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 ATIVIDADES ECONÓMICAS  

? 



Exp l o ração  d e  recu rso s  n a tu ra i s  e  p ro d u ção  d e  a l i men to s  

A i n d ú s t r i a  

O  co mérc i o  e  o s  se rvi ço s  

Atividades económicas 

Setores de atividade 

 

Primário 

Secundário 

Terciário (Comércio e Serviços) 

Redes e meios de transporte e de telecomunicações 



Profissões dos Encarregados de Educação dos alunos do 9.º4.ª N.º 

Cozinheira (Chefe de cozinha, Pasteleira) 5 

Empregada de Limpeza 3 

Vigilante 2 

Contabilista 1 

Engenheiro técnico 1 

Empregado de escritório 1 

Diretora de Recursos Humanos 1 

Repositora 1 

Técnica de Fisioterapia 1 

Operadora de hipermercado 1 

Cabeleireira 1 

Auxiliar de ação educativa 1 

Assistente de consultório 1 

Músico 1 

Pedreiro 1 



Evolução dos setores em Portugal 

I – tem vindo a diminuir 

II – aumentou ligeiramente 

III duplicou – Terciarização 

da economia 



Taxa de atividade e população empregada 

por setor de atividade em 1988 e 2008 



Distribuição dos setores de 

atividade por NUT II (1991) 

 



 

Comércio Interno – realizado dentro do país, e regiões 

 

Comércio Externo /Internacional – realizado com outros países 

Comércio 

Trocas de bens entre pessoas, regiões e países 

Complementaridade entre regiões  



Inglaterra – importações, exportações, século XVIII 



Fonte:http://

www.geogra

fiaparatodos

.com.br/inde

x.php?pag=

capitulo_18

_globalizaca

o_e_redes_

da_economi

a%20_mund

ial 



Forte crescimento económico industrial; 

Liberalização das trocas comerciais devido à abolição das barreiras 

alfandegárias; 

 Aumento demográfico; 

Melhoria do nível de vida ( maior poder de compra); 

Desenvolvimento dos transportes e das vias de comunicação; 

Os fatores mais atuais são contudo o marketing e a publicidade que 

leva ao consumismo. 

 

Fatores para a expansão do comércio mundial 



Balança Comercial  

É o valor das exportações menos as importações 

 

Favorável (positiva) = E>I 

Equilibrada / Nula    E=I 

Desfavorável (negativa)= E<I 

Exportações – o que se vende aos outros países 

Importações -  o que se compra aos outros países 



Fonte: CD - Manual adotado 



FICHA DE TRABALHO 



Principais destinos da exportação de azeite em 2011 

hFonte: 

ttp://www.apcor.pt/userfiles/File/Publicacoes/APCOR_ANUARIO_2013.pdf?PHPSESSID=45ffb47c85497f

7aa62bfefc8b9924f4 



Evolução das Exportações Portuguesas de Cortiça 2001-2012 

Fonte: 

http://www.apcor.pt/userfiles/File/Publicacoes/APCOR_ANUARIO_2013.pdf?PHPSESSID=45ffb47c8549

7f7aa62bfefc8b9924f4 



1.Petrogal 

2.Autoeuropa – Automóveis 

3.Soporcel 

4.Continental Mabor 

5.Bosch Car 

6.Portucel 

7.Somincor 

8.Peugeot Citroen 

9.Repsol Polímeros 

10.Visteon Electronics 

 

O setor petrolífero e automóvel lideram a listagem, sendo que as maiores 

exportadores nacionais lideram também a listagem das maiores 

importadoras, na medida em que para exportarem o produto final 

necessitam de importar a matéria prima. 

 

 

 

Fonte: http://www.online24.pt/10-maiores-exportadores-portugal-2009/ 

 

As 10 maiores empresas exportadoras em Portugal,  2009 



Balança Comercial  (EURO) UE27, 2012 

Fonte: 

PORDATA 



Fonte: 

http://corporacoes.blogspot.

pt/2011/08/sabia-que-as-

exportacoes-

portuguesas.html 
EUROSTAT 



Fonte:http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_18

_globalizacao_e_redes_da_economia%20_mundial 



Circuito das relações comerciais entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento  

Fonte: Fazer Geografia. Contrastes de Desenvolvimento. 2013. Porto Editora. p.81 



Fluxos Comerciais 

Europa - comércio é sobretudo intraeuropeu mas também com os 

EUA e Japão 

EUA - fundamentalmente com o Canadá, UE e Japão 

 

Japão - essencialmente com os EUA, seguindo-se Ásia oriental e 

países do sudoeste asiático. 



Grande desenvolvimento/produção industrial; 

 Agricultura moderna; 

Possuírem potentes frotas marítimas, aéreas e grandes bancos; 

 Controlarem o preço dos produtos através das bolsas de comércio. 

Multinacionais dos países economicamente mais fortes (Tríade que 

estende a sua influência a todo o mundo:  América do Norte, Japão e 

Europa Ocidental) 

Comércio Mundial  



Setor terciário tem um peso diferente consoante o nível de 

desenvolvimento dos países 

Conclusões 

PD’s - crescimento deste setor traduz desenvolvimento tecnológico, 

económico e social e ocupa a maior parte da população ativa 

 

 PED’s o número de pessoas que trabalham neste setor é menor e está 

concentrado nos serviços de administração, comércio e numa variedade 

de profissões que requerem uma baixa qualificação profissional . 
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Rio de Janeiro - Brasil 

http://www.visitriodejaneirobrasil.com/ 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xhqTNBsNCeRGxM&tbnid=VgsOC7oqRP6n1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitriodejaneirobrasil.com/&ei=Gh9wUqWyNOaH0AXVy4DoCA&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNEqPEo_uCVQgSpyNBhlSGPy1aHcMA&ust=1383166087846703


http://andaraosdias.blogspot.pt/2013/08/conversa-na-

esplanada.html 

http://www.algarvecharters.com/ 

Algarve - Portugal 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Fh4s6vQ7o7ItM&tbnid=1N91iSmTSHHBtM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.algarvecharters.com/&ei=IidwUq_eH4as7Qa-joDwCA&psig=AFQjCNFLnXH_wliOSUVA1675mzDUxKaqQA&ust=1383168162616528


Centro Comercial Colombo 

http://www.satellitesights.com/satelliteimage/Centro_Comercial_C

olombo_Lisbon_Lisboa_Portugal 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wbh9qO7jjCPf0M&tbnid=NRHejCdhgyxO0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.satellitesights.com/satelliteimage/Centro_Comercial_Colombo_Lisbon_Lisboa_Portugal&ei=EipwUquQMuLG0QWhlICYCQ&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNEzUEQ59jX6RgegfJcV3Cp0NbNn5Q&ust=1383168833650098


http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/thumb.php?file=../data/fotos/jf411g_pt.jpg 

Mosteiro de Jerónimos - Portugal 



http://andaraosdias.blogspot.pt/2013/08/conversa-na-esplanada.html 
http://www.e-cultura.pt/ItinerariosPontoInteresse.aspx?IDItinerario=26&ID=167&print=1 

Parque Eduardo VII 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HGPCCO0fXFVuIM&tbnid=q8jnxBtq-0itLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.e-cultura.pt/ItinerariosPontoInteresse.aspx?IDItinerario=26&ID=167&print=1&ei=xypwUtKkEMep0AWb4YHQCQ&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNHPKDSa1VkRyaFm9JTrR4PtCV6QBQ&ust=1383169064841226


http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/alpes-suicos 

Alpes -Suíça 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sDmPfXBPhSDLKM&tbnid=theqwhBdk_2edM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.espacoturismo.com/atracoes-turisticas/alpes-suicos&ei=pytwUoGoKaTs0gWjuYHIDQ&psig=AFQjCNEWyoVU6FE1q3WvrBeyvSNJdeZRVw&ust=1383169274845823


TURISMO 
•Deslocação 

temporária 

de pessoas, 

com uma 

duração de 

24horas 

≠ 
LAZER 

•Permanência  pouco prolongada no local de destino 

•Atividades relacionadas com lazer, descanso, diversão 

Atividades não 

relacionadas 

com o trabalho 



É o 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 o exercício de uma atividade lucrativa principal  

 
 Association Internationale des Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST) 

O turismo compreende as atividades desenvolvidas pelas pessoas 
ao longo de viagens e estadias em locais situados fora do seu 
enquadramento habitual, por um período consecutivo que não 

ultrapasse um ano, para fins recreativos, de negócios, ou 
outros. 

 
 Organização Mundial do Turismo / World Tourism Organization (OMT /WTO), 1991. 

 Definição também adoptada pela ONU. 



Visitante 
 

Turista  Excursionista  

http://www.canstockphoto.com.br/excurs%C3%A3o-8298653.html 

http://www.google.pt/imgres?imgurl= 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=g3givQELAZqgVM&tbnid=M2Fm-V5xJfUvHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://sebentadeturismo.blogspot.com/2010/01/tipologias-de-turistas.html&ei=IDpwUoC9Kafo7AbZ_IHYBA&psig=AFQjCNG8ZrIH_BMPf9EG22CnRpsdFhzcrQ&ust=1383173024770460
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-gv5Lj6XshKOoM&tbnid=HXiBr_mVA_RntM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.canstockphoto.com.br/excurs%C3%A3o-8298653.html&ei=oDpwUsODGKaM7Abt14AY&psig=AFQjCNEMonM4jjHN-kIYjYnJSv8WyhJaQw&ust=1383173152503282


ATIVIDADE - NOTÍCIA 



Criação de produção e emprego 

Investimento e inovação (promoção) 

Estimula o desenvolvimento de infraestruturas coletivas 

Favorece a preservação do ambiente 

Favorece a recuperação do património histórico e cultural 

Favorece o desenvolvimento regional 

Satisfaz necessidades dos indivíduos 

ECONÓMICA SOCIAL CULTURAL 

Importância do Turismo 
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Modalidades de Turismo 

Balnear  Frequente nos meses de Verão; ligado ao Sol, mar, praia, 

atividades aquáticas 

Montanha Áreas de montanha para a prática dos desportos de inverno, de neve 

Cultural Cidades, vilas, aldeias, ricas em património histórico-cultural 

Religioso Lugares de culto e peregrinação 

Rural Vocacionado para o património cultural. Espaços naturais e casas 

rurais recuperadas de forma a contatar diretamente com a Natureza 

Termal Aproveitamento de nascentes de águas termais, benéficas para a 

saúde e bem estar 

De Parques 

Temáticos 

Consiste na oferta de diversões organizadas em torno de um tema 

Aventura  Desportos radicais, rafting, montanhismo, surf, … 

Ecológico  Promove o contato direto com a natureza, parques e reservas naturais 

Virtual  Promove uma ferramenta inovadora que permita ao utilizador, de uma 

só vez e num só local, consultar, planear visitas, imprimir informação 

de todo o património histórico e cultural de um concelho 

Sénior  Percursos e atividades adequadas às pessoas idosas 



Turistas segundo o grupo etário, 

2012 (%) 

Fonte: ITB, IPK Internacional, ES Research. Research 

Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principais motivos para viajar  

? 
1 Principais motivos para viajar, 

2012 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Principais motivos europeus 

para ir de férias, top 5, 2012 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Canal utilizado para a 

compra de viagens, 2012 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Fonte: ITB, IPK Internacional, ES Research. 

Research Sectorial 



http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sQZx8_IHGZ8qbM&tbnid=gGeGdM4GAS_IOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmeioambiente.culturamix.com%2Fnatureza%2Fcordilheira-do-himalaia&ei=-Yl5UtraK4Tu0gX8y4H4BA&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNGebLU__gQzl6Z6WV7wl9M29_ngWw&ust=1383783274962393
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zaM2WvvTXu1fxM&tbnid=49Mcb8nWDN47tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dentons.com%2Fen%2Fglobal-presence%2Feurope%2Ffrance%2Fparis.aspx&ei=cYp5UpvbM-TW0QXx3YHQCQ&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNF5mKEv0DLZETG9ogRGr1CFiin6dA&ust=1383783382362604
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YoGPrw4rCDDqNM&tbnid=J3lK9yqiiafPiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.embarquenaviagem.com%2F2012%2F01%2F16%2Fdicas-de-viagem-para-nova-york%2F&ei=Hot5Uo2qB4i10QX6pIDwAQ&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNEy0YtIrfElJ4qGHUE0ihR4idLMFA&ust=1383783472124799


Cidades mais visitadas do mundo: 

  

1- LONDRES – CIDADE MAIS VISITADA DE 2012! 

2- PARIS 

3 – BANGKOK (Tailândia) 

4- SINGAPURA 

5- HONG KONG 

6 – MADRID 

7 – ISTAMBUL 

8- FRANKFURT 

9 - NOVA YORK 

10  - DUBAI 



Fatores  de atração (regiões e países ) 

para o Turismo 

Raízes histórias e culturais 

Paisagens exóticas 

Diversidade de paisagens naturais 

Atração por grandes cidades 



Recuperação do setor, o turismo mundial apresentou, em 2011, um 

crescimento de 4.7% 

Evolução do turismo mundial 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-

45f01a93dae0 

Chegadas internacionais de turistas – economias avançadas 

versus emergentes (share), 1995, 2000, 2005 e 2012 (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chegadas internacionais de turistas, subregiões, variações 

homólogas 2011 e 2012 (%) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chegadas internacionais de turistas, top 10 mundial, 2000, 2005 e 2011 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas turísticas, top 10 mundial, 1995, 2000 e 2012 (%) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 



http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 

Despesas turísticas, top 10 mundial, 1995, 2000 e 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribuição do setor do turismo na economia 

mundial, crescimento no período 2000-2010 (%) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peso do setor do turismo na economia mundial, 2012 (%) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 



Efeito multiplicador do setor do turismo na 

economia (PIB) versus outros setores, 2011 (número) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 



Impactes do Turismo 

Negativos 

Grande investimento em infraestruturas destruindo 

áreas agrícolas e florestais; 

Promoção de empregos de baixa qualificação e 

num só período do ano; 

Dependência face a investidores e operadores 

turísticos estrangeiros; 

Destruição de ecossistemas; 

Poluição das águas; 

Aumento da produção de resíduos; 

Sobre-exploração das reservas de água 

subterrâneas (aquíferos); 

Grande densidade de construção; 

Falta de ordenamento do território, nomeadamente 

da orla costeira 

Positivos 

Aumento e melhoria de 

infraestruturas (ex: aeroportos, 

redes viárias, saneamento 

básico) 

Criação de postos de trabalho; 

Promoção de produtos locais 

(ex: artesanato e gastronomia); 

Crescimento económico; 

Valorização do património 

cultural e construído.  



Solução: 

O turismo e outras atividades 

económicas devem crescer 

numa perspetiva diversificada, 

planeada, sustentável 







TURISMO EM PORTUGAL 

http://www.youtube.com/w

atch?v=BCIQIQuiBkU 
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Turma: 9.º4ª 

http://www.youtube.com/watch?v=BCIQIQuiBkU
http://www.youtube.com/watch?v=BCIQIQuiBkU


País com um ótimo __________, 

designado pelo predomínio de “sol e 

mar”. Com acessibilidades 

(proximidade com os principais países 

europeus), e com uma diversidade 

territorial, _____________  e cultural; 

Caraterizado pela sua 

_______________ da população e a 

sua riqueza ________________. Com 

a existência de _______________ de 

qualidade reconhecida 

internacionalmente, e de grande 

diversidade de _____________. 

Características que fazem de Portugal um destino turístico 

a) 

a) 

b) 

b) 

c) 

c) 

d) 

d) e) 

e) 
f) 

f) 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HArDv9gnUhRUhM&tbnid=KCsM0NL_eMCPxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.turismodeportugal.pt%2FPortugu%25C3%25AAs%2Fturismodeportugal%2Fpublicacoes%2FPages%2FPublicacoeseRelatorios.aspx&ei=r2SBUo-sFKfB0QXcs4CoDw&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNG2oV6_hliNypSu8rrgrgF9XrkH9Q&ust=1384297868342238
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b3H5OYWrScdbJM&tbnid=gZqQoLk9DsenwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Folhares.sapo.pt%2Fserra-da-estrela-foto1530582.html&ei=6mqBUrjQCaa60QWAy4HgBA&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFYSfp2mweiwcJjCzyGlYlzcxtnZQ&ust=1384299582852059
https://www.google.pt/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Foraedepois.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fmitos-e-verdades-para-diabeticos.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=C6Lp3AtTa22DQM&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=Wc-i5wWqMHDP8M&ei=mGuBUtaQI4i-0QWZ_YGgAw&ved=0CAIQsCU
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GNvFGrnqG_V-3M&tbnid=aHWHPdptEuomzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Falgarvepressdiario.blogspot.com%2F2010_07_10_archive.html&ei=fmyBUtW6IY3Y0QWb8oGoCQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFkTKt0IUW5BKovgUzDrrh0pAI0sw&ust=1384299943061411
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UA406KkddPS4DM&tbnid=oj_HQYj-uOlUaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.msccruzeiros.pt%2Fpt_pt%2FUm-Cruzeiro-Msc%2FHospitalidade.aspx&ei=q8mBUuD-JKPR0QXxtoAY&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNHYuB2nzplH-OGUrJ7XMQQHr7a-fw&ust=1384323848398847
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hxTwfaMuDDrZfM&tbnid=FT1fvmmtsXqTVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fboasnoticias.sapo.pt%2Fnoticias_Dois-hot%25C3%25A9is-portugueses-entre-os-melhores-do-mundo_13133.html&ei=1MqBUrPFMIjw0gWg6YCQAw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNE8mWxCMtjTteRReigBmhACSIh8QQ&ust=1384324025412303


www.turismodeportugal.pt 

Pág. 161 



Https://eg.sib.uc.pt/bitstream/10316/20002/1/O%20turismo%20em%20Portugal.pdf (Consultado 10/11/2013) 

Evolução do número de turistas estrangeiros em 

Portugal (1967-2007)*  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Estatísticas do Turismo.  
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https://eg.sib.uc.pt/bitstream/10316/20002/1/O turismo em Portugal.pdf


Pág. 160 

Fig. 2 Fig. 3 



http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 (Consultado 10/11/2013) 

Figura 4 
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http://www.portugal.gov.pt/media/820185/20130111%20consulta%20publica%20pent.pdf( Consultado 10/11/2013) 

Figura 5 - Evolução da entrada de turistas estrangeiros nos 

principais destinos concorrentes (do mediterrâneo) de Portugal 

(2006-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portugal.gov.pt/media/820185/20130111 consulta publica pent.pdf


Especificidades do Turismo em Portugal 

Portugal é um país com um vasto património 

histórico e cultural; 

Património religioso; 

Paisagens naturais de elevado valor ambiental. 

Cultura popular e tradições genuínas.  

A sua diversidade cultural e paisagística encontra-

se a curta distância; 

Alojamento de qualidade e variado; 

É um país de grande hospitalidade. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zZnS5_y8nnt8uM&tbnid=NdJMXem9wDNRAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.beruby.com%2Fpt%2F2012%2F02%2F26%2Fentrada-do-usuario-portal-do-folclore-portugues%2F&ei=XFaBUur-FKeM0AWp64HwDQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNEzKIaaIFwIJvFYEiAtwxNAd7Eddg&ust=1384294306626996


Impactes do Turismo 

Sesimbra 

www.cm-sesimbra.pt 

Albufeira 

http://www.globeimages.net/img-albufeira-algarve-portugal-

10420.htm 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HqwsQovCqVQReM&tbnid=j0DOTHZPC9Q9lM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cm-sesimbra.pt%2Fpt%2Fconteudos%2Fnoticias%2Be%2Beventos%2Fnoticias%2Fdestaques%2F20120503_simulacro_marinha.htm%3Fmode%3Dprint&ei=ONOBUtb3DOqm0AWypIHACA&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNFHYfoHHitp6PkXRu025RHTLZojQQ&ust=1384325882944911
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8VHwqkBzTDEMuM&tbnid=KagBgaI6yc5C3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globeimages.net%2Fimg-albufeira-algarve-portugal-10420.htm&ei=-NOBUub-Ou6W0QWq_4DYBw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNFxR74SNEEOPipDz0DsjsOad4YP6Q&ust=1384326437103294


Elaborar um folheto turístico que indique: 

 . Três modalidades de turismo que o país pode oferecer; 

 

 - Os lugares/regiões associados a cada uma dessas modalidades de 

turismo (locais a visitar) 

 

 - Tipo de transporte a utilizar 

 

Incluir um spot publicitário (com uma frase que chame a atenção) que 

procure atrair turistas para o nosso país. 

 

 

 

ATIVIDADE 
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Impactes do Turismo 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Miguel Torga -  Casal S. Brás 

2013/2014 

Geografia 

Turma: 9.º4ª 



Impactes do Turismo 

Sesimbra 

www.cm-sesimbra.pt 

Albufeira 

http://www.globeimages.net/img-albufeira-algarve-portugal-

10420.htm 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HqwsQovCqVQReM&tbnid=j0DOTHZPC9Q9lM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cm-sesimbra.pt%2Fpt%2Fconteudos%2Fnoticias%2Be%2Beventos%2Fnoticias%2Fdestaques%2F20120503_simulacro_marinha.htm%3Fmode%3Dprint&ei=ONOBUtb3DOqm0AWypIHACA&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNFHYfoHHitp6PkXRu025RHTLZojQQ&ust=1384325882944911
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8VHwqkBzTDEMuM&tbnid=KagBgaI6yc5C3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globeimages.net%2Fimg-albufeira-algarve-portugal-10420.htm&ei=-NOBUub-Ou6W0QWq_4DYBw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNFxR74SNEEOPipDz0DsjsOad4YP6Q&ust=1384326437103294


Efeito multiplicador do setor do turismo na 

economia (PIB) versus outros setores, 2011 (número) 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=dba7647a-5127-4302-ac33-45f01a93dae0 



Impactes do Turismo 

Negativos 

Grande investimento em infraestruturas destruindo 

áreas agrícolas e florestais; 

Promoção de empregos de baixa qualificação e 

num só período do ano; 

Dependência face a investidores e operadores 

turísticos estrangeiros; 

Destruição de ecossistemas; 

Poluição das águas; 

Aumento da produção de resíduos; 

Sobre-exploração das reservas de água 

subterrâneas (aquíferos); 

Grande densidade de construção; 

Falta de ordenamento do território, nomeadamente 

da orla costeira 

Positivos 

Aumento e melhoria de 

infraestruturas (ex: aeroportos, 

redes viárias, saneamento 

básico) 

Criação de postos de trabalho; 

Promoção de produtos locais 

(ex: artesanato e gastronomia); 

Crescimento económico; 

Valorização do património 

cultural e construído.  



Solução    ? 
 

O turismo e outras atividades económicas devem 

crescer numa perspetiva diversificada, planeada, 

sustentável 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref

=10&sub3ref=94 (consultado 12/11/2013) 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=94
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=94


Como viajar de Lisboa  a Paris? 



Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Miguel Torga -  Casal S. Brás 

2013/2014 

Geografia. Turma: 9.º4ª 18 de novembro de 2013 

http://www.humorcomciencia.com/2013/05/136-tirinha-de-geografia.html 

REDES E MEIOS DE TRANSPORTES E 

TELECOMUNICAÇÕES 

http://3.bp.blogspot.com/-H4DfB08Q93Y/UZWCiTT5XyI/AAAAAAAAAQA/FGYieYIHRNE/s1600/MAIL+DE+TRANSPORTE.png


Como viajar de Lisboa  a Paris? 



TRANSPORTES SÃO IMPORTANTES? 





http://www.prof2000.pt/users/elisabethm/

pagina11/inicial_ficheiros/mundo.bmp 



http://www.prof2000.pt/users/elisabethm/pagina11/inicial_ficheiros/mundo.bmp 

Distância tempo 



Distância custo/Distância Custo 

Meios de Transporte Automóvel 

 

Camioneta Comboio 

(Intercidades) 

Avião 

Custo (Ida e volta) 90 € 

 

34  € 40 € 100€ 

Tempo (horas/min.) 3:10 h 3:45 h 3:00 h 40 min 

Porto – Lisboa (300 km) 

Qual o meio de transporte que escolherias? 



Os meios de transporte sofreram uma evolução lenta até à 

Revolução ________________. Após este período apareceu 

______________ e o _________________.  

Com o aparecimento da electricidade do motor de explosão 

surgiu o ___________________. 

Mas recentemente surgiu o ______________ e o 

______________ de alta velocidade . 

EVOLUÇÃO DOS TRANSPORTES 

1973 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bOlufvWDUP2m6M&tbnid=ji8FtsnzTR8OdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colorirgratis.com%2Fdesenhos-de-trens-para-colorir.html&ei=i-mJUvy4KeqW0AXu2YCQCQ&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGsu80WDYkTzAfK9tzfXSzU56lVAw&ust=1384856324224659




Modo de transporte - Aquático 



Comércio mundial no século XV e XVI 



http://www.mapsofworld.com/world-sea-ports-map.htm 

Portos marítimos mundiais 



http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=c9217cfd-526c-449c-836f-8603d65e0b61 

Em 2011, a UE-27, com Portugal como porta atlântica, concentrou 14% do 

comércio internacional de mercadorias.  

Os EUA e a China com o peso de 12.2% e 11.9%, respetivamente. 

Quota nas exportações mundiais, 2011 



Os principais portos de mercadorias da Europa em 

volume de tráfego (2011) 

Roterdão 

Antuérpia 

Hamburgo 

Marselha 

Algerias 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-448_pt.htm 



Estima-se que o peso direto e indireto da Atividade Portuária no 

PIB Português ascenda a 5.5% 

Acredita-se que venha a crescer nos próximos anos 



Movimento Global dos Principais Portos 

Portugueses  (junho de 2012 a maio de 2013) 

http://www.imarpor.pt/pdf/informacao_tecnica/estatisticas/MovPort_Reporting

Mensal_MAIO%272013.pdf 

Lisboa; 

Douro -Leixões 

Sines 

Sines 

Porto-Leixões 

Sines 



http://www.imarpor.pt/pdf/informacao_tecnica/estatisticas/MovPort_ReportingMensal_MAIO%272013.pdf 

Quais os portos onde se verificou uma diminuição? e aumento? 



Potenciais rotas para os portos portugueses 



Transporte fluvial 

Designados por "Cacilheiros" porque fazem 

diariamente o transporte de milhares de passageiros 

entre as duas margens do Tejo, Lisboa e Cacilhas. 

Rio Danúbio - Hungria 

http://www.caminha2000.com/jornal/n584/caminha.html 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=agiG6CejcTS7dM&tbnid=nzzBrhmhy02NfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FLocationPhotoDirectLink-g274887-i57384439-Budapest_Central_Hungary.html&ei=n6OKUqSpB8vQ7AbUxYDgDw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNFOhs-Ez5Gm1SQ_cpRMcmV7a9OKfw&ust=1384903923186166


Modo de transporte - Terrestre 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k8v0pC-bCv9DCM&tbnid=xNLMrODjCXLg7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjf-monteabraao.pt%2FDefault.aspx%3FModule%3DNoticiaForm%26ID%3D219&ei=wKmKUse4DIaf0QXDuICwBw&bvm=bv.56643336,d.ZG4&psig=AFQjCNGekySczjIiMN7e50C6NMYt49DfyA&ust=1384905517857798
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=25hjr945M8NUzM&tbnid=WiriCpl4VMF0mM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fdireitoeconomia.com%2F2008%2F08%2Fcontrato-de-transporte-rodoviario-nacional-de-mercadorias-alteracoes%2F&ei=bKqKUoymBo6v7AawxIC4DQ&psig=AFQjCNGaEhK_8od7lUXVAxJdE0KEuIV0yA&ust=1384905708197919
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=makeH4RM7UPvuM&tbnid=4oltD0hXdNyyDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.meiosdetransportes.xpg.com.br%2Fphoto.htm&ei=vaqKUv-KKu6A7QbTp4C4BA&psig=AFQjCNEufcH9pd6MjhbvfVKbZVvxwu8B6A&ust=1384905789793812


2011 

http://www.pordata.pt/Europa/Ambiente+de+Consulta/Gr%c3%a1fico 
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Transporte ferroviário 

 

 

http://portogente.com.br/15538?id=%3A15

538 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R9_15eqxUu8LZM&tbnid=yA4Xfst1aJF9lM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fportogente.com.br%2F15538%3Fid%3D%253A15538&ei=9piDUpDhIcbR0QWeoYCIDg&bvm=bv.56343320,d.ZGU&psig=AFQjCNEBJPZsg9OOlzASCy4_iJZZqWTe8w&ust=1384442441479574


http://www.imarpor.pt/ 

 

 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=c9217cfd-526c-449c-836f-8603d65e0b61 
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Telecomunicações 

9.ª 4ª Geografia 27 de novembro de 2013 
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No espaço urbano as pessoas contribuem para  a economia do país. 

Com a internet temos comunicação com pessoas a nível global 

Grupo: YMCMB 

Janice; 

Ronaldo; 

Sónia 



As Comunicações estão cada vez mais avançadas e desenvolvidas 

No global podemos encontrar vários meios de comunicação 



A poluição criada pelo turismo contribui para o aumento do 

aquecimento global 

Hoje em dia a comunicação é a nível global 



A nível global encontramos diversos tipos de pessoas. 

A Comunicação é muito importante numa região. 



Graças ao aquecimento global os icebergs estão a derreter. 

Nos vários países que existem no mundo, existem vários tipos de 

comunicação, por palavras, escrita ou expressões 

 

Grupo: What 

Paulo; 

Gildo 

Bruno; 

Cíntia 





Telecomunicação  - transmissão de informação à distância 

•Correntes elétricas - cabo 

•Ondas eletromagnéticas - ondas 



Meios de comunicação por cabo: 

 

Telégrafo 

 

 

 

Telefone 

 

 

 

Televisão por cabo 
http://infnetmidiasdigitais.wordpress.com/2011/01/05/do-telegrafo-ao-twitter-

ultrapassando-as-barreiras-da-comunicacao/ 



Meios de comunicação por ondas: 

 

http://www.cupulablogs.com/retrocomputaria/?attachment_id=988 

http://www.historiadetudo.com/televisao.html 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBZ5J8MUulmNfM&tbnid=yvNbSSbPD465-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdiariogauche.blogspot.com%2F2010_07_01_archive.html&ei=692TUs_SI87B0gWM44C4Cg&bvm=bv.57127890,d.ZGU&psig=AFQjCNEmuG1fhZlDHdlrgDwOUhTIQLQzwQ&ust=1385508678546209


Meios de comunicação – reduzido a noção de espaço e de tempo 

 

 

 

Acesso à informação e reduzindo o Mundo a uma Aldeia Global 

“Marshall McLuhan (1964) para 

explicar a tendência de evolução do 

sistema mediático como elo de ligação 

entre os indivíduos num mundo que 

ficava cada vez mais pequeno perante 

o efeito das novas tecnologias da 

comunicação”.  

http://www.infopedia.pt/$aldeia-global (consultado a 25 de novembro de 2013) 

http://www.infopedia.pt/$aldeia-global
http://www.infopedia.pt/$aldeia-global
http://www.infopedia.pt/$aldeia-global




Atividade 

1. Indica a localização do país. 

2. Identifica os países que registam valores mais elevados e mais 

reduzidos. 

3. Apresenta a relação existente entre o número de equipamentos e 

o nível de desenvolvimento económico dos países 

Em pares, analisar indicadores tecnológicos de dois países 

PNUD, 2013 



Adivinhar o título dos 

próximos slides 



Portugal e Espanha implementam a Telemedicina no Algarve 

Vários serviços de saúde do Algarve já podem usufruir de 

equipamento de Telemedicina/Videoconferência, desde 2003 

Está a ser instalado, desde 2003, equipamento de 

telemedicina/videoconferência em todos os centros 

de saúde do Algarve, no Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio, no Hospital Distrital de Faro, no 

Centro de Diagnóstico Pneumológico e no Centro 

Regional de Saúde Pública.(…) 

http://www.min-

saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/investigacao+e+d

esenvolvimento/telemedicina.htm 

http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/investigacao+e+desenvolvimento/telemedicina.htm
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/investigacao+e+desenvolvimento/telemedicina.htm
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/investigacao+e+desenvolvimento/telemedicina.htm
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/investigacao+e+desenvolvimento/telemedicina.htm


http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html


http://pl.euronews.com/2013/08/06/curiosity-juz-od-roku-

zaspokaja-nasza-ciekawosc-marsa/ 

http://ovar.olx.pt/pos-touch-gaveta-teclado-rato-

impressora-computador-programa-iid-443840403 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6YwWutk3XkR5RM&tbnid=4b-K-JewF17qqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Finfo.abril.com.br%2Fnoticias%2Fciencia%2Fnasa-suspende-investigacoes-de-curiosity-depois-de-falha-01032013-18.shl&ei=2l2cUtvrMbCo0AXsioCACg&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNHSNr2tDlq9w7PY3J2afZMTWiLy8A&ust=1386065745802473
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