestrado em Ensino de História e Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. 

A temática deste trabalho foi particularmente dirigida para o tema “ Investigando a avaliação do processo de 

aprendizagem em História e Geografia: estudo em contexto”. Esta tomada de decisão ocorreu, principalmente, 

por se tratar de um tema bastante presente e pertinente no decurso do estágio pedagógico, desenvolvido no 

ano letivo 2013/2014, na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, uma vez que a avaliação constituiu um 

dos pontos fulcrais em todo o processo de ensino-aprendizagem, quer para os alunos, quer para o professor, 

que se encontra em formação inicial, enquanto elemento participante na avaliação dos estudantes. 

Este interesse foi-se desenvolvendo em crescendo, pois a avaliação tende a ser um dos elementos cada vez 

mais em destaque no ensino e, de acordo com Landsheere, “merece (…) um lugar importante no ensino de 

que faz parte integrante. Ela tem sempre relação, direta ou indiretamente, com o progresso, em extensão ou 

em qualidade, da aprendizagem” (Landsheere, 1979, p.15).  

No estágio pedagógico desenvolvido na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, deparamo-nos com a 

existência de um projeto de ensino que pretendia potenciar as capacidades e aprendizagens dos melhores 

alunos, bem como, relativamente aos alunos com maiores dificuldades, promover estratégias de superação, 

visando a melhoria dos resultados escolares. Assim, as turmas foram construídas consoante os resultados e 

classificações dos alunos, chamadas as «turmas de nível», isto é, os alunos que apresentavam melhores 

resultados ou classificações formaram uma turma e os alunos que apresentam maiores dificuldades 

constituíram outra turma distinta. 

Considerando estes aspetos, pretendemos compreender a importância de uma avaliação holística na 

constituição das turmas, mas também no processo ensino-aprendizagem dos alunos. Em suma, na nossa 

perspetiva, a avaliação desempenha um papel mais vasto, por um lado, não se cinge a um simples 

instrumento de medida dos conhecimentos e, por outro, promove e valoriza a intervenção de um número 

alargado de agentes avaliativos. Assim, delineamos como principais objetivos da presente investigação: 

1. Analisar diferentes estratégias de avaliação e seu impacto nos resultados obtidos pelos alunos e pelas 

turmas. 

2. Identificar a ação dos vários agentes avaliativos na construção do sucesso educativo dos alunos. 

Para finalizar, destacamos o carácter holístico que a avaliação pode apresentar nas disciplinas de História e 

Geografia, mas também em outras áreas disciplinares, podendo, este carácter holístico tornar-se útil e 

contribuir com informações para a constituição de turmas de nível, de uma forma mais adequada e consciente. 

Assim, o presente trabalho estrutura-se em quatro capítulos: 

O primeiro capítulo dá conhecer o quadro teórico desta investigação. Inicialmente será concretizada uma 

breve abordagem do conceito de Avaliação (definição), tendo em conta vários autores e a legislação. Segue-
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se uma abordagem aos Tipos de Avaliação, incidindo na Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e 

Avaliação Sumativa, o que irá permitir compreendermos a destrinça entre os três tipos de avaliação e a sua 

aplicação no contexto escolar. Emergiu, posteriormente a necessidade de fazermos uma referência sobre os 

Instrumentos de Avaliação, especificando as nossas referências quanto aos instrumentos utilizados no 

processo ensino aprendizagem. Num quarto tópico, procuramos enquadrar os vários intervenientes na 

avaliação, desde o professor, o aluno, os pais e o encarregado de educação. Para finalizar, consideramos 

pertinente esboçar uma pequena abordagem teórica sobre a inteligência humana, aportada à teoria das 

inteligências múltiplas de Howard Gardner. 

O segundo capítulo destina-se apresentar as fundamentações metodológicas que suportaram a parte 

empírica do nosso estudo. Iremos proceder à caracterização da amostra em estudo, mas também será 

processada a explicação dos instrumentos utilizados que nos possibilitaram a recolha de dados elaborados, 

para a concretização desta investigação. 

O terceiro capítulo foi reservado à análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos nossos instrumentos 

de recolha de dados, quer no que respeita aos itens de resposta fechada, quer no que se refere às respostas 

abertas presentes nos instrumentos de inquirição. 

Para finalizar, apresentam-se as considerações finais, em que se expõem as principais conclusões da 

investigação, passando pelas limitações da mesma e algumas perspetivas futuras sobre a problemática 

retratada nesta investigação. 
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Considering the fire risk, Mediterranean is the one of the most endangered areas on Earth, apart from North 

American pine forests and African savanna, primarily due to climate features, regular and often long drought 

periods, and a lot of dry and flammable material. Although natural fires are rare, human impact on the 

occurrence of fire, due to the environmental features of the Mediterranean is extremely large. Men have 

controlled the fire within the subsistence economy and manipulated the landscape in the Mediterranean for 

millennia. Still, there are always uncontrolled fires that are potential environmental risk. The research has 

pointed out to the strong correlation between the human impact, landscape change and rising fire risk 

incidence since the 19th century in the Mediterranean Croatia.   

The research has been conducted on the southern slopes of the Svilaja Mountain, situated in the interior part 

of central Dalmatia, Croatia. It is a typical Mediterranean karst environment, with considerable human impact 

in human-environment interrelations.  

The research was based on a number of various data covering the period of 200 years. Data encompass the 

original cadastral plans from 1830 to 1846 from the Chart collection for Istria and Dalmatia of the State Archives 
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in Split, forest vegetation maps of the Institute for Adriatic Cultures and Karst Melioration in Split (1975) and 

the satellite imagery data of CORINE Land Cover Croatia, as well as field work data (since 2004). 

Fire risk assessment for each of all these periods was estimated according to the methodology provided by 

the official regulation measures (2003). Methodology is based on a number of parameters such as land cover, 

climate, orography, vegetation type and forest arrangement, as well as anthropogenic factors. The territory of 

Republic of Croatia is classified into four levels of forest fire risk: very high, high, medium and low. The research 

area, the interior Mediterranean Croatia is characterized by medium to very high risk, along with the increasing 

component of very high risk in recent period. 

The research has shown the dominance (88 %) of the medium fire risk in the 19th century. In the second half 

of the 20th century the medium fire risk is considerably replaced by high and very high fire risk over the 50% of 

the territory. It should be pointed out that very high risk showed dramatic increase of almost 5 times in recent 

period. 

As mentioned above, the fire risk incidence is strongly related to human impact and landscape and vegetation 

change over time. Over the last 200 hundred years two dominant trends of landscape change took place, both 

of them leading to the outspread of degraded types of forest.  Trend of degradation turned the arable to 

degraded forest, while the extensification trend turned the deciduous forest to pastures and degraded types of 

forest as well. 

The analysis of the landscape vulnerability to fire has shown that the most vulnerable and endangered 

landscape types are degraded and coniferous forest and pastures. Taking into account the overall landscape 

change over 200 hundred years and the prevalence of degraded forest clearly points to the importance of the 

human impact through the degradation and extensification on the landscape change and inevitably to the 

increase of the fire risk incidence. 

 

Keywords: Croatia, fire risk incidence, GIS, landscape change, Mediterranean  
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O problema dos incêndios florestais está longe de estar resolvido em Portugal que continua a registar a maior 

densidade de incêndios florestais na Europa. Apresenta uma grande variabilidade interanual da área ardida 

(muito relacionada com as condições meteorológicas) que nalguns anos (p. ex. 2003, 2005, 2013) representou 

mais de 50% da superfície afetada por incêndios nos países do sul da Europa (Portugal, Espanha, França, 

Itália e Grécia) com a série temporal de dados mais longa.  

Entre 1980 e 2013, o número médio anual de incêndios florestais foi de cerca de 19 000 e a área ardida média 

anual foi de aproximadamente 110 000 ha, sendo as regiões Norte e Centro do país as mais suscetíveis. A 

região do Algarve também merece destaque nomeadamente pelos incêndios de grande dimensão que têm 

ocorrido nas serras de Monchique e do Caldeirão.  

Não obstante, os progressos realizados na investigação das causas dos incêndios florestais persiste uma 

elevada proporção de ignições não investigadas ou em que não foi possível determinar a sua causalidade. 

As causas naturais são muito diminutas sendo a maior parte das ignições explicadas por negligência. A 

percentagem de reacendimentos também é significativa nomeadamente porque a simultaneidade de 

ocorrências obrigada os meios a deslocarem-se para novas ignições antes de o rescaldo estar devidamente 

terminado. 

Desde 1980, ano em que se iniciou o registo sistemático dos incêndios florestais em Portugal, várias 

tendências na atividade dos incêndios florestais foram identificadas:  

- (i) Aumento do número de incêndios florestais e de área ardida. Entre 1980 e 2009 registou-se um aumento 

do número de ocorrências (a maior parte das quais com < 1 ha) e de superfície queimada, tendência que se 

inverteu entre 2010 e 2013. Todavia, os valores mantêm-se bastante superiores aos registados nos anos 

oitenta do século passado. 
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- (ii) Maior frequência de grandes incêndios florestais e aparecimento de eventos com dimensões não 

registadas anteriormente. Se nos anos oitenta do século XX o maior incêndio registado atingiu uma superfície 

pouco superior a 10 000 ha, no início do século XXI foi registada maior frequência de incêndios com esta 

dimensão e surgiram mesmo eventos com mais de 20 000 ha. Embora a dimensão do incêndio seja um dos 

indicadores mais frequentemente utilizado para caracterizar o perigo de incêndio assim como extrapolar as 

suas consequências, apresenta muitas limitações pois não reflete a intensidade do fogo nem a sua severidade. 

Todavia, alguns dos incêndios de grandes dimensões, nomeadamente ocorridos no ano de 2003 no centro e 

sul do país, revelaram-se como eventos extremos pelo comportamento do fogo e pela elevada severidade 

quer ecológica quer social.  

- (iii) Maior frequência na ocorrência de incêndios na interface urbano-florestal que não afetaram apenas 

pequenas aldeias mas também áreas urbanas como aconteceu, por exemplo, com os eventos que afetaram 

a cidade de Coimbra em 1995 e 2005.   

O objetivo desta comunicação é explicar as tendências e os padrões dos incêndios florestais e antever os 

futuros impactos das alterações climáticas.  

Finalmente, serão discutidos os objetivos e as fragilidades da atual política de gestão dos incêndios florestais 

e fundamentada a necessidade de mudança de paradigma. 
 

Palavras-chave: risco de incêndio florestal, mega-incêndios, política de gestão 
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El islote Guidoiro-Areoso, situado en un sector de bajos rocosos de poca profundidad de la Ría de Arousa 

está formado al sur por un islote rocoso granítico sobre el que se ha formado un complejo dunar, y al norte 

por un lóbulo arenoso sobre el que igualmente existe un complejo dunar (Fig. 1). Se trata de un importante 

sector arqueológico, en el que se ha documentado la existencia de una intensa ocupación humana entre el 

Neolítico y la Edad del Bronce, incluyendo usos funerarios y ocupaciones estacionales.  
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Figura 1. Localización e imagen del Islote Guidoiro 

 

Durante el último decenio se ha constatado la existencia de procesos erosivos que han dejado al descubierto 

nuevas evidencias arqueológicas, especialmente estructuras funerarias, introduciendo un alto riesgo de 

destrucción de las estructuras descubiertas, principalmente las situadas en el flanco occidental del islote. Sin 

descartar que juegue un posible papel, no parece realista achacar los procesos erosivos registrados en el 

islote simplemente al ascenso del nivel del mar, que en este sector de la costa se estima en 2.3 mm/año. 

Sin embargo, a partir del análisis de imágenes aéreas entre 1945 y 2013 se ha verificado que el islote presenta 

un comportamiento morfodinámico caracterizado por la rotación del lóbulo arenoso norte, con una magnitud 

máxima de 14.15º hacia el este detectada entre 1956 y 1984. Entre 1984 y 2000 se produce además la 

desconexión de los sistemas dunares del islote rocoso y del lóbulo arenoso, manteniéndose la rotación pero 

iniciando un desplazamiento progresivo del lóbulo hacia el este. Durante todo el periodo analizado (1945-

2013) la superficie dunar vegetada del lóbulo norte se ha reducido en un 28%.  

 

 
 

Figura 2. Correlación entre la superficie dunar vegetada y la dirección de rotación del lóbulo arenoso 

(positiva: dirección este, negativa: dirección oeste) 
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No se han detectado tendencias significativas en los parámetros de oleaje (Hs y dirección de procedencia) 

que pudieran considerarse responsables de los procesos erosivos o que hayan podido correlacionarse con 

los cambios de dirección en la rotación del lóbulo. Aunque con una correlación baja, si se ha podido detectar 

alguna relación entre los cambios de dirección y la superficie dunar vegetada, con una ligera tendencia al 

aumento de la superficie con rotaciones hacia el este (Fig. 2). Este mecanismo podría ser la razón de la 

erosión del flanco occidental, al producirse un trasvase sedimentario que reduciría la extensión de la playa 

aumentando la exposición de las estructuras arqueológicas. 
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Durante la última década, se ha generado una base de conocimientos en todo el mundo en relación con el 

patrimonio geológico y la geodiversidad, así como las metodologías de trabajo respectivas. Sin embargo, la 

falta de conocimiento e información técnica por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales sobre 

geositios hace que sea difícil disponer de una legislación apropiada y asegurar una buena gestión. También 

hay una ignorancia pública acerca de los procesos geológicos y su relación  a la biodiversidad, así como su 

valor como patrimonio natural (Costa Casais&Caetano, 2013). Es un hecho que durante décadas las 

principales medidas de puesta en valor, conservación y protección en las áreas de montaña han estado 

dirigidas al patrimonio biológico, mientras que el patrimonio geomorfológico ha sido considerado menos 

vulnerable y tan sólo reconocido por su valor estético y paisajístico (González Trueba, 2007).  

El glaciarismo que se produjo a “bajacota” durante el Cuaternario está generalmente asociado a macizos con 

una importante influencia marina. A pesar de todo, este tipo de glaciarismo conseguiría a lo largo de la historia 

mucho menos atención entre los glaciólogos. La mayoría de las investigaciones se centran hasta finales del 

siglo pasado en los grandes sistemas montañosos y durante mucho tiempo las evidencias glaciares en 

macizos de altitudes más humilde, en términos glaciares, estarían incluidas en ambientes periglaciares. En 

ese contexto, el interés por el estudio del glaciarismo pleistoceno en el NW peninsular es relativamente antiguo, 

pudiéndose catalogar como pionera la obra de Stickel (1929). Sin embargo no fue hasta mediados del siglo 

XX cuando los trabajos comenzaron a superar la mera mención de la existencia del fenómeno para aportar 

datos precisos, al tiempo que se realizaron los primeros levantamientos cartográficos de formas y depósitos 

de origen glaciar en las sierras gallegas. Así, en la Serra dos Ancares, fue LLopisLLadó (1954) el primer 

investigador que de forma sistemática comenzó las investigaciones. Casi al mismo tiempo, Hernández 

Pacheco (1958) se centró en el estudio del glaciarismo pleistoceno en la Serra de Queixa, en donde diferenció 

los conjuntos glaciares fundamentales en la Sierra, aportando una cartografía geomorfológica muy detallada. 

Más tarde, en 1969, Schmitz publicó un extenso y profundo trabajo sobre el glaciarismo en la Serra 

Segundeira, Serra de Queixa y Faro de Avión (que alcanza solamente los 1.151 m en su cota más alta).  

Dentro del ámbito geográfico del NW peninsular, pero en territorio portugués, se encuentra la Serra do Geres, 

colindante con la Serra do Xurés, ya en territorio gallego, siendo realmente el mismo macizo montañoso. 

Sobre este espacio centran su atención dos investigadores de manera casi sincrónica, pero sin tener 

conocimiento mutuo de su trabajo. A pesar de esto las conclusiones a las que llegan Coudé-Gaussen (1978a; 

1978b; 1981a; 1981b) y Schmidt-Thome (1973; 1978) son congruentes, describiendo ambos un glaciarismo 

importante en estas sierras. Con posterioridad este espacio será estudiado de nuevo (Brum Ferreira et al., 

1989; Vidal Romaní et al., 1989), llegando a conclusiones similares a las expuestas por los autores antes 

citados.   

A partir de la presentación de nuestra Tesis Doctoral (Valcárcel, 1998), el número de trabajos se ha 

incrementado notablemente, profundizando en aspectos geomorfológicos como paleoambientales.Todo este 

bagaje de publicaciones justifica el conocimiento que se tiene de los aspectos de herencia morfogenetica y 

patrimonio geomorfológico en el noroeste de la Península Ibérica.  Pero todo este trabajo ha puesto de 
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manifiesto no solo la extensión e importancia del fenómeno sino su particularidad dentro del contexto europeo. 

Efectivamente, estamos en presencia del glaciarismo de más baja altitud de todo el ámbito europeo 

(Khulemann et al, 2008) y su singularidad tiene sin duda un valor patrimonial muy elevado.  

 

Palabras clave: Fenómeno Glaciar, processos geológicos, Património Geomorfológico, Noroeste Peninsular,   
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Las inundaciones son el riesgo geológico y geográfico con mayor impacto social y económico en un breve 

período de tiempo. El asentamiento de diversos poblamientos a lo largo de la historia en el entorno del cauce 

de los ríos, hace que sea obligatorio y necesario establecer una serie de medidas para evitar pérdidas 

humanas y económicas cuando suceda un fenómeno natural (o antrópico) que dé lugar a que los ríos salgan 

de sus parámetros habituales, inundando todo lo que se encuentre en las inmediaciones. 

El desarrollo antrópico de la cuenca hidrográfica del río Eume hace que cada vez sea más importante controlar 

los aspectos que contribuyen a las inundaciones de la zona. El río Eume es el sexto río de Galicia en longitud, 

tiene 80 km, y cuenta con una cuenca de 470,22 Km2, que contiene 9 municipios gallegos y más de 45.000 

habitantes. 

En una región como Galicia, casi totalmente expuesta al océano Atlántico, por su ubicación geográfica, 

avanzan todos los frentes originados en dicho océano, dejando a su paso intensas precipitaciones a lo largo 

de gran parte del año. El clima oceánico de Galicia, en el que se alcanzan los 2.000 mm de precipitación 

anuales, y en donde las cuencas hidrográficas son explotadas al máximo, el riesgo de inundaciones es una 

variable que se debe tener en cuenta. 
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A los potenciales fenómenos atmosféricos que pueden originar una inundación, se le debe sumar la existencia 

de las presas de creación antrópica, ya que se trata de unos enormes volúmenes de agua ubicados en 

segmentos de los cauces de los ríos que pueden realizar aportes inmediatos de gran magnitud al resto del 

río, pudiendo originar una inundación en un muy breve período de tiempo, tanto por el vaciamiento de la 

misma como por el caso en el que se diese una posible rotura en ella. 

También se debería tener en cuenta la combinación de los anteriores factores, una situación atmosférica que 

conllevase un gran número de precipitaciones junto a la rotura de una presa, y a una situación de bloqueo en 

el océano, podría dar lugar a una inundación de magnitud catastrófica. 

En este trabajo se ha elaborado la cartografía de las zonas inundables en tres sectores de la cuenca del río 

Eume: Serra do Xistral, As Pontes de García Rodríguez y la desembocadura del río, abarcando el 80 % de la 

longitud del Eume. La delimitación de las áreas inundables se ha llevado a cabo mediante la combinación de 

métodos estadísticos, hidrológicos y geomorfológicos, siendo algunos procedimientos del proyecto 

automatizados mediante el uso de sistemas de información geográfica. 

 

Palabras clave: inundaciones, riesgo, río, zona inundable, período de retorno, precipitaciones, actividades 

humanas, Galicia, río Eume 
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This paper describes research carried out in recent years to understand how successful tourism destinations 

evolved from unknown small urban areas to famous tourism destinations. After an introductory conceptual 

debate on models and their evolution since the sixties, the discussion focus on life cycle analysis, process 

models and selected tourist areas (Butler, 1980; Lourenço, 2003; Álvares, 2008; Whitford, 2011;Álvares e 

Lourenço, 2011;Dalonso et al., 2014). 

The research departs from Butler´s tourism area destination cycle that has been applied to dozens of 

destinations since it was published in 1980. This meta-heuristics model was based on life cycle analysis of 

products but Butler applied this concept to an urban area that developed as a tourism destination. Later, 

Álvares (2008) further advanced the life cycle concept of a tourism destination, associating the planning and 

investment cycles to the development cycle of a tourism destination. This was based on Lourenço´s meta 

analysis on the life cycle of urban areas and their plan-processes researched in the nineties and published in 

2003. This life cycle analysis of urban processes has now been applied to more than twenty destinations. 

Recently, Dalonso et al. (2014) have further innovated the life cycle analysis of tourism destinations when they 

incorporated the role of institutions and several stakeholders. As the complexity of the subject and the novelty 

of the modelling arise, these models still have to be applied to several more destinations in order for 
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researchers to make encompassing sound inferences. These inferences will strengthen the life cycle models 

so that they can be later used as simulation tools. 

The results obtained so far for several case studies point out to a successful application of life cycle modelling. 

For this success concur an integrated modelling approach be it for components or dimensions of the tourist 

activity be it for a multi-scale approach and a careful selection of case studies with realistic boundary conditions 

to use in order to obtain valid information across time. This success in the modelling approach pertaining to 

life cycle models in tourism,is also derived from careful readings and updated state of the art about the 

evolutionary path of the concepts adopted for tourism development that will be summed up in the paper along 

with the positive contributions of life cycle modelling in tourism destinations.  
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El estudio del paisaje debe realizarse desde una enfoque metodologico holistico, considerandolo como una 

compleja interaccion entre su parte abiotica y biotica. En este sentido, hay que asegurarse de que la 

Administracion entienda que la diversidade natural se compone tanto de la geodiversidad como de la 

biodiversidad. Asi, en la ultima decada se ha desarrollado a nivel mundial una base de conocimiento solido 

relacionado con la caracterizacion, conservacion y gestion del patrimonio geologico y la geodiversidad, que 

lleva implicito una legislacion al respecto. Por primera vez en la historia de Espana, durante el ano 2007 fueron 

aprobadas por el Parlamento importantes leyes que mencionan explicitamente el patrimonio geologico y la 

geodiversidad. La ley 5/2007 (Red de Parques Nacionales) incorpora una lista de contextos geologicos mas 

representativos de la geodiversidad de Espana. La ley 42/2007 (Patrimonio Natural y Biodiversidad) 

profundiza en la conservacion y gestion del patrimonio geologico y la geodiversidad e incorpora la lista de 

contextos geológicos identificados para Espana bajo el Programa de Lugares de Interes Geologico de la 

UNESCO. Por primera vez se incluye los conceptos de la geodiversidad y el património geologico y prescribe 

geoconservacion como una de las principales bases de la gestion de la naturaleza y la conservacion en 

Espana. La ley 45/2007 (Desarrollo Sostenible de Medio Rural) establece que los planes de desarrollo rural 

deben tener en cuenta la conservacion y el uso sostenible del patrimonio arqueoindustrial y geologico. 
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Concretamente, la ley 42/2007 identifica las administraciones publicas de las comunidades de Espana como 

entidades responsables de la preservacion del patrimonio natural y da a entender que el patrimonio geologico 

debe ser inventariado por una lista de Geositios (Lugares de Interes Geologico•] LIG). En esta linea, el 

Servicio Geologico de Espana (Instituto Geologico y Minero de Espana, IGME) ha iniciado un proyecto para 

inventariar los Geositios Nacionales. El inventario, de lugares de interes geologico, se realiza de manera 

participativa entre centros espanoles de investigacion y sociedades cientificas relacionadas con las Ciencias 

de la Tierra. En muchos casos, la falta de conocimiento o informacion a nivel cientifico sobre el patrimonio 

geologico / geomorfologico por parte de la administracion tanto nacional, regional o local sobre ghitos de 

interes geológico hace que sea complicado tener una normativa adecuada en cada caso, a fin de proteger 

algo que no esta contemplado. 

Este trabajo centra en la comunidad autonoma de Galicia, concretamente en su litoral, con la finalidad de dar 

a conocer los depositos sedimentarios antiguos localizados a lo largo de la costa, y que en la actualidad 

funcionan como acantilados. Las variables que actuan en el medio litoral son mas diversas que las que lo 

hacen en el continente, lo que le confiere a la costa unas caracteristicas especiales, que ya la convierten en 

geodiversa. Es necesario que estas geoformas, hoy localizadas en la costa de Galicia, sean conocidas por la 

administracion y la sociedad en general, ya que funcionan como archivos del pasado, que han registrado 

cambios medioambientales. Por ello, poseen un alto valor cientifico y educativo, que debe ser protegido y 

conservado en la medida que los procesos naturales lo permitan. Existe una gran cantidad de publicaciones 

sobre estas formas localizadas en la costa gallega, que recogen su valor cientifico. Com estos antecedentes 

en la investigacion y viendo el contexto administrativo actual, el objetivo de este estudio es demostrar su 

importancia e interes como archivos paleoambientales y geoformas con entidad propia, con la finalidad de 

que sean reconocidos como Geositios en la costa de Galicia. Estas formas ]depósitos cuaternarios] 

constituyen un importante patrimonio geologico, ya que son archivos ambientales del pasado y, por tanto, su 

conocimiento cientifico es de gran ayuda para entender la evolucion de la costa gallega, contextualizar los 

processos paleoambientales y comparar la escala de impactos paleoclimáticos a nivel local, regional y 

extrarregional. 

 

 

PLOVDIV - “A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA” EM 2019 

 

 Slavi Dimitrov 

Faculty of History, University of Veliko Tarnovo 

                                                                                     slavi_omurtag@abv.bg 

              

O projeto “As capitais europeias da cultura” contribui para a divulgaҫão do variado património cultural da 

Europa, muito rico, assim como para o conhecimento mútuo dos cidadões da União Europeia.  

O início do projeto “A cidade europeia da cultura” foi proosto pelo Conselho dos Ministros em 13 de Junho de 

1985. A sua finalidade consiste em “contribuir para criar amizade entre as naҫões europeias”. Os autores da 

ideia são a famosa Melina Mercouri e o seu homólogo Jacques Langue - nessa altura eram os dois ministros 

da cultura, respectivamente na Grécia e em Franҫa). Em 1999 o projeto mudou o seu nome para ”As capitais 

europeias da cultura”.  

Até 2004 as capitais europeias da cultura foram eleitas pelos países-membros por unanimidade e a Comissão 

Europeia atribuía um subsídio para a cidade escolhida nesse ano. No presente, a capital europeia do ano em 

causa é escolhida anualmente pelo Conselho através de uma recomendaҫão enviada pela Comissão tendo 

em conta a opinião do Parlamento Europeu e de um júri, composto dpor sete pessoas notáveis no domínio 

da cultura. 

Desde 2010 criou-se o Prémio Melina Mercouri. As novas capitais europeias da cultura são agraciadas com 

este Prémio que tem um valor de 1.5 milhões de euros, substituindo o subsídio que vigorou até à atualidade, 

com o qual as cidades privilegiadas, eleitas, eram financiadas. 

O status ”a capital da cultura” provoca um interesse notável e acarreta importantes benefícios económicos, 

motivados sobretudo pelo interesse turístico que se vê aumentado. As cidades eleitas para capitais da cultura 
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têm de cumprir critérios sérios, relacionados sobretudo com a possibilidade de oferecerem um importante, 

vasto e diversificado programa cultural, de qualidade. 

Em 2014 as capitais de cultura foram a cidade sueca de Umeo e a cidade da Letónia Riga. Conforme a 

Resoluҫão № 1622 de 24 de Outubro de 2006 do Parlamento Europeio e do Conselho da União Europeia, 

em 2019 as capitais europeias da cultura vão ser cidades da Bulgária e da Itália.  

As elevadas exigências dos organizadores correspondem a uma verdadeira “provocaҫão” a cada candidato. 

É indiscutível que para a Bulgária este acontecimento vai corresponder ao evento mais majestoso na sua 

história recente. Os seus parâmetros quantitativos são significativos: prevê-se a criação de, provavelmente, 

entre 300 e 500 projetos culturais que se realizarão num território de quase 20 000 km2. De uma ou de outra 

maneira, espera-se a participação direta ou indireta de cerca de 2 milhões de participantes, visitantes, para 

além de executores e organizadores estrangeiros que trabalharão conjuntamente com os nacionais. No 

período 2014-2020 a cidade aprovada vai dispender por menos 50 milhões de euros na preparaҫão e 

realizaҫão do programa cultural. 

Em complemento 150-200 milhões de euro vão ser investidos em infraestuturas – objetos culturais, vias, 

parques, etc. Uma grande parte destes recursos terão origem em fundos estruturais da União Europeia. Neste 

contexto, 250 milhões de euros vão ser concedidos à Bulgária tendo como finalidade apoiar diferentes 

programas europeus de turismo durante o período do atual programa (Horizonte 2014-2020).  

Da parte búlgara, são candidatas as cidades de Sófia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse, Shumen, Veliko 

Tarnovo e Gabrovo. Plovdiv, na qualidade do responsável pelo ”Mês Europeu da cultura” em 1999, aproveita 

efetivamente de uma vantagem importante quando comparada com os outros pretendentes búlgaros. Sófia, 

Plovdiv,Varna e Bourgas chegaram até à última etapa mas em 5 de Outubro de 2014 foi decidido que Plovdiv 

será a capital europeia da cultura em 2019.  

Esta iniciativa vai ajudar na divulgaҫão dos êxitos culturais de Plovdiv e do seu património histórico e também 

vai contribuir para criar uma estratégia no que se refere à política cultural d acidade. 

Na Guia das cidades candidatas ao título a “capital europeia da cultura” os temas em que os pretendentes 

vão concentrar os seus esforҫos são elencados claramente: motivos da candidatura da cidade, estrutura do 

programa, organizaҫão e financiamento, infraestrutura urbana; estrutura de comunicaҫão; avaliaҫão e 

controle sistemático. 

O programa da cidade que acolhe o evento tem de destacar a sua cultura específica, a arte e o património 

cultural. Além do envolvimento ativo de grandes grupos socias, é conveniente sublinhar também as 

dimensões europeias da cidade e da região através dos eventos mencionados. Outra recomendaҫão 

importante obriga à divulgação das tendências da cultura e da arte europeia que poderiam enriquecer a vida 

cultural local.   

A eleiҫão de uma cidade para capital europeia da cultura, por si mesma, não pressupõe direitos a subsídios 

europeus garantidos. O orҫamento da capital europeia da cultura está planificado para um período de 5-6 

anos e consiste em dois componentes básicos: o programa de investimentos (entre 100 e 500 milhões de 

euros) terá de ser aplicado em infraestruturas culturais, realizando-se através deste programa aҫões de todo 

tipo para melhorar o ambiente urbano; a outra vertente básica do orҫamento está predestinada ao programa 

de cultura. Portanto, a cidade de Plovdiv, aprovada como a capital europeia da cultura, terá de enfrentar 

numerosos e consideráveis desafios. Tomando em conta todos os constrangimentos que a União Europeia 

aguenta no presente momento, o ano de 2019 representa uma hipótese de fazer uma publicidade efetiva da 

cidade, com resultados previsivelmente muito positivo. 

Se não aproveitarmos esta hipótese, as consequências vão reflectir-se sobre todos nós – um abrandamento 

da expansão económica, menos empregos, menos turistas, menos cidades e regiões renovadas, menos 

investigaҫões públicas e privadas.  
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Qualquer cidadão, independentemente das suas características, tem o direito de viajar. Tem também o direito 

de desfrutar do património, de contactar com novas culturas e de lutar por novos desafios. Por seu turno, o 

turismo cultural é um segmento da atividade turística que tem vindo a registar um crescimento significativo 

nos últimos anos, à escala internacional (OCDE, 2009), tendo-se tornado numa forma de enriquecimento 

pessoal e intelectual e que deve proporcionar um acesso a todos.  

A presente comunicação debruça-se sobre um segmento que tem merecido cada vez mais atenção, o turismo 

acessível, e relacionando-se com o segmento do turismo cultural. Cinge-se à cidade de Braga (no Noroeste 

de Portugal), porque se trata de uma cidade que apresenta uma diversificada e riquíssima oferta turística.  

“Turismo Acessível”, “Turismo Inclusivo”, “Turismo para Todos” são designações utilizadas para o turismo que 

procura promover as condições de acessibilidade da oferta turística. A visão partilhada por vários autores, 

como Deville (2009), Montes e Aragall (2009), Peixoto e Neumann (2009), Gouveia, Mendes e Simões (2010), 

que utilizam e se referem às designações anteriores, permite-nos considerar que o sistema turístico, na sua 

componente da oferta deve estar preparado para responder às necessidades da procura turística. Deve 

garantir e satisfazer as necessidades de acesso a todos aqueles que desejam praticar o turismo, 

independentemente da deficiência ou incapacidade física, sensorial ou psíquica do visitante.  

Na perspetiva do turismo acessível, a presente investigação propõe-se alcançar os seguintes objetivos: 

-promover o turismo acessível na cidade de Braga;  

-conhecer as condições de acessibilidade nos recursos patrimoniais, culturais e turísticos na cidade de Braga, 

face às necessidades da população com deficiência visual; 

-proporcionar uma experiência do património turístico de Braga a visitantes com deficiência visual. 

A metodologia adotada neste estudo apoia-se em várias fontes primárias sobressaindo a observação direta 

e participante, a aplicação de inquéritos por questionário e por entrevista e a realização dos itinerários para 

serem usados por todo o tipo de turistas. Para conhecer as necessidades especiais de pessoas com 

deficiência visual, estabeleceu-se o contato com os utentes da Associação de Apoio a Deficientes Visuais do 

Distrito de Braga – AADVDB. Para selecionar os locais a inserir nos itinerários foram aplicados questionários 

para aferir sobre as condições de acessibilidade. Seguidamente, definiram-se estratégias e atividades para 

promover durante o percurso de forma a estimular os diversos sentidos. Para finalizar, aplicaram-se 

questionários de satisfação aos visitantes e realizaram-se entrevistas com as entidades envolvidas de modo 

a conhecer as suas dificuldades e os procedimentos adotados para a realização do itinerário. 

Os resultados permitem constatar que é possível promover o turismo acessível na cidade de Braga, sendo 

necessário a cooperação e o contributo de várias entidades, potenciar as sinergias existentes em prol do 

turismo acessível, promover a cultura da acessibilidade junto da comunidade e superar algumas fragilidades 

nas condições de acessibilidade. 

A originalidade deste estudo deriva da vontade de contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva e que 

a cidade de Braga se apresente como um destino turístico atento às necessidades das pessoas com 

deficiência.  

 

Palavras-chave: Turismo acessível, turismo para todos, acessibilidade, Braga, itinerários. 
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O Plano Estratégico do Turismo na Região de Lisboa 2015-19, ao privilegiar um “modelo de desenvolvimento 

turístico que permita potenciar a visão integrada do turismo na região” (PETRL, p. 25), abre boas perspetivas 

para o desenvolvimento de fluxos turísticos nos concelhos limítrofes da capital, nomeadamente em Loures. A 

oferta a desenvolver visa nomeadamente atividade cultural e de eventos complementar à da cidade de Lisboa. 

Embora Lisboa se apresente como a principal marca, já no Plano Estratégico do Turismo de Lisboa de 2011-

14 se previa a criação de marcas táticas, “justificadas pela especificidade de iniciativas associadas a clusters, 

produtos ou recursos turísticos” (PETL 2011-14). Loures perfila-se como um concelho que poderá contribuir 

para a extensão da oferta de Lisboa. O Turismo de Natureza e o Turismo de Saúde, são dois dos produtos 

que se apresentam com potencialidade para fomentarem o crescimento futuro do turismo a nível do marketing 

estratégico da Região de Lisboa e que poderão vir a aumentar e diversificar a oferta de produtos turísticos no 

concelho de Loures, que tem apostado nas rotas que celebram os produtos típicos da região (rota do queijo 

e do vinho) e Festas da Vinha e do Vinho, Festival do Caracol Saloio, e outras como a Festa Setecentista ou 

o Carnaval Saloio, para apenas citar alguns dos mais importantes. 

Pela sua localização em plena “Região Saloia” e importante atividade agrícola, sobretudo na parte Norte do 

concelho, Loures oferece paisagens que, em certos locais, nos lembram áreas bem distantes da capital. 

Contudo, estamos a uns meros 10 quilómetros de Lisboa. Em estudo recente realizado no âmbito do projeto 

Euroscapes (CML, 2012) identificaram-se 10 paisagens típicas no concelho “com grande potencial para uma 

gestão sustentável que respeite os valores territoriais, a atividade agrícola, o conhecimento da identidade 

histórica, os valores naturais e a biodiversidade”. A riqueza da flora justifica a existência de vários sítios da 

REN (Reserva Ecológica Nacional) nomeadamente devido à presença de cerca de 20 espécies diferentes de 

orquídeas silvestres. Várias rapinas são aqui também avistadas. 

No âmbito do projecto Naturba, que” tem como missão conceber, experimentar e difundir novos instrumentos 

de gestão integrada dos territórios urbanos, agrícolas ou naturais das grandes regiões do Sudoeste Europeu 

(SUDOE), promovendo através de uma rede de parcerias um projeto partilhado e sustentável, entre a cidade 

e o campo, tendo em comum o novo contrato social, a coerência económica e a antecipação das mudanças 

climáticas” (http://www.cm-loures.pt/Media/Microsite/Urbanismo/naturba.html) estudou-se o Paúl das 

Caniceiras, em Santo Antão do Tojal, com o fim de aí ser instalado um centro de interpretação ambiental e 

de observação de aves. Neste documento pode ler-se que os três municípios Naturba - Barreiro, Palmela e 

Loures, partilham o mesmo desafio: encontrar respostas para um modelo de desenvolvimento urbano 

sustentável que contribua para o crescimento harmonioso da região onde se inserem. Para isso publicaram 

um Guia Metodológico. 

Estamos pois, perante condições privilegiadas para a realização de passeios quer no âmbito da observação 

de aves, quer da observação de plantas silvestres, que se poderiam ancorar num hotel, a exemplo do Cooking 

and Nature, na Serra d’Aire, que oferece a possibilidade aos seus utentes de prepararem as refeições no local 

sob a orientação dum chefe. Tendo em conta que o Plano Estratégico do Turismo na Região de Lisboa 

recomenda a “criação de um programa específico para a atracão e captação de investimento privado para o 

sector na Região, com incidência nas áreas actualmente menos desenvolvidas”, parece-me pertinente esta 

sugestão, que ajudaria ainda a colmatar a deficiente estrutura de alojamento turístico no concelho e se poderia 

localizar numa das quintas que, na região, se dedicam à produção do vinho de Bucelas. 

A área Norte do concelho de Loures é afamada, desde tempos idos, pela qualidade do ar, fator fundamental 

para a melhoria do estado de saúde dos tuberculosos antes do desenvolvimento dos antibióticos. O Guia de 

Portugal refere em particular Lousa, freguesia no extremo Norte do concelho, com a seguinte descrição: “a 

bondade dos ares, a abundância de frutos e boas águas, a frescura e o aprazível da situação, tornam-na 

procurada dos veraneantes que, a um alojamento barato, desejam aliar as vantagens de um veraneio modesto 

e sossegado” (Proença, R. 1924, 472).  
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Não era, porém, só em Lousa, que se encontravam estas condições salutares privilegiadas. Numa aldeia 

próxima, Guerreiros, desde os anos 50 do século XX que se construíam moradias, onde as famílias de Lisboa 

vinham passar os fins-de-semana e férias. Os moradores mais idosos contam que muitas dessas pessoas 

buscariam um local que lhes permitisse recuperar de doenças e, posteriormente, vários foram os que ficaram 

a residir permanentemente. 

Em Lousa há muito que os sanatórios fecharam (os últimos em 1971) tendo algumas instalações sido 

posteriormente utilizadas para alojar temporariamente os “retornados” depois da revolução, o centro de 

recuperação psiquiátrica do Ministério da Saúde e uma escola. Mas chegaram a existir pelo menos 5 unidades, 

como se refere em http://terrasdeportugal.wikidot.com/sanatorio-albergaria-grandella. O Sanatório Albergaria, 

que começou a ser construído em 1918 e nunca chegou a ser concluído por falta de verbas, domina ainda 

hoje a paisagem com as suas ruinas imponentes, envolto num misto de mistério e de desafio à ousadia de 

quem o queira transformar numa moderna unidade hoteleira vocacionada para os tratamentos de bem-estar 

e recuperação, adaptada a pessoas com necessidades específicas, tendo em conta a procura existente, que 

não encontra resposta adequada no panorama português, e as orientações no âmbito do programa Horizonte 

2020 relativamente à inclusão social. 

 

Palavras-chave: Turismo da Região de Lisboa, Turismo e Lazer, Turismo de Natureza e de Saúde, Região 
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On sait que l’économie doit avoir au centre de ses préoccupations l’homme et la satisfaction de ses besoins. 

Mais l’homme moderne est de plus en plus habitué de recourir aux banques, pour pouvoir se débrouiller. Voilà 

pourquoi au cadre de l’UE, à mon avis, il faut prévoir une politique financière commune concernant les parités 

entre les monnaies nationales des pays européens par rapport à l’euro et au franc suisse surtout pour le fait 

que beaucoup de crédits ont été faits par des personnes physiques soit en francs suisses soit en euros, des 

monnaies avec un cours ascendant, imprévisible, qui confère actuellement une grande instabilité aux banques 

et aux clients. 

On peut prendre comme exemple la Roumanie où en 2008 le franc suisse représentait 2,3 lei et actuellement 

pour acheter un franc suisse il faut payer entre 4,50 lei et 4,75 lei. 
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Cette situation sur le fond de la crise économique et financière entraîne l’impossibilité des débiteurs de rendre 

aux banques les sommes mensuelles prévues dans l’échéancier et, d’autre part, entraîne une insolvabilité des 

banques qui ont octroyé des crédits en francs suisses et en euros, en Roumanie, par exemple. 

 

Mots-clés: politique financière commune, euro, franc suisse, crise économique et financière, banques. 
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The regionalization of the earth space is a research method for scientific explanation of earth reality. Its 

purpose is to reveal and explain the nature of two objective and irrevocable characteristics of the Earth – the 

existing reality and the dynamical regionality.  

The question that arises is: “What is the content of the categories reality and regionality?” It is connected with 

the philosophical approach to its interpretation, as well as with the chronological review of the regionalization 

of Bulgaria. Regionalization (zoning) of Bulgaria in settlement-cultural aspect was proposed in 1884 by the 

minister of education the Czech Konstantin Irechek. Its purpose is to “reveal and explain the old Geography of 

the Bulgarian lands”. Irechek separates 4 macrostructures on the territory of the country: “On both sides of the 

Balkan”, “Sredna Gora and the Rhodopes”, “Western Bulgaria” and “Black Seaside”.  

In 1916 K. Popov in his book “Economy of Bulgaria” suggests 5 economic zones. The scientific bases of the 

economic and natural regionalization were put by Anastas Beshkov and Ivan Batakliev in 1934.  

After the 1950’s more than 10 spatial models of economic and socio-economic regionalization of Bulgaria were 

proposed. The common in them is the territorial distribution of settlements and human resources, economic 

activities and natural resources.   

In 1989 was adopted the following definition about a socio-economic region: “… proportionally developing 

combination of the branches of material production and the non-production sphere on a particular territory, 

which are combined in such a way and create such an interconnection among them that they form a territorial-

economic complex with own economic profile and particular functions within the national economy, contributing 

for the increasing of its economic, social and ecological effectiveness.”  

The effectiveness of the socio-economic region is accepted and presented as supplementing but not as basic 

quality characteristic of its development. After 2000 in Bulgaria are being used statistical regions, whose 

borders were determined according to one indicator – number of population. As a result form the used 

horizontal network of statistical regions in Bulgaria and from the pursued governmental policy after 1990 the 

situation in 2012 is as follows: for the period 1990-2012 the population of Bulgaria decreased with 1,7 million 

people. For the period 2007-2012 the human capital of Bulgaria decreases annually average with 59 281 

people.  

The dynamics of the used horizontal net of statistical regions in the country is distinguished for territorial 

widening of the North-Western Statistical Region to the East and of the Southern Statistical Region to the West.  

In 2012 in 9 municipalities of the country live 40,0% of its population, and in 62 municipalities live only 3,0%. 

10 municipalities have just one settlement, and the municipalities with the largest number of settlements are: 

Gabrovo – 134; Elena – 124; Kardzhaly – 118. In 2012, 697 settlements don’t have land belonging to them.  

The regionalization and zoning of the national space takes place with different pace and are characterized by 

a particular functional hierarchy. These processes have direct and indirect influence on the territorial 

distribution of the newly created value (or the added value). Their analysis lead to the adoption of the following 

definition for natural-social region: “Dynamical and probable system with stable hierarchical structure and 
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borders, with particular type of horizontal and vertical organization, signs and functions by which it can be 

differentiated from neighboring geospaces, and with high extent of concentration of resources, within the range 

of which are planned, coordinated and managed competitive and effective activities and policies”.  

The regional (territorial) effectiveness is a connective category between the cognitive and the applied phase 

of regionalization. P. Hagget writes: “… the whole surface of the Earth is lined by borders…, and geographers 

should explain these territorial limits, with the creation of more fair, efficient and stable system of territorial 

organization”. The borders of the regions influence their effectiveness. It exerts spatial influence on the surface 

of the formed natural-social systems. 

The regional development and regional policy of Bulgaria presumes the realization of an adequate 

demographic program, containing: emigrant policy – attraction of traditional Bulgarian communities, living on 

the Balkans and all over Europe; policy for decreasing of the death-rate and improving of the health of people; 

policy for stimulation of the birth-rate; policy in the social sphere; administrative economic planning for 

overcoming of the depopulation; policy for overcoming of the demographical  centralism.  

The contemporary regional development is connected with some conclusions:  

 The regional effectiveness decreases for the period 2007-2012 in the Seaside, the Western and the 

Northern Region, and increases in the Southern Region.  

 The usage of regional effectiveness as an instrument for planning and management of the territory 

becomes more and more necessary.  

 The regionalization of the national space is a basic and irrevocable research activity for increasing of 

the effectiveness and decreasing of the expenditures in the process of governing of the territory.  

 The scientifically substantiated regionalization is the base for changes in the administrative-territorial 

organization.  

 New innovative regional studies are necessary.  

Perspective direction is the development of rural regions in Bulgaria; about half of the financial resource for 

the country for the period 2014-2020 will be directed to the rural regions.  

Conclusions directed to the experts on regional planning and regional government: the scientifically 

substantiated regionalization of Bulgaria is an underestimated research activity; the regionalization of the 

territory of the country is an intensive method for enhancement of the end results from a unit of agricultural 

land with 25-30%.  

In our opinion the regionalization of the geographical space of Bulgaria presumes application of cultural-

civilizational approach:  

 On the base of the cultural-civilizational approach in Bulgaria exist objective possibilities for recognition 

of 4 large regions, whose names are used for designation of historical-geographical affiliation, namely 

– Thracia, Macedonia, Moesia and Dobrudzha.  

  The usage of these names will lead to the increasing of the territorial range of the NUTS 2 regions, 

and to decreasing of their number from six to four.  

 This will guarantee their stability regarding the threshold levels of population, and also will respond to 

the geographical and historical conditions.  

 In a wider sense we could differentiate them as follows: Thracia and the Rhodopes; Sofia, Kraishte 

and Macedonia; Dobrudzha and Ludogorie; Moesia and Fore Balkan.   

 

Key words: regionalization, formation of regions, regional effectiveness, socio-economic region, national 

space, cultural-civilizational approach. 
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Approximately 1.9 million residents live in Bulgarian villages today. In the early 2015 of all 5264 towns and 

villages in Bulgaria the number of towns is just 257. Villages predominate. A sufficient part of the population 

of the state spends its lives in them and in their adjacent territories so that it should be thoroughly researched 

and analyzed – the population itself with its demographic characteristics, as well as the rural areas with their 

features and distinctive aspects. 

Definitions of rural areas 

The national definition of Bulgaria refers to rural areas belonging to LAU 1 level –municipalities. They are 

defined as rural when there is no settlement with population of more than 30 000. According to the national 

definition the rural areas (municipalities) are 231 of all 264 municipalities in Bulgaria (Fig. 1). 

The definition of the European Union offered by the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) is adopted because it is defined as clear and simplified, including areas which are densely populated. 

As early as 1994 the OECD defined the municipalities for local level (NUTS 5, LAU 1) as rural when their 

population density is below 150 inhabitants per square km. For regional level the units (NUTS 3 and NUTS 2) 

are grouped as follows: 

 Predominantly rural (if more than 50% of the population lives in rural communes); 

 Intermediate rural (50 %–15 % in rural communes); 

 Predominantly urban (below 15 % of the population lives in rural communes).  

In 2010 the OECD changed the definition for the regional level – if there is an urban center with more 

than 200 000 inhabitants, which is not less than 25 % of the population of a predominantly rural region, it is 

defined as intermediate; if there is an urban center with more than 500 000 inhabitants, which is not less than 

25 % of the population of an intermediate region, it is defined as predominantly urban. 

According to the European typology of “urban–rural” regions there are 15 predominantly rural, 12 intermediate 

and only one – predominantly urban (Sofia-capital). Predominantly rural regions have a territory of 59.49 

thousand square km. and population 2 719 thousand and intermediate – 50.13 thousand square km. and 3 

263 thousand respectively. 

 

 
Figure 1. Rural areas in Bulgaria LAU 1 level 
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Objective of the paper 

  The definitions stated above indicate that prevalent municipalities in Bulgaria are rural areas. The territory as 

a space suggests organization of certain elements in an articulate system. This system in rural areas does not 

include only villages. It comprises also towns with population below 30 000 inhabitants, the population itself 

with its intrinsic demographic characteristics as well as the ongoing economic processes. For the prosperity of 

such territories certain resources need to be acquired or other appropriate be attracted apart of them 

(investments, labor, etc.). The objective of the present paper is to report the failings of the rural territories 

in terms of their economic adoption by means of characteristics of given indicators. In the context of 

economic development to expose that these are territories virtually threatening the demographic future and 

growth of economics not only of the concrete territory but of the statistical region which they represent and the 

state on the whole. 

Indicators 

For characterizing the economic potential of the rural areas are used: 

Average population density. It is significant in terms of providing labor. The territories with sharply outlined 

depopulation do not have such at their disposal. This factor strongly decreases their economic potential. 

Age characteristics of the population. As a rule villages are inhabited mainly by people at retirement age. This 

does not afford the economic potential needed for their development. 

Availability of social infrastructure. Functioning health services and schools are clear signs of perspectives in 

the rural areas. In the villages and in their peripheries this indicates the presence of younger population, higher 

birthrate, etc.  

Unemployment. Although this is an index determined by the above listed indicators, it is also important and as 

a benchmark could give grounds for some conclusions and decisions.  

Some other indicators are also used.  

 

Model areas. 

For the objective of this paper the rural areas of the municipalities Shumen, Silistra and Dobrich are selected 

(Figure 2). Each one of them has its distinctions from the others (sea outlet, river outlet or inland territory). 

Thus conceivably the differences of the examined indicators could be determined in view of their geographic 

location. 

Sofia

Silistra municipality

Shumen 
municipality

Dobrich
municipality

 
Figure 2. Selected model areas for analysis of the rural territories.  
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Based on the dynamic analysis of the specified indicators, the paper makes corresponding conclusions. It 

outlines basic recommendations for overcoming the negative trends in the researched territories. Some of 

them are: 

1. The indicator average density is much deteriorated and for certain areas depopulation is a leading 

demographic problem. 

2. The age structure of the rural population is deeply worsened and for some of the villages their “deletion” 

from the map of the state is a question of no more than a decade.  

3. In the villages with functioning schools the demographic and socio-economic development respectively is 

more favorable, etc. 
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Partindo da análise do impacto da política e legislação da União Europeia sobre o estado actual da agricultura 

em Portugal, a presente comunicação é uma reflexão sobre uma resposta jurídica aos presentes e futuros 

desafios desta actividade no nosso país, no contexto do direito fiscal. Tem também em conta as limitações 

jurídicas face aos condicionalismos de ordem política e económica do espaço Europeu. 

 

Palavras-chave: agricultura portuguesa, legislação da EU, desafios fiscais, condicionalismos jurídicos 
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O setor dos Call Centers tem apresentado um grande desenvolvimento em todo o mundo, assumindo-se como 

um dos setores geradores de maior número de empregos na sociedade atual, daí a pertinência deste estudo 

e a sua contribuição para a gestão de recursos humanos. 

O presente estudo teve por objetivo explorar a realidade dos Call Centers em Portugal, o recurso ao 

Outsourcing que está muito presente neste setor de atividade, refletindo ainda sobre as repercussões desta 

forma de gestão ao nível da ligação e envolvimento dos trabalhadores. Este trabalho veio ainda permitir 

explorar e refletir sobre as novas formas de organização do trabalho, cada vez mais presentes nos dias de 

hoje, indagando sobre a precariedade laboral que se faz sentir nesta área de atividade, remetendo para os 

novos riscos psicossociais. 

 A concretização do objetivo deste estudo recaiu numa perspetiva exploratória, com recurso a uma 

metodologia qualitativa, através da realização de quinze entrevistas semiestruturadas a diferentes operadores 

de Call Center. 
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A análise dos resultados demonstrou a existência de uma relação de emprego triangular neste setor de 

atividade, sendo esta relação composta por três intervenientes: o operador de Call Center, a empresa de 

outsourcing e a empresa cliente. Dada a configuração deste tipo de relação, foi ainda possível observar que 

esta se repercute pela negativa na motivação e envolvimento dos trabalhadores, refletindo-se numa 

desvalorização dos mesmos. Isto traz implicações no seu contrato psicológico, verificando-se a presença 

nesta realidade de um contrato do tipo transacional, meramente económico e com obrigações mútuas 

mínimas. Os resultados deste estudo remetem-nos ainda para a gestão de trabalhadores num Call Center, 

verificando-se que não existe uma preocupação na retenção de pessoas, onde as práticas de recursos 

humanos implementadas se caraterizam por práticas de baixo envolvimento. 

Estes resultados devem sensibilizar as empresas para as novas formas de organização do trabalho, tornando-

se premente uma política de envolvimento dos trabalhadores de forma a combater, cada vez mais, a 

precariedade, e primando cada vez mais pela retenção do capital humano neste setor de atividade. 

 

Palavras-chave: call center; outsourcing; relação de emprego triangular; tipos de contrato psicológico; riscos 

psicossociais. 
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Em todo o mundo as zonas costeiras concentram mais de 50% da população do planeta, 75% das grandes 

metrópoles, cerca de 90% da pesca global, acolhendo importantes atividades urbanas, industriais, piscatórias, 

turísticas e culturais.  

Portugal e Brasil têm um vasto litoral e um potencial hídrico importante, cujas características favorecem 

atividades marítimas e piscatórias específicas, o desenvolvimento social, económico, turístico e cultural e as 

comunidades e culturas marítimas em geral, as quais têm sido objeto de múltiplos olhares e de estudos 

multi/interdisciplinares.  

As comunidades marítimas e piscatórias constroem e organizam a sua identidade, atividades e sistema social 

numa constante interacção entre pertenças culturais e diversidades sociais, a terra e o mar, antagonismos e 

afinidades, continuidades e mudanças, tradição e modernidade.  

Os espaços e tempos das populações marítimas, a vida social, económica e laboral destas populações 

caracterizam-se também, por modos próprios de viver das mulheres, homens, crianças e jovens que a 

compõem, por saberes tradicionais e práticas sociais, educacionais, culturais, familiares e de trabalho que 

afetam o seu quotidiano, as suas representações, identidade, saúde e qualidade de vida.  

Experiências, saberes, práticas, gerações, papéis masculinos e femininos, são colocadas à prova nestas 

comunidades marítimas, afetadas pela urbanização, migração, turismo, políticas de género e da pesca, novas 

exigências tecnológicas e de qualificação, fatores que vêm alterar processos tradicionais da pesca, da família, 

da educação e da socialização e redefinir papéis sociais e de género. Contudo, embora se verifique 

modernização crescente e transformações nas comunidades marítimas e nas atividades tradicionais, 

nomeadamente da pesca, na educação, na família e nos papéis sociais e de género, continuam a existir 

tempos e espaços masculinos e femininos, atividades e papéis distintos e complementares para homens e 

mulheres. 

As atividades e as políticas relacionadas com o mar e a pesca afetam a identidade, a qualidade de vida, a 

segurança e a saúde humana, apresentando benefícios e riscos com impactos para o indivíduo, as culturas 

e o meio ambiente.  

As atividades piscatórias constituem uma das atividades de trabalho que comportam maiores riscos e onde 

ocorre um elevado número de doenças e de acidentes, devendo as populações relacionadas com as pescas 
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serem incluídas entre os grupos sociais de risco, pelas agressões à saúde física e psíquica e aos acidentes 

e riscos quotidianos a que estão submetidas.  

Torna-se importante consciencializar e educar as populações e decisores sobre a importância e preservação 

do mar e da pesca, das suas atividades e saberes tradicionais, bem como para as dificuldades, riscos e 

perigos envolvidos, assim como promover políticas de proteção e de desenvolvimento adequadas.  

O melhoramento e reconhecimento cultural, social e económico dos papéis das mulheres na atividade 

marítima e piscatória e a promoção da igualdade de género e saúde no trabalho são elementos importantes 

para o desenvolvimento sustentável nestas áreas e para a melhoria da condição social destas populações, 

sobretudo das mulheres. 

Esta comunicação propõe-se evidenciar, analisar e discutir algumas das questões e dinâmicas das culturas, 

atividades, saberes e políticas do mar e da pesca, através de pesquisa teórica e empírica em comunidades 

marítimas e piscatórias, sobretudo relacionadas com a pesca artesanal no norte de Portugal e noutros 

contextos culturais, nomeadamente no Brasil (Amazónia, Paraíba e Pernambuco).  
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O objetivo deste trabalho ilustrado pelo poster é realçar o impacte que as alterações climáticas podem ter nos 

diferentes países da Europa. Impactes esses que podem ser ao nível económico, social e afetar mesmo a 

coesão da União Europeia. 

As áreas mais afectadas por estas alterações serão, à partida, todas as áreas de costa e as montanhosas. 

Ou seja irá aumentar o desequilíbrio socioeconómico entre a Europa Central e a do Sul. As alterações 

climáticas constituem uma pressão suplementar para os ecossistemas, levando várias plantas e espécies 

animais a deslocarem-se para norte e para terrenos de maior altitude. Esta situação afeta negativamente a 

agricultura, a silvicultura, a produção de energia, o turismo e as infraestruturas em geral. 

Entre as regiões europeias particularmente vulneráveis às alterações climáticas contam-se: 

O sul da Europa e a bacia do Mediterrâneo (devido ao aumento das vagas de calor e da seca); 

As zonas de montanha (devido ao aumento do degelo); 

 As zonas costeiras, deltas e planícies aluviais (devido à subida do nível médio das águas do mar e ao 

aumento das chuvas intensas, inundações e tempestades); 

 O extremo norte da Europa e o Ártico (devido ao aumento das temperaturas e ao degelo). 

Para diminuir o impacte que eventualmente se irá fazer sentir é importante que os líderes das áreas que serão 

mais afetadas comecem a criar políticas de proteção em ordem de diminuir a sensibilidades dos seus 

territórios a tais problemas.  

A União Europeia (EU) tomou várias iniciativas que visam a redução das emissões: 

 A ratificação do Protocolo de Quioto, que insta os 15 Estados-Membros (UE-15) a reduzirem as suas 

emissões coletivas, durante o período de 2008-2012, em 8% relativamente aos níveis registados em 1990; 

 A melhoria contínua da eficiência energética de uma vasta gama de equipamentos e eletrodomésticos; 

 A imposição do aumento da utilização de fontes de energia renováveis, tais como a eólica, a solar, a hídrica 

e a biomassa, bem como de combustíveis renováveis, como os biocombustíveis, nos transportes; 

 O apoio ao desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS), a fim de 

capturar e armazenar o CO2 emitido por centrais elétricas e outras instalações de grande escala; 

 A implementação do Regime Europeu do Comércio de Licenças de Emissão (RCLE-UE, um instrumento 

fundamental da UE para reduzir as emissões de GEE provenientes da indústria. 

O pacote clima-energia da UE de 2009 é um ato legislativo vinculativo que visa o cumprimento das metas 20-

20-20 até 2020: uma redução de pelo menos 20% das emissões de GEE da UE em relação aos níveis de 

1990, 20% do consumo energético da UE proveniente de fontes de emergia renováveis e uma redução de 

20% no consumo de energia primária em comparação com os níveis previstos. 

Na Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a UE estabeleceu cincos 

grandes objetivos, que devem ser alcançadas até 2020. Para realçar a importância deste tema verifica-se que 

uma das metas é relacionada à mudança do clima e energia. 

As regiões têm diferentes oportunidades para explorar as suas estratégias, com o fim de adaptar os seus 

sistemas/clima às oportunidades socioeconómicas. As mudanças climáticas também podem levar a novas 

oportunidades de desenvolvimento, por exemplo na agricultura, economia verde e mesmo produção de 

energia renovável. Geralmente as regiões com concentrações de atividades, população, centros económicos 

e de pesquisa têm capacidades adaptativas mais elevadas do que as regiões mais rurais. 

A realização do presente trabalho assenta em fontes secundárias, tais como a leitura de vários artigos 

científicos e cartografia.  

 

Palavras-chave: Alteração climática, impactos, ações preventivas 
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INTRODUÇÃO 

Os espaços rurais, englobando o conjunto de espaços agrários, assim como dos elementos que, de forma 

indirecta, se relacionam com as actividades agrícolas, apresentam-se, atualmente, como espaços 

reconfigurados, como resultado do processo de transformação que tem determinado as dinâmicas territoriais. 

As alterações na paisagem têm denunciado as fragilidades estruturais dos núcleos territoriais, implicado a 

reconversão das políticas estratégicas levadas a cabo. No entanto, a emergência de um sentimento de 

revalorização dos espaços rurais, enquanto espaços de oportunidade e pertença, têm simultaneamente 

alterado o conceito de rural, bem como as funções a ele associadas.  
 

OBJETIVOS 

Através desta publicação procura-se o conhecimento não só das dinâmicas estruturais nas Terras de Basto, 

com críticas debilidades estruturais, mas, no entanto, enquanto espaço de progressiva valorização por parte 

da população jovem, que encarando a ruralidade como uma mais valia tem conduzido projetos rurais, e 

caraterizada de espírito empreendedor e dinâmico, mas também das inovações rurais emergentes. 
 

METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica, pesquisa documental, bibliográfica, informação estatística ou cartográfica relativa ao 

tema da dissertação, de forma a fundamentar a temática a abordar 
 

RESULTADOS 

A região das Terras de Basto encontra-se dividida administrativamente por dois distritos, localizados numa 

faixa de transição entre o Litoral Norte e o Interior de Trás-os-Montes, englobando no total quatro municípios: 

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto (distrito de Braga) Mondim de Basto e Ribeira de Pena (distrito de 

Vila Real). 

Dotada de características próprias, cuja homogeneidade das suas condições físicas permite identificá-la como 

uma unidade diferenciada mas contígua, a região de Basto, apresenta, no entanto, debilidades estruturais e 

socioeconómicas. Cabe aqui destacar as regressões demográficas e o envelhecimento da população 

residente, a escassez de oferta de emprego, consideráveis taxas de desemprego, bem como a existência de 

uma economia fortemente dependente do setor primário, cujo tecido económico se apresenta fragilizado, 

envelhecido, pouco qualificado, inovador e empreendedor.  

Contudo, nos últimos anos tem-se assistido a uma revitalização do tecido empresarial, assim como a uma 

reestruturação e dinamização das atividades económicas, despoletada pela progressiva emancipação de 

jovens empreendedores. Apoiados por entidades políticas municipais, associações empresariais, 

cooperativas agrícolas, bem como programas e fundos comunitários, estes jovens empreendedores, 

beneficiando da fertilidade dos solos, bem como das condições climáticas da região, vêm na agricultura motivo 

de investimento e elaboração de projetos que visem a prática de uma agricultura sustentável. Como resultado, 

hoje assiste-se a um crescimento de explorações de agriculturas ditas “inovadoras” na região, destacando-se 

a plantação de mirtilos, framboesas, morangos, groselhas, kiwis, fisális e ervas aromáticas e medicinais. 

Trata-se de plantações que além da componente biológica, apresentam propriedades medicinais, o que tem 

permitido a procura no mercado destes produtos. 

O projeto Olfactus, criado por Vítor Lopes, prende-se com a agricultura biológica de ervas aromáticas para 

fins de beleza e saúde. Localizado na freguesia de Abadim, em Cabeceiras de Basto, e com uma área total 

de plantação de 2 ha, a exploração contém como plantações estragão, cidreira, hortelã-pimenta, tomilho, 

tomilho-limão, segurelha, limonete (lúcia-lima) e manjerona. Visando a comercialização e exportação tanto a 

nível do mercado nacional como internacional, o projeto contou com a comparticipação do PRODER, fundo 

comunitário europeu que financia projetos que promovam o desenvolvimento dos territórios rurais. 
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CONCLUSÃO 

A emergência de novas agriculturas nas Terras de Basto tem permitido assim a valorização sustentável do 

solo agrícola, da agricultura enquanto atividade económica, bem como a revitalização da população agrícola, 

que se apresenta hoje gradualmente rejuvenescida e com espírito empreendedor, capaz de responder aos 

desafios impostos pelas fragilidades estruturais inerentes às áreas rurais. 
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Os ovinos da Serra da Estrela compreendem atualmente um grupo numeroso, sendo que estes são 

explorados em rebanhos pequenos numa vasta área montanhosa (Serra da Estrela). 

Os objetivos deste poster são: analisar o seu número de gado ovino, e ainda ver a situação atual da raça de 

gado ovino serra da estrela conhecido como raça bordadeira e também os seus problemas. 

A raça ovina Serra da Estrela, é a que detém maior aptidão leiteira das raças ovinas nacionais, e encontram-

se nos concelhos de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Fornos de Algodres, Manteigas, Oliveira do 

Hospital, Tábua, Arganil, Mangualde, Nelas, Carregal do Sal, Penalva do Castelo, Tondela e Viseu.  

Em 2006 tínhamos cerca de 263 criadores desta raça de ovinos e a relação entre a mesma e a região da 

Serra da Estrela é tão remota, que não pode ser dissociada, quer na vertente económica quer na social, pois 

o principal objetivo de exploração da mesma é claramente a produção de leite. 

O tamanho médio dos rebanhos, segundo dados de 2006 é de 50 ovelhas e, na sua maior parte é o pastor, o 

dono destes. As causas por estes rebanhos serem constituídos por poucas cabeças de gado ovino são duas: 

estrutura agrária de pequena exploração em reduzidas parcelas e pouca mão-de-obra para o fabrico deste 

queijo, segundo a ANCOSE. 

O efetivo passou, nos últimos cinco anos, de 120 mil para 80 mil em toda a região, segundo a ANCOSE 

(Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela) e dados do INE que mostram que de 1999 a 

2009 houve decréscimo de gado ovino nos concelhos anteriormente referidos. Menos ovelhas Serra da 

Estrela são sinónimas de menos leite produzido, colocando assim em risco a produção do Queijo Serra da 

Estrela, cujo processo exige a utilização exclusiva de leite de ovinos Serra da Estrela. Houve produções de 

leite que ultrapassaram os 500 kg em alguns casos realizados a partir de 1981, no entanto referem-se a 

muitas produções da ordem dos 300 e 400 kg e hoje como foi referido em cima temos uma consequente 

redução de leite produzido.  

Grande parte dos pequenos pastores já tem idade avançada, encontrando-se os grandes rebanhos em mãos 

de pessoas mais jovens que fazem deles o seu rendimento.  

Ao analisarmos o que se tem passado com as raças autóctones portuguesas nestas últimas décadas, não 

haverá razões para otimismos.  

Limitando a análise às raças de ovinos pode verificar-se que em 13 anos deixaram de haver efetivos da raça 

Churra do Campo e da Bordaleira de Entre Douro e Minho e no momento atual, quer os rebanhos de Merinos 

da Beira Baixa e quer de Campaniças que dependem só da boa vontade de menos de meia dúzia de criadores 

em cada uma das respetivas regiões. 

Hoje temos a Comunidade a deixar de apoiar o melhoramento e o Estado quer também passar para os 

criadores a obrigação de pagar essa sua função, ou seja deixa de haver ajudas externas, o que provoca um 

desincentivo. 

As associações já não têm a capacidade para isso bem como a generalidade dos produtores, e se puderem, 

optam por raças exóticas que aparentemente são mais produtivas. Com estes panoramas não são favoráveis 

para as perspetivas das associações. Os pequenos ruminantes são o elo mais fraco da nossa agropecuária 
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e encaminhá-las para zonas mais difíceis. Sem a valorização dos seus produtos, sem a sua participação na 

conservação ambiental, na proteção das florestas e como razão de ser da ocupação de vastas zonas do 

território português, perderemos um fator importante do desenvolvimento de vastas zonas rurais. 

 A ANCOSE (Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela), criada em Oliveira do Hospital 

e desde que a sua fundação, (1981), tem defendido a valorização da raça Bordaleira Serra da Estrela, e 

também dos seus produtos que são: o queijo, leite, requeijão, carne de borrego, a manteiga e a lã de ovelha, 

colaborando com diversas instituições de investigação e também de ensino mas esta associação está 

preocupado com a redução do número de ovinos na região demarcada da Serra da Estrela. 

A conclusão que se tira, é que deveria haver, por parte do Estado uma ajuda não só aos pastores/agricultores 

em termos financeiros e dar-lhes também incentivos para que o gado ovino não decresça e apoiar as 

associações bem como empresas do ramo para a produção e fabrico do queijo Serra da Estrela. 
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O presente trabalho está relacionado com a inovação e tradição nos vinhos da Cova da Beira. O título do 

trabalho é: “Valorização dos Vinhos da Cova da Beira”. A importância do vinho no nosso país é de extrema 

importância, segundo a “ViniPortugal”, Portugal encontra-se na 12º posição dos produtores de vinho a nível 

mundial, estando em 9º lugar no ranking do comércio internacional de vinho. A exportação de vinho ascende 

a 725 milhões de euros, sendo que 1.5% do valor total das exportações nacionais de bens é assegurado pelo 

vinho português. Através destes valores é possível verificar a importância fulcral do vinho na dinamização das 

diferentes regiões onde se produz. A Beira Interior, onde se integra a sub-região da Cova da Beira, é uma 

região com excelentes potencialidades a nível vitivinícola, com uma produção de cerca de quatro milhões de 

litros anualmente, e onde existe a “Denominação de Origem Controlada” DOC da Beira Interior. Esta região 

apresenta características favoráveis à produção de vinho, uma vez que se caracteriza por um microclima 

bastante específico sofrendo ainda de influência mediterrânea sendo os solos xistosos, ideais para a produção 

de vinhos de qualidade superior. Na sub-região da Cova da Beira os vinhos brancos são frutados e com boa 

acidez mas com um aroma a fruta mais madura. Os tintos são vinhos com aromas mais quentes a fruta 

madura (frutos vermelhos). São vinhos com boa capacidade de envelhecimento. O paradigma atual em que 

se encontram os vinhos da Cova da Beira, não é muito favorável, uma vez que pouco ou nada se ouve falar 

destes vinhos, quando comparados com regiões como o Douro, Alentejo e Dão-Lafões. As vendas não se 

comparam com as regiões mencionadas anteriormente. O número de explorações diminuiu deste 1989 até 

agora, assim como o número de trabalhadores associados a esta atividade. 

Aliada à falta de competitividade desta região vinícola, está também o cenário demográfico. À semelhança da 

situação do interior de Portugal, onde cada vez há menos população e infelizmente a faixa etária 

predominante é a dos idosos, a oferta de mão-de-obra tem diminuído. Atualmente as atividades relacionadas 

com a agricultura não são muito apelativas para a maioria dos jovens. Poderá também haver alguns 

problemas de gestão por parte das adegas cooperativas. Por outro lado, o monopólio do mercado de venda 

nacional está entregue às grandes superfícies pelo que caso não se concorde com as regras deste “jogo” de 

interesses é complicado manter um elevado volume de vendas, pois as cotas de mercado estão entregues a 

outras marcas. 

Esta pesquisa pretende perceber qual os fatores que levam a que estes vinhos não se encontrarem numa 

boa posição no mercado de venda. Irão ser analisados diferentes variáveis que poderão estar na origem da 

falta de visibilidade destes vinhos, desde a população relacionada com os vinhos, o número de explorações 

ou até a falta de uma boa estratégia publicitária. O desenvolvimento do enoturismo pode ser também um 

excelente cartão-de-visita dos vinhos da Cova da Beira. Neste trabalho pretende-se mostrar como a inovação 
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e a tradição podem ser dinamizadores da região da Cova da Beira. Atualmente é necessária a existência de 

algum tipo produto vendável que seja diferente, inovador ou seja único. Assim como o Douro apresenta o 

Vinho do Porto, a Cova da Beira apresenta o vinho Kosher, um vinho com origem vinda a partir dos judeus, 

que poderá ser a chave para a resposta dos problemas de inovação e até mesmo de falta de visibilidade 

desta região. 
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O objetivo desta comunicação é apresentar a proposta da UniAMa – Universidade do Adulto Maior, iniciativa 

da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, localizada no interior do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. 

A UNISC é uma universidade comunitária comprometida com o desenvolvimento regional e procura integrar 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão com orientações a curto, médio e longo prazo que possibilitem 

análises interdisciplinares mais amplas para os problemas sociais presentes e futuros. Suas ações 

institucionais são, prioritariamente, definidas a partir de demandas e necessidades da comunidade. Em 

atenção ao movimento mundial e almejando avançar rumo à criação da Universidade Aberta à População 

Idosa, em 1998 é proposta a criação do Programa Terceira Idade na UNISC O Programa passa a integrar 

diversas áreas na extensão e propõem ações de pesquisas interdepartamentais. Atualmente, são 13 os 

projetos de extensão na Universidade, com ações em Saúde, Informática e Comunicação Social onde mais 

de dois mil idosos, de Santa Cruz do Sul e da região, são atendidos nos projetos e ações da Universidade de 

Santa Cruz do Sul (UNISC). No ano de 2014, passa a oferecer enquanto curso de extensão a Universidade 

do Adulto Maior –UniAMa. De cunho multidisciplinar e com duração de dois anos, a UniAma tem o objetivo 

de oferecer um espaço de educação permanente para pessoas a partir de 60 anos. A primeira turma teve 

início em abril de 2014 e, em março de 2015, conta com a segunda turma. Desse modo, a UniAma segue em 

desenvolvimento, no diálogo entre os atores principais - os idosos - além de bolsistas, funcionários, 

acadêmicos e professores de diversos setores e departamentos da universidade. A primeira turma recebeu 

30 inscrições e foi composta por 28 idosos, sendo 23 do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Percebe-

se que, mesmo sendo um projeto recente, possui grande demanda por parte dos idosos. Também, na 

interação com os estudantes idosos, observa-se a acentuada procura e interesse pela educação continuada 

e, principalmente, a socialização. Os idosos mostram-se cada vez mais preocupados em atualizar 

conhecimentos técnicos para (re) integrar-se ao meio social contemporâneo, com suas tecnologias e 

necessidades. A referência de universidade que se pretende parte da valorização do conhecimento do idoso, 

naquilo que ele já possui enquanto ser humano e da revisão das práticas educativas e socioculturais. Na 

proposta do UniAMa, se valoriza as experiências vividas pelos idosos como base da ação educativa. A 

inclusão é propiciada pelo mérito da idade, sendo recebidos idosos que tenham qualquer tipo de formação e/ 
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ou sejam somente alfabetizados. Assim, dá-se a oportunidade aos idosos, o reingresso e/ou o acesso a um 

processo de educação continuada, através de atividades educacionais, socioculturais, organizativas e de 

ação comunitária que, em alguns casos, foram postos de lado em função de outras demandas em outras 

épocas. Assim, o projeto está em consonância com o proposto pelo Plano de Ação Internacional para o 

Envelhecimento/ONU(2002) que, em seu primeiro objetivo afirma que, devemos oferecer oportunidades, 

programas e apoio para estimular idosos a participarem ou continuarem participando na vida cultural, 

econômica, política e social e em aprendizagem ao longo de toda a vida. Fundamentando a atividade, cabe 

lembrar que ações para o envelhecimento com qualidade de vida vêm sendo desenvolvidas desde 1993 na 

UNISC. Neste sentido, o desenvolvimento de ações que promovam a inserção e a inclusão da população 

idosa, classificada como vulnerável por suas características, representa um compromisso da Universidade 

com a garantia de direitos da população residente nos municípios do Vale do Rio Pardo. Além de instigante, 

esse desafio pode produzir mais um diferencial de destaque em termos de qualidade de vida a população da 

região, servindo de exemplo para outras iniciativas. Vislumbra-se a possibilidade de um reconhecimento ainda 

maior das ações da Universidade, pela comunidade, estimulando a conscientização, criando espaços de 

socialização entre os cidadãos, de conquista de condições e da capacidade de participação do idoso na 

sociedade. A determinação em contribuir com o desenvolvimento e o incremento dos resultados das ações 

de inserção na sociedade regional reforça o sentimento de realização institucional e pessoal dos membros da 

comunidade acadêmica. 
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Inserido na Unidade Curricular de Seminário do curso de Geografia, este projeto têm como tema ou ponto de 

partida, o estudo do envelhecimento populacional e encontrar diferentes formas de reverter esta situação 

estrutural no concelho de Penamacor. O concelho de Penamacor, foi muito afetado por migrações 

populacionais contínuas com especial incidência nas décadas de 60 e 70 do último século. Numa primeira 

fase, a emigração era sobretudo para a Europa, depois verifica-se com maior relevância o êxodo migratório 

para o litoral sobretudo a região de Lisboa. O concelho de Penamacor é composto por nove freguesias, situa-

se no distrito de Castelo Branco, localiza-se junto á fronteira com Espanha e enquadra-se na região natural 

da Beira Baixa, mais propriamente na sub-região da Beira Interior Sul. O envelhecimento populacional é uma 

realidade bem presente que flagela todo o país mas sobretudo o seu interior. Para o agravamento do 

envelhecimento também são constantes. Por de trás destas sucessivas deslocações populacionais, está á 

procura de melhores condições de vida em termos económicos e sociais que o concelho de origem não 

consegue proporcionar e a falta de emprego em sectores que requerem grande qualificação, obriga as 

pessoas a deslocarem-se para os grandes núcleos urbanos. 

É importante salientar, as variações da população residente dos anos 50 do século passado até ao ano de 

2011 do concelho de Penamacor para entendermos a problemática em causa. Desde o ano de 1950 até ao 

ano 2011 a população residente do concelho foi paulatinamente diminuindo de 18857 pessoas no ano de 

1950 para 5682 pessoas em 2011. Para explicar melhor esta tendência de envelhecimento, em 2001, o índice 

de envelhecimento no concelho de Penamacor era de 419,6% e em 2011 era de 597,8%, podendo constatar 

um aumento do número de idosos em comparação com os jovens. Outro indicador importante de salientar é 

a percentagem de população residente até aos 14 anos e a dos 65 e mais anos, para os anos de 2001 e 2011. 

No ano de 2001, a percentagem de pessoas até aos 14 anos era de 9,7%, em 2011 era de 7,3% e a 

percentagem de pessoas com 65 e mais anos em 2001 era de 40,5%, em 2011 de 43,7%. Podemos afirmar 

que o concelho está mais envelhecido e com menos jovens, tornando-o num dos cinco concelhos mais 

mailto:tiagoafmagalhaes@gmail.com
mailto:Joze_zepaulo@hotmail.com


67 

 

envelhecidos do país. É estritamente necessário, políticas de apoio tanto da parte do governo central como 

dos diferentes órgãos administrativos do concelho como a câmara municipal de Penamacor e as restantes 

juntas de freguesia que compõem o concelho.  

Num concelho envelhecido e no sentido de minimizar esta problemática, é essencial encontrar formas de 

atrair ou fixar pessoas. Para isso é necessário olhar para o concelho, potenciar e melhorar o que tem de bom 

e encontrar novas formas de desenvolver os recursos existentes tentando criar ou inovar produtos. A Reserva 

Natural da Serra da Malcata é um património natural/ecológico de grande relevo, capaz de chamar gente ao 

concelho através dos seus diversos recursos e infra-estruturas mas o seu maior interesse é o lince Ibérico e 

a sua reintrodução no seu antigo habitat que é certamente do agrado de todos. O concelho de Penamacor é 

maioritariamente rural ligado á agricultura por isso, a especialização agrícola e as indústrias do sector agrícola 

como as agro-alimentares algumas já existentes como a de produtos ligados ao mel, as azeitonas, e mais 

recentemente ao pimentão são importantes nichos de fixação de pessoas. O aproveitamento de áreas de 

regadio como a que existe na freguesia de Benquerença tendo como exemplo o pimentão, a ligação com a 

área agrícola da Cova da Beira e o concelho do Fundão e a grande extensão de terrenos agrícolas do 

concelho de Penamacor podem ser elementos chave no desenvolvimento do concelho. 

Dado que, o concelho de Penamacor faz fronteira com Espanha, pode e deve ser visto como mais um meio 

para o seu desenvolvimento económico, atrair outro tipo de empresas que não estão conectados com a área 

agrícola e por conseguinte de fixação de pessoas jovens na região. É importante frisar, que Penamacor é das 

regiões portuguesas que está mais próximo da capital espanhola Madrid, sensivelmente á 355km, não muito 

mais que a capital portuguesa Lisboa à 275km.  

Concluo que o concelho de Penamacor necessita de estratégias para o desenvolvimento onde a inovação, a 

complementaridade entre as diferentes instituições e a população local e a sustentabilidade estejam cada vez 

mais presentes como forma de reverter a situação actual, tornando-se importante na sobrevivência do 

concelho de Penamacor. O potencial endógeno do concelho como as paisagens naturais, a agricultura, a 

ruralidade, o turismo ligado ás vertentes antes enunciadas, será importante na recuperação económica, social 

e cultural da região de Penamacor. 
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Partindo desta questão, debruçar-nos-emos sobre uma reflexão generalista e teórica (através da leitura de 

artigos) sobre os três vetores do Desenvolvimento Sustentável, demonstrando a sua complexa relação e 

usando como estudo de caso a Alemanha. 
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A Alemanha, um país reunificado no início da década de 1990, quando a República Democrática Alemã foi 

incorporada na República Federal Alemã, é um dos principais membros da União Europeia, sendo atualmente 

um dos mais ricos desta organização fundada na sequência da assinatura do Tratado de Roma de 1957. 

Localiza-se na Europa Central, tendo como limites geográficos o Mar do Norte e o Mar Báltico a Norte, a 

Suíça e a Áustria a Sul, a Polónia e a República Checa a Leste e a França, Bélgica e Holanda a Oeste. 

Como afirma Rodrigues e Lumertz (2014), a crise ambiental alemã e mundial que tem sido observada 

atualmente, possui como principal origem um estilo de desenvolvimento pautado por padrões insustentáveis 

de produção e consumo, o que acabou por degradar, ao extremo, o ecossistema. Com efeito, devido à 

utilização desenfreada dos recursos naturais do planeta, gerou-se e agravou-se uma desordem ecológica 

mundial a ponto de exigir não só medidas de proteção, mas também, a adoção de um novo paradigma de 

desenvolvimento.  

Nesta perspetiva, a Alemanha e muitos dos países da União Europeia, ou até aqueles que não pertencem, 

como o Brasil, têm vindo a defender de uma forma crescente e firme o paradigma da sustentabilidade do 

planeta, aliado aos três vetores principais – ambiente, economia e sociedade. Contudo insurgem-se enormes 

oposições ao mesmo por parte de muitos países, que se sentem prejudicados, e de muitos representantes 

políticos que temem perder influência, poder e dinheiro, já que é necessário adotar as medidas necessárias 

para garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental do planeta (Misoczky e Böhm, 2012). Em 

simultâneo com estas rivalidades, acentua-se a gradual escassez dos recursos existentes, o que contribui 

para a crescente falta de equidade social na Alemanha (e no mundo), já que os pobres são as principais 

vítimas do aumento dos preços dos bens e serviços. Na realidade, não possuindo a capacidade suficiente 

para suprir as suas necessidades básicas, originam-se conflitos sociais, dada a deficiente distribuição de bens 

escassos, facto que tende a agravar-se cada vez mais, sobretudo quando um número crescente de pessoas 

continua a lutar pelo acesso a esses bens. 

Para colmatar estes conflitos que se tornam globais, a Alemanha, em comunhão com a maioria dos países 

europeus, tentou criar uma nova ideologia que pudesse incorporar os princípios do desenvolvimento 

sustentável, enquanto aceitava, ao mesmo tempo, o facto de que a economia deveria dar a primazia às 

questões relativas ao ambiente. Eis que surge o conceito de Economia Verde que se pauta por ser, segundo 

o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, “aquela que melhora o bem-estar humano e a equidade 

social, reduzindo significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Na sua expressão mais 

simples, uma economia verde pode ser pensada como de baixo carbono, eficiente de recursos e socialmente 

inclusiva” (Curado e Belinky, 2014).  

É neste contexto que a Alemanha opera um processo de mudança energética, tendo em vista a modernização 

e a inovação da sua economia, mas reforçando simultaneamente a sua posição como líder mundial de 

mercado no sector das tecnologias ambientais. Em 20 anos, por exemplo, está prevista a possibilidade 

tecnológica de produzir 100% da eletricidade a partir de fontes renováveis de energia. Assim se firma a crença 

de que com as mais modernas tecnologias se pode fomentar o desenvolvimento económico, gerando 

crescimento e emprego e, em simultâneo, a proteção do Ambiente. 

Em suma, a exploração de recursos naturais é tão intensa que a Humanidade não deve de continuar a 

acreditar que ainda vive num ecossistema ilimitado. Torna-se necessário, por isso mesmo, atender às 

necessidades da sociedade do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem 

também às suas próprias necessidades seguindo as diretrizes do Relatório da Comissão Brundtland, “Nosso 

Futuro Comum” (1987). Só diminuindo fortemente o consumo e produzindo energia verde o Homem pode 

sobreviver no Planeta Terra, antes que ele deixe de ter condições de subsistir. É com base nestes 

pressupostos que surge o paradigma da Economia Verde que, respeitando o meio ambiente e a ligação deste 

com a sociedade atual, promove vários desafios em quase todas as áreas, baseadas na inovação, no 

conhecimento e na ciência, escolhas que a sociedade faz atualmente e que se repercutam na economia do 

futuro! 
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En el presente estudio analizamos las memorias de sostenibilidad del sector turismo y tiempo libre utilizando 

la base de datos de Global Reporting Iniciative (GRI). El período de estudio comprende desde el año 2004 

hasta el año 2014, en el que se han analizado todas las empresas que han incluido la memoria de 

sostenibilidad en este sector. El Global Reporting Iniciative es una organización que genera el marco para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad. Este conjunto de guías está muy extendido por todo el mundo y 

son utilizadas por diferentes sectores, entre ellos, el sector turismo. La visión en la que se encuadran estas 

guías es la de dirigirse hacia una economía global sostenible en todo tipo de organizaciones. Con la 

elaboración de las memorias se pretende medir, divulgar y rendir cuentas ante los grupos de interés tanto 

internos como externos, teniendo como principal objetivo el desarrollo sostenible. Con las memorias de 

responsabilidad social se pretende proporcionar una imagen equilibrada y transparente ante todos los 

stakeholders. El contenido de las memorias presenta los resultados orientados al período informativo que 

abarcan, atendiendo a la estrategia implantada en la organización, los compromisos adquiridos y plasmar el 

enfoque de los directivos. Diferentes propósitos dan lugar a la elaboración de estas guías: pueden ser 

utilizadas para realizar estudios comparativos de diversas temáticas, desempeño, sostenibilidad, entre otros, 

así como para demostrar ante los diferentes grupos de interés el cómo y en qué se está trabajando. Las 

memorias de sostenibilidad están basadas en principios y orientaciones dadas por la Global Reporting 

Iniciative para la elaboración de las mismas. Una vez finalizada la memoria se debe indicar el nivel aplicado 

Marco en la elaboración de las mismas. Existen tres niveles, siendo el C la calificación más baja, le sigue la 

identificación B y por último, la más alta, tiene la denominación A. Cuando se ha realizado una verificación 

externa de la memoria, estas añaden un “+” a la calificación del nivel alcanzado. La representación sería la 

siguiente A+, B+ o bien C+, respetando como anteriormente mencionamos los niveles, simplemente se añade 

el “+” a la calificación.  

Por todo ello, consideramos de interés realizar una comparativa de la evolución de las memorias de 

sostenibilidad en el sector de turismo y tiempo libre a lo largo de los diez últimos años. Los principales 

resultados obtenidos de las memorias de sostenibilidad en la evolución del sector turismo y tiempo libre se 

apoyan en esencialmente en las variables: año, país y nivel de calificación. 
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La isla de Ibiza es una isla de 572 kilómetros cuadrados muy conocida internacionalmente por el turismo de 

sol y playa, y el ocio nocturno. La isla tiene 140.000 habitantes y recibe anualmente 2,400.000 turistas. En los 

últimos años se produce un reenfoque hacia el turismo de lujo, con gran impacto en la prensa de sociedad. 

Dentro de la isla, la ciudad de Ibiza es el único núcleo urbano realmente antiguo y posee gran relevancia en 

la oferta patrimonial y de lujo. La ciudad tiene 26 siglos de historia y hasta hace cien años no sufrió cambios 

urbanísticos de gran relevancia, permitiendo que se conservaran las murallas y la arquitectura tradicional. 

Con el desarrollo del siglo XX se crearon barrios residenciales sin interés turístico pero también zonas de gran 

atractivo turístico, como el Paseo Marítimo, Talamanca y Figueretes, que junto al casco antiguo concentran 

la actividad turística de la ciudad. En este trabajo se realiza una descripción de los dos tipos de oferta 

principales: la oferta de turismo patrimonial, y la oferta de turismo de lujo. 

La oferta patrimonial está basado en la ciudad histórica, compuesta por elementos del Patrimonio Mundial 

(murallas renacentistas, barrio intramuros de Dalt Vila y necrópolis de Puig des Molins) y elementos no 

inscritos (barrios de sa Penya y la Marina, y ensanche de Vara de Rey). Desde la inscripción de “Ibiza, 

Biodiversidad y Cultura” se han realizado diversas acciones para mejorar la presentación del patrimonio de la 

ciudad, principalmente mediante la musealización de las murallas y diversos elementos de Dalt Vila, pero la 

ciudad histórica sigue siendo una zona con poca población y envejecida, no consiguiendo atraer nuevos 

residentes. El turismo cultural es muy escaso, como indican las cifras de los museos de la ciudad, debido a 

que no se ha diseñado un producto cultural suficientemente atractivo para generar la llegada de turistas. En 

la actualidad las visitas a la ciudad histórica son una actividad complementaria al turismo mayoritario de sol y 

playa. En la actualidad el mayor desarrollo turístico se da en la parte baja de Dalt Vila (el rabal) y en el barrio 

de la Marina y es un turismo enfocado al ocio nocturno, con restaurantes, tiendas, bares, etc., y no al 

conocimiento del patrimonio y la cultura de la isla. 

El turismo de lujo tiene un importante impacto mediático en los últimos años gracias a los muchos proyectos 

de modernización de la oferta hotelera. Aunque este tipo de oferta tiene presencia en la Marina y el rabal de 

Dalt Vila, posee su epicentro en el Paseo Marítimo, al otro lado de la bahía y frente a la ciudad histórica, 

acaparando los titulares durante el verano. El Paseo Marítimo es una zona de crecimiento muy reciente, 

siendo en los setenta un prado con alguna casa de campo, que en los últimos tiempos ha conseguido eclipsar 

en parte a la zona turística por antonomasia del puerto, el barrio de la Marina, con una oferta que lo ha 

convertido en la “milla de oro” de la isla. Destacan en esta zona establecimientos como la discoteca Pachá 

(la más antigua de las grandes de la isla), el Ibiza Gran Hotel (único hotel cinco estrellas gran lujo de la isla), 

el restaurante Cabaret Lío (perteneciente al grupo Pachá), o los dos puertos deportivos de Marina Ibiza y 

Marina Botafoch, donde hay una gran presencia de megayates. Mientras el turismo cultural sigue con una 

presencia testimonial y eclipsada por otras ofertas, el turismo de lujo atrae cada vez a más visitantes: famosos 

que buscan frecuentar los lugares de moda, y gente corriente que quiere imitar a los famosos. 

El objetivo para el futuro debe ser desarrollar ambos tipos de turismo de forma interrelacionada, buscando 

que el turismo patrimonial enriquezca la oferta del turismo de lujo a la vez que es impulsado por este tipo de 

turismo, devolviendo parte de la oferta de lujo a los barrios del centro histórico. El hotel Mirador de Dalt Vila 
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fue un primer paso en este sentido, al ofrecer un alojamiento de cinco estrellas dentro de la ciudad amurallada, 

y el futuro Parador Nacional del Castillo puede ser un paso más. Pero aún queda mucho por hacer para 

revitalizar la parte alta de Dalt Vila y resolver los problemas que arrastra el barrio de sa Penya desde hace 

décadas. 
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Ibiza es muy conocida por sus discotecas y sus fiestas, siendo uno de los referentes mundiales del sector. 

Existían establecimientos precursores de este tipo de oferta a finales de los cincuenta, aunque no es hasta 

los setenta que aparecen las primeras discotecas. Los ochenta supusieron el inicio del liderazgo mundial 

gracias al gran desarrollo de estos establecimientos. En esos años el buque insignia de las discotecas de 

Ibiza era Ku Ibiza, situada cerca de Sant Rafel. A principios de los noventa la crisis y los cambios de tendencia 

y normativa implicaron una crisis para las discotecas, pero a finales de esa década resurgió el sector con las 

características que conocemos hoy y con un grupo de establecimientos líderes mundiales. El objetivo de este 

trabajo es realizar una primera aproximación a una clasificación de los tipos de establecimientos existentes 

en la isla de Ibiza. El hecho de que se trate de un destino líder en este tipo de oferta aporta el interés de que 

esta clasificación es potencialmente generalizable a otros destinos turísticos del mundo. 

La innovación en el sector ha permitido el liderazgo de la isla y ha llevado a que muchas nuevas ofertas de 

ocio nocturno tengan sus orígenes o alguno de sus primeros ejemplos en Ibiza. Por una parte hay las 

discotecas, que pueden dividirse en macrodiscotecas de relevancia internacional como son Amnesia, Pachá, 

Space, Privilege, Sankeys, Es Paradís, Booom! o MOMA, y discotecas de relevancia eminentemente local y 

poco conocidas fuera de la isla, como son Blu, Underground, Zoo Project, Casanova, Hogan's, Hot, Hush, 

Koppas, La Noche, People, Prestige, Rehab o Simple. Por otra parte, existe una oferta formada por los Beach 

Club (Bora Bora, Café del Mar, Blue Marlin, Ocean Beach, etc.) los Lounge Club (Km.5, L’Elephant, El Ayoun, 

etc.), los Disco Pub (Angelo's, Clive's, Grial, Keeper, etc.), los Hotel Club (Ibiza Rocks Hotel, Ushuaïa Ibiza 

Beach Hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, Destino Ibiza Pacha Hotel & Resort, etc.), los restaurantes espectáculo 

(Cabaret Lío, SubliMotion y Baraka) y los polémicos Party Boat. Los Beach Club son una evolución de los 

establecimientos de comida y bebida situados a pie de playa, y ofrecen música junto a un servicio y ambiente 

mucho más sofisticado que los establecimientos de playa tradicionales. En este momento, dentro de los beach 

club hay un enfoque clásico, representado por establecimientos como el Bora Bora, un enfoque basado en la 

puesta de sol, liderado por el Café del Mar, y un enfoque hacia el lujo, con referentes como el Blue Marlin o 

el Ocean Beach. Los Lounge Club son restaurantes y bares que tienen música chill-out y un ambiente más o 

menos de inspiración oriental, en cierto modo herederos del espíritu hippie de los sesenta y setenta. Los Disco 

Pub son bares de copas con importante presencia de música electrónica y dj’s. Los Hotel Club son hoteles 

que se han especializado en organizar grandes eventos de música (electrónica en el Ushuaïa, rock en el Hard 

Rock Hotel o Rock e indie británico en el Ibiza Rocks) en sus establecimientos, generalmente en la zona de 

la piscina. Recientemente están abriendo restaurantes con espectáculo como es el caso de Lío, con un 
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espectáculo inspirado en el cabaret, SubliMotion, que busca convertir las cenas en un espectáculo para la 

percepción y la emoción, o el futuro Baraka, creado entre los hermanos Adrià y el Circo del Sol. Los Party 

Boat son embarcaciones que organizan excursiones de unas horas por la costa de la isla y que han 

incorporado dj’s y bar de copas al viaje, siendo en la actualidad muy polémicos. 

La principal diferencia entre los dos grandes grupos es que las discotecas son establecimientos cuya actividad 

declarada principal es el ocio nocturno, cobrando entrada (mención aparte merecen las listas VIP), y el 

segundo grupo (Beach Club, Disco Pub, Hotel Club y Party Boat) son empresas cuya actividad principal no 

es el ocio nocturno sino la hostelería (cafeterías, restaurantes, hoteles, etc.) pero han adoptado elementos de 

las discotecas como elemento diferenciador, cobrando entrada o no según el caso. Las diferencias entre 

ambos grupos llegan al nivel fiscal, ya que las discotecas tienen que aplicar un IVA del 21% mientras que el 

otro grupo un IVA del 10%, algo considerado competencia desleal por los empresarios de las discotecas. 
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O tratamento da paisagem como realidade integrada e dinâmica concorre para acentuar a unidade da 

geografia. Neste sentido, as paisagens rurais têm sofrido, ao longo dos últimos anos, transformações 

acentuadas. Se desde sempre a agricultura desempenhou um papel importante na dinâmica das paisagens, 

contribuindo para o desenvolvimento das mesmas, não é menos verdade que a agricultura é, cada vez mais, 

apenas uma das atividades do mundo rural.  

Na Europa tem-se vindo a consolidar o caráter multifuncional das paisagens rurais, em particular, da atividade 

agrícola. Ao falar-se da multifuncionalidade da agricultura, está a afirmar-se que a atividade agrícola 

desempenha outras funções além da produção de bens agrícolas e agroalimentares. No caso de Idanha-a-

Nova, a inovação permitiu que os espaços rurais passassem a ter como cartaz não apenas a paisagem 

agrícola, mas outros tipos de paisagem, claramente influenciados por atividades que passaram a constituir-

se como uma marca da multifuncionalidade e do aproveitamento das especificidades de um lugar. 

Um momento marcante que contribuiu para a aposta na multifuncionalidade em Idanha-a-Nova acabou por 

ser o 25 de Abril de 1974, data a partir da qual a atividade agrícola conheceu um recuo assinalável, que ficou 

bem patente nos seguintes acontecimentos: abandono agrícola, diminuição do número de explorações 

agrícolas e diminuição da área de cultivo. Tudo isto fundamentou o êxodo rural que se fez sentir, já que muitas 

dessas mudanças foram vistas como algo prejudicial, com consequências negativas tanto na inserção de 

mecanização pesada no campo, quanto pela monocultura, que afetou o meio ambiente e ocasionou o 

aumento dos problemas sociais decorrentes da elevada concentração fundiária e do predomínio da 

agroindústria. Sendo assim, neste trabalho analisa-se o impacto destes acontecimentos em Idanha, bem 

como a introdução subsequente de inovação numa conjugação harmoniosa com a tradição e a história, 

proporcionando uma nova vida ao concelho de Idanha, ao apostar-se naquilo que o concelho tem de único e 

específico: as Aldeias históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha. 

Quando comparamos a competitividade de Idanha com as cidades, obviamente é muito inferior, razão pela 

qual o seu abandono e a degradação tem vindo a aumentar em larga escala. Contudo, trata-se de espaços 

de grande competitividade, não só a nível histórico, como a nível cultural e simbólico. Assim pode-se afirmar 

que as Aldeias históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha são espaços de diferenciação, de grande valor e 

com um património único. Sendo o despovoamento um dos grandes problemas urbanísticos e de 

ordenamento destes espaços, tanto uma aldeia como a outra evidenciaram um acentuado estado de 

degradação, dos seus monumentos, do edificado e do espaço urbano exterior. Trata-se, porém, de duas áreas 

de grande valor histórico e cultural, que merecem grande relevância e especial atenção.  
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Como aldeia mais portuguesa de Portugal, Monsanto é conhecido pelas suas construções em granito, que se 

confundem com extensos blocos graníticos. Desta forma, uma maneira de fazer com que a aposta na 

multifuncionalidade seja uma importante estratégia de desenvolvimento do concelho de Idanha-a-Nova, é 

refletir sobre os principais problemas existentes no mesmo, no sentido de se encontrarem soluções capazes 

e perfeitamente adequadas à realidade do concelho de Idanha-a-Nova e, mais concretamente, das Aldeias 

Históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha. Neste sentido, e apesar de ser bastante difícil medir o grau de 

importância das novas funções existentes e recorrentemente atribuídas aos espaços rurais, é possível 

concluir que estas podem contribuir para que a situação de declínio demográfico, económico e cultural seja 

um cenário tendencialmente ultrapassado.  

Para atingir tais objetivos privilegiamos uma metodologia em que a pesquisa bibliográfica e documental foi 

essencial, como forma de atingir os objetivos propostos e responder às questões de base que estiveram na 

génese da escolha deste tema.  

Para melhor perceção da informação recolhida e utilizada na elaboração deste trabalho, recorreu-se aos 

softwares ArcGis e Excel.  

Ao nível dos materiais utilizados, houve o cuidado de recolher artigos e obras com elevado rigor científico, 

bem como a elaboração e aplicação de entrevistas a habitantes do concelho de Idanha-a-Nova com o intuito 

de transmitir ideias sólidas e fundamentadas, tendo como objetivo central perceber se a aposta na 

multifuncionalidade nas Aldeias históricas será capaz de inverter os processos de despovoamento dos 

espaços rurais, acabando mesmo por gerar a “massificação” de um movimento cada vez mais recorrente: a 

“fuga à Cidade”.  
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Sendo em Portugal o turismo uma atividade relevante, é de todo importante perceber as debilidades do 

turismo nas áreas interiores para desta forma fortalecer esta actividade económica e consequentemente o 

município em que se integra. 

Quando se fala em turismo em Portugal facilmente se pensa no turismo balnear e se esquece, ou negligencia, 

o turismo de áreas interiores uma vez que, por terem menos visibilidade e expressão, são deixadas de lado. 

Na Covilhã, cidade pertencente ao concelho de Castelo Branco, a presença do turismo é fulcral para a cidade, 

mas sobretudo para as unidades hoteleiras. É pretendido com este trabalho perceber as mudanças do turismo 

na Covilhã, bem como a sua evolução, e analisar a importância que representa o turismo para o município. 

Para alcançar tais objectivos a informação utilizada irá ser tratada tendo em vista a criação de gráficos com 

as respetivas evoluções, para poder de uma forma sustentada analisar os pontos positivos e negativos do 

turismo existente, para poder propor melhorias e/ou sugestões.  

Apesar de não ser uma cidade com uma percentagem significativa de turistas estrangeiros, essa mesma 

percentagem mais do que se duplicou em 10 anos, passando de 3.9%, em 2003, para 8.8%, em 2013 (INE). 

Estes valores explicam-se pois este turismo não é difundido e aproveitado em termos de promoção no 

estrangeiro. O turismo neste município é sustentado por uma forte procura nacional, sendo este o único 

concelho que alberga uma estância de inverno. No entanto, esta não é suficientemente grande e apetecível 

para os turistas europeus, que são os principais turistas de Portugal. O número de dormidas em hotéis tem 

registado um aumente considerado, o que nos leva a crer na crescente importância que a população 

portuguesa dá ao turismo em solo nacional, como se constata nos valores entre os anos 2009 e 2013 do INE. 

Apesar deste aumento o número das unidades hoteleiras é o mesmo no referido período, o que demonstra 

uma maior ocupação dos mesmos, numa altura em que a crise se tinha instalado em Portugal, o que aumenta 

importância deste negócio para a Covilhã. 
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Existindo inúmeras formas de turismo, o presente trabalho focar-se-á fundamentalmente no turismo de 

inverno e de montanha, visto ser o ponto mais alto de Portugal continental neste município, com uns 

consideráveis 1993 metros de altitude. Contudo, e apesar de menos significativo, abordar-se-á também o 

turismo de montanha e o turismo de aventura. A finalidade deste poster consiste em ilustrar as alterações que 

se registaram no turismo da Covilhã, as debilidades existentes e, por último, averiguar e sugerir algumas 

propostas de aproveitamento turístico com base nas potencialidades desta cidade.  
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Bibliografia: 

INE 

Brandão, M. L. T. (2013). Complexo turístico, novas ofertas turísticas na Covilhã. 

Lima, J. I. S. D. (2009). Turismo e desenvolvimento económico: segmentos de maior valor económico para a Covilhã. 

Lima, J. I. S., & Eusébio, C. (2010). A importância da Segmentação do mercado turístico, de acordo com as despesas 

que os visitantes realizam no destino, para o Desenvolvimento Económico Local: o caso da Covilhã. Revista Turismo & 

Desenvolvimento, 1(13), 87-99. 

 

 

O MICOTURISMO E O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA 

 

Mariana Costa Monteiro 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

monteiro.marianacosta@gmail.com 

 

Pedro Miguel Costa Oliveira 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

pedro.pedromiguelcostaoliveira@gmail.com 

 

O micoturismo é uma variante do turismo rural que se fundamenta na produção e recoleção dos cogumelos, 

de diversas espécies. Trata-se de uma atividade recente em Portugal, não obstante a sua procura ter vindo a 

aumentar evidenciando-se, desta forma, a necessidade da sua regulamentação.  

Constitui uma atividade muito diversificada englobando a degustação de determinadas espécies de 

cogumelos, mas também passeios pelos bosques e florestas para a recoleção de cogumelos ou simplesmente 

para admirá-los e fotografá-los nos seus habitats, pois possuem variadas formas, tamanhos e cores.  

Perante a crescente apetência da população urbana pelo distintivo, pelo específico, pela tradição, pelos 

espaços naturais, onde a ruralidade persiste com a sua calma mas também a cultura, a paisagem e a 

gastronomia, há que promover cada vez mais a multifuncionalidade das paisagens, das atividades agrícolas 

e florestais e, obviamente, aproveitando também o cogumelo, recoletando os que crescem naturalmente, mas 

criando também jardins micológicos, museus e centros interpretativos direcionados aos cogumelos.      

Consequentemente, dinamiza-se o comércio local, onde se comercializam cogumelos e produtos derivados 

destes. Acresce a confeção de novos pratos utilizando o cogumelo como base. Por seu lado os hotéis, 

pensões e outras unidades de turismo rural vêm a sua capacidade lotada numa altura que normalmente teriam 

pouca procura, ou seja, no Outono. O micoturismo corresponde, pois, a um ótimo investimento para as regiões 

mais desfavorecidas, normalmente coincidentes com muitos dos habitats muito propícios à criação de 

cogumelos.  

Em algumas regiões, mais do que um produto turístico, a apanha de cogumelos significa um rendimento extra 

para as famílias locais que no Outono os apanham, para venderem maioritariamente aos espanhóis, que de 

facto são os principais agentes económicos e clientes dos cogumelos que se apanham em Portugal, de norte 

a sul do território. 

Existem dois projetos em Espanha onde os aproveitamentos destes recursos foram utilizados. O Plan 

CUSSTA (Plan de Conservación y Uso sostenible de las Setas y Trufas de Andalucía) e o Projecto MYAS 

(Micologia y Aprovechiamento Sostenible). 

Coloca-se então a seguinte questão: qual a importância da micocultura e do micoturismo em Portugal? Qual 

a sua viabilidade em espaços como o Parque Natural da Serra da Estrela? De acordo com a bibliografia 
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consultada, pensamos que no caso do Parque Natural da Serra da Estrela um projeto destes seria uma opção 

viável, uma vez que possui todas as condições necessárias em termos geomorfológicos e climáticos, 

potenciando uma vasta área natural onde diversas espécies de cogumelos crescem de forma abundante e 

diversificada. O aproveitamento destes recursos permitirão o desenvolvimento e a exploração do comércio 

de cogumelos, tornando-o num novo produto turístico, conseguindo assim aumentar a oferta turística local, 

através do desenvolvimento de um novo produto e atividades associadas, mas também aumentar a procura 

desta região, nos períodos em que a atividade micológica tem mais vitalidade e, desta forma, aumentar o 

número de visitantes, em meses em que normalmente a procura da região é mais fraca.   

Em síntese, o micoturismo corresponde efetivamente a um enorme potencial turístico mas, para tal ser 

possível, é necessário existir uma consciencialização ambiental por parte dos responsáveis económicos e 

sociais, mas sobretudo pelos autarcas e pelos residentes em geral, única forma de se desenvolverem e 

criarem infraestruturas atrativas para os turistas. Requer também investimentos significativos na região, tanto 

ao nível de infraestruturas como da implementação de medidas de gestão e conservação do cenário ambiental, 

ou ainda apoios aos proprietários florestais e agrícolas. Para evoluir de forma sustentável, o micoturismo deve 

assentar em cinco pilares fundamentais: Educação Ambiental; Envolvimento social; Investigação; Medidas de 

Conservação e Gestão e Uso sustentável. 

Para a elaboração deste trabalho e, para dar resposta, às questões colocadas optámos por duas abordagens:  

• Pesquisa bibliográfica assente em artigos científicos sobre o tema em questão; 

• Contato com autarquias e instituições ligadas ao ecoturismo e ao agroturismo inseridas na região. 
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Ao longo do período de formação de um professor deparamo-nos com duas etapas essenciais: a teoria e a 

prática. O intermediário entre estas duas etapas é o planeamento. Sendo assim composto o pano de fundo 

do sistema do professor.  

O ponto de partida do percurso é elementar, indo desde a compreensão dos elementos básicos de ensinar 

até à importância e o contributo de uma determinada disciplina. Da reflexão sobre os mesmos se retiram 

quatro atores importantes: a sociedade, o aluno, a disciplina (enquanto ciência e promotor do desenvolvimento 

do individuo) e o ministério que tutela a educação. 

Estes atores são fulcrais na definição do que ensinar. O aluno em conjunto com a sociedade são 

determinantes no definir que desenvolvimento e conhecimento são pertinentes, bem como a disciplina 

associada aos mesmos, estabelecendo-se através do ministério que tutela a educação, documentos e 

politicas que influenciam o ensino do aluno. Desta teia complexa resultam currículos e programas de cada 

Nação.  

Estabelecida esta base, inicia-se o papel do professor enquanto individuo, na simbiose entre estado da arte 

e experiência individual. 

O estado da arte é variado e nele intervêm diversas ciências, desde a psicologia à filosofia da educação, 

passando pela pedagogia, contribuem para a compreensão de todo o processo de educação. Estes diferentes 

contributos são essenciais para a compreensão de métodos e das suas eficácias, dos diferentes graus de 

desenvolvimento ou diferentes correntes de ensino, entre outros. A pouco e pouco começam-se a identificar 

vários componentes da relação entre aluno-professor no plano teórico. 
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No mesmo plano teórico torna-se ainda importante ter em conta o passado enquanto individuo, numa mistura 

de experiências de interação, de leituras, da forma como se aprende, conhecimentos adquiridos, das opiniões, 

da formação, em suma todo o conhecimento que nos forma e que contribui para a forma como o professor 

raciocina, age e transmite.  

Das didáticas provem o caminho para elemento intermediário entre a teoria e prática. Falamos dos diferentes 

conteúdos, métodos, recursos e estratégias nas diversas disciplinas associadas.  

Falamos em primeiro lugar de planeamento, a chave para a estabilidade do professor. No caso da geografia, 

planificação anual, de unidade didática e de aula representam três tempos e dimensões de planificação.  

Na planificação conflui toda a componente teórica desde currículo aos atores, passando pelo estado da arte, 

experiência individual e a didática. Nesta fase a atenção recai sobre três tipos de conteúdos: temáticos que 

representam na sua essência o que se pretende transmitir do conhecimento e métodos de determinada 

disciplina (saber-saber), procedimentais onde se pratica através da realização de tarefas intelectuais (saber-

fazer), por fim atitudinais, baseando-se sobretudo em atitudes, valores e normas enquadrados com a 

sociedade em que se insere (saber-ser). No panorama de planificação e processos que envolve, duas funções 

ressaltam do carácter pessoal, a capacidade critica e que professor queremos ser, ambos influenciados pela 

experiência individual e que interfere em dois níveis, o primeiro sobretudo em relação a todos os processos 

empregues e conteúdos. Já que professor queremos ser, adquire carácter estruturante em todo o processo 

desde a teoria á prática. 

O exemplo torna-se útil e conduz a prática, que professor quero ser? Tomo o exemplo da geografia do seu 

todo ao particular. O meu ponto de vista é a visão sistemática da geografia, tudo se interliga e influencia 

mutuamente.  

Partindo deste ponto a disciplina geografia é ensinada no espaço, o território e as suas relações, como tal, 

através das aulas em sala de aula ajudo a construir a imagem de representação do real, partindo depois para 

o campo para a compreensão e experimentação da imagem real.  

Do ponto de vista anual a visão é desconstruir ambas as imagens na fase inicial e percorrer passo a passo 

construindo e reconstruindo todas as unidades e as suas relações. Já do ponto de vista da unidade didática, 

abordar cada elemento e as suas relações de forma a formar a unidade. Por fim, as aulas é a base em que 

procuro que o aluno experimente, construa e desenvolva quer a área científica quer a sua individualidade, 

guiando-o através da complexidade em constante contacto com o terreno.  

Com a superfície por explorar, um determinado território oferece uma escala, cada elemento a introduzir vai 

imprimir novas dinâmicas, compreendidas através da exploração, recursos e metodologias, constituindo as 

unidades. Um exemplo de unidade é o relevo, os elementos os agentes internos e externos, os seus 

processos as dinâmicas, resultando as rochas e a produção de um relevo diversificado, um exemplo das 

consequências e dinâmicas são assimetrias na exploração agrícola, entre outros. Sendo assim possível 

encadear outras unidades, alternar escalas e possivelmente a multidisciplinaridade. 

 

Palavras-chave: Teoria; Planeamento; Prática. 
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Ao longo dos últimos anos de ensino, muito se tem falado sobre a importância da planificação das aulas, e 

como esta deveria ser feita. De facto, a planificação é um elemento fundamental que permite ao professor, 

definir quais os objetivos, conteúdos, métodos/técnicas de aprendizagem e a avaliação, que melhor se 

enquadra num determinado tema, numa determinada turma. Um professor ao planificar qualquer tema, têm 

que pensar fundamentalmente nos alunos, o que fará, com que o professor faça uma reflexão sobre como 

ensinar determinados temas. O método de ensino será determinante na aprendizagem dos alunos. 
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A planificação elaborada pelos professores, deverá contribuir para a melhoria da qualidade do processo 

educativo, pois esta, ajuda o professor no desempenho das suas funções. Ao longo do século XX, o professor 

sempre teve pouca autonomia, limitando-se a seguir o que vinha no programa. Porém, a partir de meados da 

década de 70, o professor passa a ter um papel mais ativo e autónomo, o que facilitou a mudança em relação 

à planificação. Para Miguel Zabalza (1992), a planificação é um conjunto de procedimentos que inclui os 

conteúdos, a sequência das atividades que o professor pretende realizar e a avaliação que o professor vai 

utilizar. 

Uma vez, que a planificação linear não conseguia atingir os objetivos no ensino e a na aprendizagem, um 

novo modelo de planificação é desenvolvido. Este novo modelo, é designado por planificação conceptual, que 

tem como ponto de partida as conceções prévias dos alunos a partir das quais são propostas situações-

problema. A planificação conceptual, tem como objetivo a promoção de aprendizagens significativas e à 

construção do saber por parte do aluno, sendo que o papel do professor, é fundamental, uma vez que este, 

será um elo de ligação muito importante. Para Fátima Braga (2004), a planificação é um método trabalho, 

sempre aberto a novas experiências e a qualquer tipo de inovação, sendo uma atividade flexível, interativa e 

aberta. A planificação construtivista passa também pela criação de ambientes estimulantes que proporcionem 

atividades que não são à partida previsíveis e que sejam desafiadoras e motivantes para os alunos. 

Existem diferentes planificações que variam consoante os diferentes momentos do processo de ensino-

aprendizagem. A planificação a longo prazo, é caracterizada pelo plano anual, sendo este um instrumento de 

planificação comum a todos os professores de uma determinada disciplina e que deverá ser elaborado em 

equipa, no início do ano letivo. A planificação de médio prazo permite que o professor desenvolva cada 

unidade de ensino, traçando o percurso para uma série de aulas que tem em comum um mesmo tema. A 

planificação a curto prazo, é a que os professores elaboram para todas as aulas que lecionam, ou seja, são 

os chamados planos de aula, fundamentais na elaboração das aulas. 

A planificação ganha uma maior importância para os professores com menor experiência, pois poderá ajudar 

a controlar o ambiente na sala de aula e a prevenir situações de indisciplina. Assim, planificar com 

antecedência e de forma adequada as atividades a realizar na aula, adequando-as à faixa etária dos alunos, 

e à realidade da turma e da escola, poderá ser uma importante ajuda na prevenção deste problema. Porém, 

devido aos primeiros tempos de nervosismo a que o professor está sujeito, poderá fazer com que este siga 

muito à risca o plano de aula, fazendo com que a aula possa ser muita centrada na figura do professor. 

Contudo, uma boa planificação poderá fazer com que haja diversas técnicas pensadas por parte do professor, 

para que os alunos entendam melhor e se sintam mais confiantes. Apesar de os professores mais experientes, 

terem uma maior capacidade de controlo das aulas e da indisciplina, estes por vezes ficam presos no tempo 

e não conseguem evoluir, ou seja, não conseguem acompanhar as mudanças do ensino.    

Atualmente, creio que não existem dúvidas, o estado pouco desenvolvido da educação em Portugal, está 

relacionado com a falta de interesse pelos professores mais experientes. Sendo assim, a planificação torna-

se um elemento fundamental no sistema de ensino-aprendizagem e que contribui para uma maior dinâmica 

e evolução dos alunos. 
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A arte de ensinar, aprender e avaliar tem sofrido profundas alterações, ao longo das últimas décadas, em 

todo o mundo e, Portugal parece não ser exceção. Estas alterações têm vindo a acompanhar as novas 

exigências sociais que afetam, inevitavelmente, as realidades escolares que delas fazem parte integrante. 

Hoje, sabemos que, mais do que a aquisição de saberes, o mais importante é saber como, e para quê fazer 
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uso desses saberes. Observando com detalhe as dinâmicas escolares promovidas pela Escola Secundária 

João Gonçalves Zarco percebemos que, o modo de ensinar e educar os indivíduos transformou-se 

significativamente, nos últimos anos. Aqui, encontramos um ensino, onde o uso de diferentes momentos e 

instrumentos de avaliação parece ser imprescindível. Trata-se, pois, de uma Escola dotada de um conjunto 

de instrumentos que permitem ao aluno ter uma maior consciência, responsabilização e participação face ao 

seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Apesar do uso destes diferentes instrumentos de avaliação 

reconhece-se que, um dos instrumentos privilegiados para o desempenho de tal tarefa é, efetivamente, o 

teste de avaliação. Fazendo parte de uma avaliação sumativa, estes testes permitem uma maior e melhor 

participação do aluno na sua formação e no seu desempenho escolar (devemos para efeitos teórico-práticos 

distinguir a avaliação sumativa da avaliação de etapa. No que diz respeito à Escola Secundária João 

Gonçalves Zarco, os testes são encarados como instrumentos que permitem elaborar a “súmula” de todas as 

aprendizagens realizadas por parte dos alunos e não como momentos de avaliação e/ou de inspiração 

isolados e individualizados). E foi, efetivamente, com base nestes pressupostos que se aplicou o teste de 

avaliação aqui em análise. Ao incidir sobre a temática: a Localização dos Diferentes Elementos da Superfície 

Terrestre, este teste é constituído por três grupos de questões. O primeiro grupo contempla questões acerca 

da localização absoluta, dos limites físicos, dos países e dos acidentes geográficos que compõe a América 

do Sul; o segundo grupo apresenta questões relacionadas com a localização de países, microestados, ilhas, 

mares europeus e identificação dos limites físicos da Europa e, por fim, o terceiro grupo, debruça-se sobre 

questões relacionadas com a União Europeia, nomeadamente, com a sua formação, objetivos, alargamentos 

e políticas adotadas. Foram realizadas duas versões distintas do mesmo teste por forma a assegurar a 

seriedade de todo este processo. Procurou-se ainda que, as questões fossem  passiveis de reflexão por parte 

dos alunos que, deveriam  assimilar e associar diferentes conceitos e distintas temáticas.  Aplicado à turma 

do 7º1, este teste apresenta resultados bastante favoráveis que merecem, sem dúvida alguma, a nossa 

atenção. Tais resultados não nos parecem estranhos, uma vez que a turma do 7º1 é uma turma de nível 

“elevado”. Ou seja, trata-se de uma turma com um nível de aproveitamento verdadeiramente significativo, 

acima da média das turmas de 7ºano. De facto, e como comprovam os resultados, a maioria dos alunos 

alcançou classificações acima dos 80%. Neste sentido, devemos proporcionar, enquanto docentes, 

momentos de reflexão acerca destes resultados percebendo a pertinência da função reguladora da avaliação 

sumativa. Neste sentido devemos tentar perceber quais as dificuldades evidenciadas pela maioria dos alunos, 

de forma a tentar corrigir eventuais falhas na explicação e/ou na assimilação dos conhecimentos/conteúdos.   
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A base epistemológica dos mapas conceptuais está presente em Ausubel e Novak, que se dedicam ao estudo 

da estrutura cognitiva das aprendizagens. Ausubel desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa que 

procura explicar de que forma ocorre a estruturação do conhecimento e das aprendizagens, tendo em conta 

os conhecimentos prévios dos aprendizes. Novak desenvolveu na prática esta teoria juntamente com o seu 

grupo de pesquisa na Universidade de Cornell, concluindo que esta forma de organizar o conhecimento se 

traduz numa aprendizagem significativa.  
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Assim sendo, esta ferramenta torna-se um recurso didático fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem da Geografia, que pode ser interpretado como um recurso, explanando um conjunto vasto de 

conceitos sob uma hierarquia, uma estratégia que auxilia os indivíduos a organizar o conhecimento e um 

método de compreensão de conceitos. 

Um mapa conceptual é um resumo esquemático e ordenado segundo uma hierarquia. O conhecimento está 

organizado e representado em todos os níveis de abstração, situando os mais gerais e inclusivos na parte 

superior e os mais específicos e de menor poder de inclusão na parte inferior. A hierarquização dos conceitos 

no mapa conceptual pressupõe uma escala de complexidade na sua construção que varia conforme o autor 

do mapa em questão, uma vez que a sua elaboração é pessoal.  

Na elaboração de um mapa conceptual existem três elementos fundamentais que têm de estar presentes: o 

conceito, a proposição e as «palavras de enlace». Entende-se por conceito, segundo Novak e Gowin (1996) 

“ uma regularidade nos acontecimentos ou objetos designados por algum termo”. A proposição é entendida 

como um conjunto de dois ou mais conceitos (termos conceptuais) unidos por uma palavra de enlace, criando 

uma semântica (frase). Por fim, as palavras de enlace unem os conceitos que demonstram a ligação existente 

entre eles. 

Os mapas conceptuais implicam também uma escala de complexidade na sua elaboração que tem de 

obedecer a certas regras. Estes têm de ser sempre lidos num sentido de cima para baixo; a seleção que se 

processa com a sintetização daquilo que é considerado como mais essencial e vital para um tema ou texto 

em questão; o seu impacto visual que deverá ser conciso e de simples interpretação; o mesmo conceito não 

deverá ser empregue duas vezes no mapa conceptual; e por fim os seus elos de ligação devem assemelhar 

se a uma frase bem construída.  

Podemos dizer que os mapas conceituais são instrumentos que podem levar a profundas modificações na 

maneira de ensinar, de avaliar e de aprender, e que por isso merecem a nossa atenção e reflexão como 

instrumento de ensino. 

Por isso, é possível desenvolver-se um mapa conceptual para uma aula, para uma unidade de curricular, para 

um curso ou, até mesmo, para um programa educativo completo. A grande diferença reside no grau de 

generalidade dos conceitos colocados no mapa.  

O objetivo que está inerente á construção de mapas conceptuais e que fortalece todos os outros é, segundo 

Novak (2000) o facto de desenvolver “o fio comum da educação que reside no desenvolvimento da 

capacidade de pensar”.  

Este recurso didático, também apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagens podemos referir que 

os mapas conceptuais proporcionam ao aluno a organização dos conceitos e a sua perceção como um todo, 

compreendendo quais os “termos-chave” de determinada temática. Como desvantagens podemos apontar 

que a construção do mapa de forma descuidada aumenta a dificuldade de compreensão e interpretação dos 

conteúdos temáticos. Além disso, se o mapa for muito complexo poderá dificultar o processo de aprendizagem 

do aluno.  

Inserido no Mestrado em ensino em Historia e Geografia da faculdade de Letras da Universidade do Porto a 

técnica de elaboração de mapa conceptuais foi desenvolvida na Unidade Curricular de Didática da Geografia 

no contexto da formação inicial de professores. Tendo como base o documento orientador Metas Curriculares 

do Ensino Básico de Geografia, foram construídos vários mapas conceptuais sobre as mais variadas 

temáticas presentes no programa de Geografia. Neste poster pretendemos apresentar dois mapas 

conceptuais relativos a duas temáticas do 7º ano de escolaridade: um sobre a representação da superfície 

terrestre e outro sobre os diferentes tipos de climas do mundo. Primeiramente, foram destacados os 

conteúdos temáticos mais relevantes na aprendizagem destes dois temas e, de seguida, organizados 

hierarquicamente até chegar aos respetivos mapas conceptuais, que explanam de forma rigorosa e sintética 

a informação pretendida.  

A pertinência da exposição deste trabalho prende-se, a nosso entender, com a necessidade de dar a devida 

importância á técnica dos mapas conceptuais por estes serem um instrumento muito importante em todo o 

processo ensino aprendizagem. 
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No âmbito do Mestrado em Ensino de História e Geografia no 3º ciclo do EB e ES, e na Unidade Curricular 

de Didática de Geografia II, foi-nos proposta a realização de vários instrumentos de planificação, 

nomeadamente, um Plano de Unidade Didática. Escolhemos o subdomínio: “Mobilidade da População”. 

As Unidades Didáticas são unidades de trabalho que pretendem sequenciar um processo de ensino-

aprendizagem articulado. É por isso, um conjunto ordenado de atividades, que são estruturadas e articuladas 

para alcançar um objetivo educativo, relacionado com um conteúdo concreto, neste caso a “Mobilidade da 

População”. As Unidades Didáticas podem ser simples, ou estarem organizadas como um projeto ou numa 

ideia central, agregadora. 

Os elementos básicos de uma Unidade Didática são: as condições de partida, as metas de aprendizagem 

(Ensino Básico), emanadas pelo Ministério de Educação e Ciência, relacionadas com o conteúdo em questão 

e os objetivos gerais (Ensino Secundário), os vários tipos de conteúdos (temáticos, procedimentais e 

atitudinais), as situações educativas e a avaliação. O tempo de desenvolvimento de uma Unidade Didática é 

variável, dependendo dos conteúdos propostos e da idade dos alunos.  

Para a elaboração de uma Unidade Didática, o professor (ou grupo de professores), deve ordenar e 

sequenciar, não só as próprias Unidades Didáticas, mas também todo o processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos. Neste contexto, o nosso grupo de trabalho, com a finalidade de alcançar as metas curriculares 

do 8ºano, da disciplina de Geografia, e com o intuito dos alunos aprenderem, de forma significativa, a 

Mobilidade da População, pensou como situação educativa agregadora “Vamos construir um Blog”. Desta 

forma, pensamos que os alunos podem construir o seu próprio conhecimento relativo, não só aos diferentes 

tipos de conteúdos geográficos, mas também familiarizarem-se com as novas tecnologias.  

Todo o processo de elaboração de uma Unidade Didática é uma tarefa complexa e que se baseia na 

explicitação das intenções educativas, nos conteúdos, nas atividades, nos recursos e avaliação, tendo sempre 

em conta o projeto Educativo e Curricular da Escola, e da turma.  

Assim sendo, prevemos seis aulas de noventa minutos para a lecionação desta Unidade Didática, tendo como 

base o referido blog. As situações educativas tornam-se o elemento mais importante, uma vez que expressam 

as opções tomadas pelo(s) professor(es), postas em prática, e que podem ser sinónimo do sucesso ou 

insucesso do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, pensamos em nove situações educativas em 

torno do tema agregador “Vamos construir um Blog”. Na primeira delas, os alunos introduzem no blog, notícias 

atuais sobre os movimentos migratórios com vista a serem debatidas na aula como abordagem inicial ao tema. 

A segunda situação educativa será o visionamento de um vídeo elucidativo acerca da questão da atual 

mobilidade da população mundial. Na terceira situação educativa, os alunos formam grupos de trabalho e, 

através de um guião (disponível no blog) que simula histórias sobre um tipo de migração específico, 

interpretam o tipo de migração atribuído. Já na quarta situação educativa, os alunos, divididos pelos grupos 

de trabalho, apresentam à turma o tipo de migração que lhes foi atribuído. Esta atividade será acompanhada 

por uma ficha de escuta ativa. A quinta Situação Educativa, será uma discussão entre os alunos sobre os 

diferentes tipos de migração apresentados, sobre os principais fluxos migratórios existentes, e por fim, as 

suas causas e consequências. Na sexta Situação Educativa, haverá, por parte dos alunos, a exploração de 

alguns sites sobre migrações, com o intuito destes perceberem os fluxos migratórios. Na sétima Situação 

mailto:up201006870@letras.up.pt
mailto:up201401374@letras.up.pt
mailto:up201108464@letras.up.pt


81 

 

Educativa os alunos identificam num planisfério os fluxos migratórios apresentados pelos grupos de trabalho, 

e os principais países de entrada e saída de migrantes. A oitava Situação Educativa diz respeito ao 

visionamento de excertos do programa “Portugueses pelo mundo” com vista a ser compreendida a emigração 

atual portuguesa. Por fim, na última Situação Educativa os alunos fazem-se acompanhar de notícias sobre a 

imigração em Portugal, com vista a serem introduzidas no Blog e a ser discutido o tema na aula. 

A implementação destas tarefas didáticas vai permitir o desenvolvimento articulado dos vários tipos de 

saberes, que face a situações concretas, vão possibilitar o desenvolvimento das metas de aprendizagem. 

Desta forma, nós, futuros professores, pretendemos que os alunos, se tornem cidadãos informados e 

responsáveis, capazes de agir perante a realidade da mobilidade da população mundial. 

 

Palavras-chave: Unidade Didática; Situações Educativas; Ensino; Aprendizagem 
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O presente resumo tem como objetivo evidenciar que os Mapas Conceptuais são uma ferramenta de grande 

utilidade no processo de ensino-aprendizagem. Como tal pretendemos mostrar as suas características, 

vantagens e desvantagens e as suas finalidades.  

Fazendo uma pequena contextualização, nos anos 70, Joseph Novak e os seus colaboradores tiveram a ideia 

de desenvolver os chamados mapas conceptuais. Esta é uma ferramenta de metacognição que permitem ver 

o conhecimento através de uma rede de relações entre conceitos (Medeiros, M., Andrade, A. e Colla, A., 

2003). 

As relações entre os conceitos fazem-se na direção vertical (conceitos gerais, intermédios e específicos) e na 

horizontal (vários conceitos podem aparecer na mesma posição vertical). Neste sentido, podemos dizer que 

os mapas devem ser lidos de cima para baixo e da esquerda para a direita (Medeiros, M., Andrade, A. e Colla, 

A., 2003). 

Relativamente à questão dos conceitos, estes mapas não procuram classifica-los mas sim relaciona-los e 

hierarquiza-los entre si. É ainda aconselhável a formação de uma proposição, ou seja, de uma ligação entre 

conceitos e nela escrever algumas palavras-chave para que se perceba o tipo e significado da relação entre 

esses conceitos (Moreira, 2011). 

Os conceitos não são entendidos de forma igual por todos o que significa que não existem mapas conceituais 

absolutamente “corretos”. Daí, tal como advoga Moreira e Buchweitz (1993, p.15) “um mapa conceitual deve 

ser sempre visto como «um mapa conceptual» e não [como] «o mapa conceptual» ”.  

O mapa conceitual está ligado à teoria cognitiva de aprendizagem de David Ausubel. Para Ausubel as novas 

informações podem ser aprendidas quando os conceitos mais relevantes já estão claros na estrutura cognitiva 

do indivíduo, sendo, portanto, estes conceitos mais inclusivos uma ajuda na introdução de novos conceitos. 

Quando este processo ocorre (interacção entre o novo conhecimento e o já existente, modificando-se os dois 

e gerando nova aprendizagem ao indivíduo) Ausubel fala em aprendizagem significativa. Esta teoria remete-

nos para o facto de o pensamento das pessoas se gerar por conceitos (Moreira e Buchweitz, 1993).  

Ora, esta informação, logo à partida, evidencia a importância deste tipo de mapas na aprendizagem, pois o 

uso de conceitos é a sua base. Além disso, se para Ausubel a estrutura cognitiva significa uma estrutura 

hierárquica de conceitos na mente do indivíduo rapidamente podemos associar esta descrição com a estrutura 

de um mapa conceitual, elaborado segundo uma hierarquia de conceitos. 
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Este recurso mostra-se uma técnica flexível que pode ser usada com diversas finalidades: na análise do 

currículo, na planificação podem ser úteis para separar a informação significativa da trivial, como recurso de 

aprendizagem ou até meio de avaliação, tanto no primeiro contacto com aquele tema, como no fim da 

exposição do mesmo (Ontoria, A., 1993). 

Ao construir um mapa conceptual, cada aluno demonstra o modo como as ideias estão organizadas na sua 

estrutura cognitiva, o que permite uma maior facilidade da aprendizagem no que se pretende ensinar 

(Valadares & Moreira, 2000). 

Este tipo de mapas traz vantagens para o aluno: com um conhecimento sistematizado, ao permitir uma visão 

integradora do conteúdo lecionado, mas também para os professores, por exemplo, ao os auxiliar para, 

durante a aula, estarem mais atentos aos conceitos-chave que têm de ser abordados, entre muitas outras 

(Medeiros, M., Andrade, A. e Colla, A., 2003). 

No fundo, como diz Joseph D. Novak (2000) o mapa conceitual tem três grandes características: é uma 

estratégia, pois ajuda os estudantes a aprender ou a organizar o conhecimento, é um método, para os 

estudantes compreenderem o significado do que é ensinado, e é um recurso esquemático, que representa 

um conjunto de significados conceituais. 

Desta forma, os mapas conceituais podem ser uma espécie de síntese do mais importante que determinada 

mensagem quer passar. Segundo Marco Moreira (2011) os conceitos devem ser explicados por quem os faz 

porque assim a pessoa expressa significados, e aí reside um dos valores mais importantes de um mapa 

conceitual.  

Olhando para tudo isto, a aquisição de conceitos de uma forma clara deve ser um dos principais objetivos do 

professor, pois é a partir dos mesmos que novos conhecimentos se geram. Desta forma, o mapa conceitual 

revela-se uma ferramenta de enorme utilidade devendo, por isso, os alunos serem encorajados a escrever os 

seus próprios mapas. 

Durante a Unidade Curricular de Didática da Geografia I fomos incumbidos de elaborar um mapa conceptual, 

tendo como base a gestão curricular das Orientações Curriculares de Geografia e respectivas metas. Desta 

forma, os exemplos que apresentamos de seguida são o resultado dessa interpretação, no qual estão 

presentes todas as características acima descritas. 

O primeiro exemplo refere-se a um Mapa Conceptual elaborado com base no subdomínio O Clima das Metas 

Curriculares do 7ºano, já o segundo tem por base o subdomínio Atividades Económicas das Metas 

Curriculares do 8ºano, cuja temática específica é A Pesca. 

 

Palavras-chave: conceito; preposição e palavras de enlace. 
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Dando início a esta breve reflexão sabemos de antemão que, a avaliação é um elemento integrante e 

regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, 

apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens (esta tomada de 

decisões é um processo normal e contínuo na vida de um professor e de toda uma comunidade educativa). 

Deste modo, sabemos de igual forma que, a avaliação para além de apoiar o processo educativo e de 

sustentar o sucesso de todos os alunos, visa também certificar as diversas aprendizagens e competências 

adquiridas pelo aluno, no final de cada ciclo. Esta certificação opera-se, normalmente, através do uso da 

avaliação sumativa. De facto, a avaliação das aprendizagens e competências assenta em princípios tão 

importantes como a consistência entre os processos de avaliação, as aprendizagens e as competências 

pretendidas. A avaliação permite, ao fim ao cabo, a valorização da evolução do aluno e, como processo 

regulador permite igualmente uma introspeção das tarefas realizadas pelo professor e pelos alunos. Ora, foi 

mailto:patriciamagferreira@gmail.com


83 

 

com base nestes pressupostos que o teste de avaliação aqui em análise foi implementado. No âmbito da 

temática: a Localização dos Diferentes Elementos da Superfície Terrestre, este teste é constituído por três 

grupos de questões. O primeiro grupo contempla questões acerca da localização absoluta, dos limites físicos, 

dos países e dos acidentes geográficos que caraterizam a América do Norte; o segundo grupo apresenta 

questões relacionadas com a localização de países, microestados, ilhas, mares europeus e identificação dos 

limites físicos da Europa e, por fim, o terceiro grupo, debruça-se sobre questões relacionadas com a União 

Europeia, nomeadamente, com a sua formação, objetivos, alargamentos e políticas adotadas. Foram 

realizadas duas versões distintas do mesmo teste por forma a assegurar a seriedade e a honestidade de todo 

o processo. Procurou-se ainda que, as questões fossem passiveis de reflexão por parte dos alunos que 

deveriam assimilar e associar diferentes conceitos e distintas temáticas. Aplicado à turma do 7º4, este teste 

apresenta resultados que merecem, sem dúvida alguma, a nossa atenção. Na verdade, dados os resultados 

obtidos, e apesar de ser considerada uma turma de nível “elevado”, a turma do 7º4 demonstrou algumas 

dificuldades na resolução de determinados exercícios. Esta dificuldade, obviamente, condicionou os 

resultados que foram mais baixos do que aquilo que era esperado. Estando, portanto, os resultados abaixo 

das expectativas, caberá ao professor adequar e promover medidas para contornar esta situação. De facto, 

as classificações obtidas pela turma do 7º4 leva-nos a encarar a avaliação como um instrumento orientador 

do processo de ensino- aprendizagem. Como futuros docentes leva-nos, também, a pensar nas medidas que 

deverão ser implementadas e nas formas de atuação dos professores que devem criar estratégias, no sentido 

de melhorar o processo ensino-aprendizagem dos alunos. Na verdade, e apesar da maioria dos alunos ter 

obtido classificações acima dos 70%, registaram-se poucos excelentes, o que seria expetável, face aos 

resultados alcançados anteriormente. Por fim, estes resultados devem ainda servir para responsabilizar os 

alunos, fazendo-os tomar consciência das atitudes e dos comportamentos menos adequados que devem 

melhorar em contexto de sala de aula. Como professores acreditamos que estes comportamentos foram 

prejudiciais, contribuindo para a decréscimo dos resultados obtidos.    

 

Palavras-chave: Educação, Avaliação Sumativa, Teste de Avaliação 
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A avaliação é um processo complexo e constitui um aspeto fundamental em todo o processo ensino-

aprendizagem, quer sob a forma de diagnóstico, de regulação ou ainda como balanço final. Todavia, para que 

esta constitua um verdadeiro elemento no processo de aprendizagem há que ter em conta o que se avalia e 

de que forma se avalia, para que não se confunda avaliação com classificação.  

Dessa forma, considerando a avaliação como um processo regulador e integrador da prática de ensino, 

englobando em si o “saber”, “saber-fazer” e saber-ser”, efetuou-se uma análise em torno da avaliação 

procedimental, desenvolvida ao longo das diversas aulas lecionadas enquanto professora estagiária, com 

uma turma do 8º ano de escolaridade, na disciplina de Geografia.  

Os objetivos pautavam-se por compreender de que forma os alunos reagiam à aplicação prática do saber, e 

quais as dificuldades sentidas e aptidões desenvolvidas gradualmente na aprendizagem de procedimentos 

geográficos. Em última instância, importava refletir sobre este formato de avaliação e de que forma constituía 

um contributo para uma aprendizagem e avaliação mais reguladoras e integradoras do processo ensino-

aprendizagem. 

Assim sendo, foi possível concluir que aprender e ensinar procedimentos geográficos não deve ser uma 

prática isolada, mas pelo contrário, sistemática e evolutiva, para que os alunos consigam desenvolver 

habilidades, ações, forma de atuar e de resolver tarefas. Além disso, percebeu-se que a maioria dos alunos 
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domina procedimentos básicos de construção e análise, mas por outro lado, revela ainda algumas dificuldades 

em procedimentos relacionados com o cálculo e interpretação de resultados.  

Contudo, perante esta análise foi exequível reunir novos elementos que permitiram efetuar uma reflexão e 

avaliação relativamente ao ponto de situação da aprendizagem dos alunos. Identificaram-se as habilidades e 

procedimentos que os alunos dominavam, bem como aqueles que os alunos ainda necessitam de melhorar, 

essenciais para a aprendizagem da Geografia.  

Pode assim afirmar-se que um processo ensino-aprendizagem que envolva o “saber-fazer” deve fazer parte 

integrante do processo de ensino-aprendizagem para que, a longo prazo, os alunos sejam capazes de 

compreender, mas também interpretar e aplicar o saber geográfico no seu dia-a-dia. Além de tudo isso, ao 

promover-se o “saber-fazer “nas aulas de Geografia permite ainda ir ao encontro de uma aprendizagem e 

avaliação mais reguladora e integradora, uma vez que proporciona mais elementos de avaliação que vão para 

além da mera classificação obtida nas fichas de avaliação, garantindo assim uma atuação mais ajustada e 

equitativa por parte do professor. 

 

Palavras-chave: Avaliação; Procedimentos; Ensino; Geografia 
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No âmbito da Iniciação à prática profissional de ensino supervisionado, um dos elementos essenciais do 

processo de ensino – aprendizagem é a avaliação. Este é um processo através do qual o professor 

acompanha o progresso dos seus alunos, destacando os aspetos que foram alcançados e os que ainda não 

o foram, o que permite procurar soluções para atingir os conhecimentos e aprendizagens desejadas. A 

avaliação é um elemento fundamental porque permite, ao professor, conferir os conhecimentos que os alunos 

possuem. Através dela podem aferir-se duas dimensões distintas: por um lado, estabelecer as metas que se 

pretende alcançar e, por outro lado, averiguar se os resultados obtidos eram os pretendidos, o que permite 

fazer uma regulação do processo. 

Neste processo, podemos identificar três tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica permite que se apure os 

conhecimentos que os alunos têm sobre uma determinada matéria, num dado momento, para que se iniciem 

novas aprendizagens. Esta pode processar-se no início de cada Unidade Didática assim como no decorrer 

do processo de aprendizagem. É fundamental para o professor perceber quais as aprendizagens que os 

alunos possuem previamente. A avaliação formativa acompanha todo o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo fundamental para identificar as aprendizagens bem sucedidas e as que não o foram, conduzindo a um 

processo de regulação, em que se poderá adotar outro método de aprendizagem. Ela pode decorrer ao longo 

das unidades de ensino, devendo ser praticada sistematicamente. A avaliação sumativa pode ter a função de 

equilibrar a avaliação diagnóstica, ao permitir que o professor apure quais as aprendizagens que o aluno já 

possui, e que antes não possuía, e também apurar outras que não foram consomadas quando estavam 

aparentemente adquiridas. Permite, assim, que se aperfeiçoe o processo de ensino. 

 De entre as três formas de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), decidimos apresentar um 

instrumento de avaliação formativo. Deste modo, apresentamos um instrumento de avaliação procedimental, 

onde construímos uma ficha de trabalho para uma turma do 7º ano de escolaridade relacionada com o domínio 

“O meio natural” e, dentro deste, o subdomínio “O Clima”. Assim, tendo em conta que professor deve proceder 

a uma avaliação justa, na medida em que deve estabelecer previamente os parâmetros a analisar, 

determinando a forma como o vai fazer, construímos uma situação educativa agregadora relativa à 

personagem Tim-tim, na exploração dos lugares do mundo. Esta situação foi analisada ao longo das aulas 

anteriores à ficha de trabalho, para que aquando da implementação da ficha, esta estivesse próxima de 

realidade explorada ao longo da aula.  
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Procedemos à sua implementação em contexto de sala de aula e fizemos a respetiva análise de dados. Deste 

modo, queremos perceber as vantagens da utilização deste tipo de avaliação em contexto de aula, na medida 

em que esta poderá apresentar-se como um instrumento de auxílio ao estudo ou, se por outro lado, se 

apresenta um entrave ao desenvolvimento de aprendizagens e conhecimentos por parte dos estudantes. 

Pretendemos perceber de que forma a avaliação formativa contribui para o sucesso dos alunos no processo 

de ensino – aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação, ensino, avaliação, avaliação formativa 
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No processo de ensino-aprendizagem, a avaliação assume um papel preponderante, dado que regula as 

aprendizagens, orienta todo o percurso escolar, mas acima de tudo valida o conhecimento que é adquirido 

pelos alunos.  

A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e por fim a avaliação sumativa, apresentam um conjunto de 

funções específicas, mas acabam por se complementar. Na avaliação formativa, está subjacente a regulação 

(de processos), o reforço (de êxitos) e a remediação (de dificuldades). A investigação realizada nos últimos 

anos demonstra que este tipo de avaliação contribui para melhorar as aprendizagens dos alunos, 

especialmente, daqueles que têm mais dificuldades. 

Foi realizada uma ficha de avaliação procedimental, por 18 alunos, que estava inserida no domínio - O Meio 

Natural e no subdomínio- Clima. De forma a tornar a ficha mais motivadora, foi utilizada a personagem do 

Tintim. Fique firme a ideia de que adquirir um procedimento não é só fazer algo, mas também saber porque 

se faz. Ao aprender procedimentos, aprendesse a construir conhecimentos.  

Depois de se interpretarem os resultados da prova de avaliação formativa, o professor percebe se os alunos 

estão a ter aproveitamento e se é possível continuar com a lecionação dos conteúdos, ou se pelo contrário, 

se detetam falhas e se tem que retomar as aprendizagens.   

A avaliação formativa é aplicada ao longo do processo de ensino-aprendizagem e trabalha com 

procedimentos formativos, que podem ser escritos ou orais. As consequências da avaliação formativa, 

traduzem-se no fornecimento de indicações do estado das aprendizagens realizadas. Também pode facultar 

pistas ao professor e ao aluno, que permitem indicar os meios e modos de remediar ou enriquecer as 

aprendizagens. 

É uma avaliação interna ao processo de ensino-aprendizagem em que o aluno autorregula as suas 

aprendizagens. Esta autorregulação é essencial, dado que lhe permite perceber que a aprendizagem não é 

um produto que se consome, mas um produto que se vai construindo com as suas intervenções. Assume aqui 

um papel de protagonismo. 

Assim, pode referir-se que a utilização dos procedimentos assim como o seu conhecimento declarativo e as 

suas estratégias conduzem a uma avaliação completa do aluno. 

 

Palavras-chave: Ensino; Avaliação; Aprendizagem 
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Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a diversas mudanças nas orientações curriculares em Portugal, tanto 

no ensino básico, como no ensino secundário. Tem havido um conjunto alargado de preocupações e mesmo 

de orientações, que apontam para novas formas de encarar o objetivo da educação e do ensino no nosso 

país. Também as funções da avaliação têm vindo a ampliar-se, revestindo-se de um carácter fortemente 

social e pedagógico, o que a converte atualmente num elemento essencial no processo de ensino-

aprendizagem. O que nos interessa, efetivamente é uma avaliação que regule as aprendizagens, uma 

avaliação encarada como elemento integrante e regulador da prática educativa. Esta avaliação reguladora 

trouxe de facto, novas exigências quanto à diversificação dos instrumentos de avaliação e aos modos de os 

utilizar. Hoje, sabemos que a regulação das aprendizagens resulta de uma multiplicidade de processos e de 

momentos de avaliação, como a avaliação formativa; a coavaliação entre pares, a autoavaliação e a avaliação 

sumativa. Ora, é precisamente na avaliação sumativa, mais propriamente, no teste de avaliação que reside o 

cerne da questão. Entendemos que, o teste de avaliação constitui-se como uma verdadeira avaliação 

reguladora, já que permite fomentar a autonomia e a responsabilidade nos processos de aprendizagem do 

próprio aluno. A referir que, o uso da avaliação reguladora constitui, efetivamente, um estímulo para o aluno, 

que passa a ser o principal elemento integrante da sua própria aprendizagem. No que concerne ao professor, 

esta avaliação constitui uma forma de responsabilizar o aluno, chamando-o à atenção para que este perceba, 

sobretudo, que é ele o protagonista do seu próprio processo educativo. Ora, foi com base nestas 

considerações que foi realizado o teste de avaliação aplicado à turma do 7º2. Ao incidir sobre a temática: a 

Localização dos Diferentes Elementos da Superfície Terrestre, este teste é constituído por três grupos de 

questões. O primeiro grupo contempla questões acerca da localização absoluta, dos limites físicos, dos países 

e dos acidentes geográficos que compõe o continente africano; o segundo grupo apresenta questões 

relacionadas com a localização de países, microestados, ilhas, mares europeus e identificação dos limites 

físicos da Europa e, por fim, o terceiro grupo, debruça-se sobre questões relacionadas com a União Europeia, 

nomeadamente, com a sua formação, objetivos, alargamentos e políticas adotadas. Foram realizadas duas 

versões distintas do mesmo teste por forma a assegurar a seriedade do processo. Procurou-se ainda que, as 

questões motivassem a reflexão por parte dos alunos que, deveriam assimilar e associar diferentes conceitos 

e distintas temáticas. Aplicado à turma do 7º2, este teste apresenta resultados que merecem, sem dúvida 

alguma, a nossa atenção. Na verdade, dados os resultados obtidos, a turma do 7º2 demonstra efetivamente 

dificuldades de aprendizagem. De facto, e como comprovam os resultados, a maioria dos alunos alcançou 

classificações que oscilaram entre o Muito Fraco (0%) e o Satisfaz (69%). Na verdade, estas dificuldades de 

aprendizagem já se tinham evidenciado em momentos de avaliação anteriores. Parece-nos, pois, fundamental 

refletir sobre esta realidade tomando como ponto de partida a função reguladora do processo de avaliação. 

Assim sendo será fundamental refletir sobre o papel do professor e o que este deve fazer para reverter estes 

resultados. Por outro lado, deveremos pensar também no papel dos alunos e no que estes deverão fazer para 

melhorar o seu próprio processo de ensino- aprendizagem.  
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