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Conteúdos

Tempos

Tema 2 – Os recursos naturais de que a população dispõe: usos,
limites e potencialidades
1.º Período
2.1. Os recursos do subsolo
•Quais são os recursos do subsolo disponíveis?
•Onde se localizam os recursos do subsolo?
•Que problemas decorrem da exploração dos recursos do (previstas 56 aulas)
subsolo?
•Como podem ser potencializados os recursos energéticos
em Portugal?

Tema 3 – Os espaços organizados pela população
3.1. As áreas rurais em mudança
●As fragilidades dos sistemas agrários
●A agricultura portuguesa e a PAC
●As novas oportunidades para as áreas rurais

3.2. As áreas urbanas: dinâmicas internas
●A organização das áreas urbanas
●A expansão urbana
●Os problemas urbanos

Conteúdos

Tempos

3.3. A rede urbana e as novas relações cidade-campo
●As características da rede urbana
●A reorganização da rede urbana
●As parcerias entre cidades e o mundo rural
Tema 4 : A população: como se movimenta e comunica

2.º Período
(previstas 66 aulas)

4.1. A diversidade dos modos de transporte e a desigualdade das
redes
●A competividade dos diferentes modos de transporte
●A distribuição espacial das redes de transporte
●A inserção nas redes transeuropeias
4.2. A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações interterritoriais
●A distribuição espacial das redes de comunicação
●O papel das TIC no dinamismo dos diferentes espaços geográficos

Conteúdos

4.3. Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida das populações
● A multiplicidade dos espaços de vivência
●Os problemas de segurança, de saúde e ambientais

Tempos

3.º Período
(prevista 48 aulas)

5. A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas oportunidades
5.1. Os desafios para Portugal no contexto do alargamento da União
Europeia
5.2. A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental
Comunitária
5.3. As regiões europeias no contexto das políticas regionais da União Europeia

