CURSOS E ÁREA CIENTÍFICA
Geografia
Planeamento e Gestão do Território
AC.: Geografia

GEOGRAFIA
TEMAS
 PARTE I
A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços
a. A população: evolução e diferenças regionais
b. A distribuição da população
Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e potencialidades
a.

Os recursos do subsolo

b.

A radiação solar

c.

Os recursos hídricos

d.

Os recursos marítimos

 PARTE II
Os espaços organizados pela população
a.

As áreas rurais em mudança

b.

As áreas urbanas: organização e dinâmica internas

c.

A rede urbana e as novas relações cidade-campo

A população, como se movimenta e como comunica
a.

A diversidade de modos de transporte e a desigualdade espacial das redes

b.

A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações inter- territoriais

A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas oportunidades
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Consulta online (testes de Geografia prova 719):
http://bi.gave.min-edu.pt/exames/exames/eSecundario/753/?listProvas

GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Morada:
Contactos:

R. Branca Edmée Marques, 1600-276 Lisboa
21 044 30 00

http://www.igot.ulisboa.pt/
Transportes: Autocarros: 731 | 735 | 738 | 755
Metro: Cidade Universitária (Linha Amarela)

BIBLIOTECA
Página Biblioteca:
Horário:
Pausas letivas:

http://ww3.fl.ul.pt/biblioteca/
2.ª a 6.ª feira das 9:00 às 21:00
Sábado das 9:00 às 19:00 (encerra nas pausas letivas)
2.ª a 6.ª feira das 9:00 às 19:00

GRUPO M23
O Núcleo de Formação ao Longo da Vida criou um grupo online, com o recurso à
plataforma Google, para fomentar a troca de experiências e a interação entre os
candidatos M23 ao Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Registe-se e dê
início à sua preparação para o sucesso neste processo em conjunto com os candidatos
com os quais partilhará esta etapa do seu projeto de formação universitária.
Registo com conta Google @gmail.com
Aceda a https://groups.google.com/d/forum/m23igot e selecione a opção “Candidate-se
a membro”. O Núcleo de Formação ao Longo da Vida procederá depois à aceitação da
sua integração no grupo.
Registo com outra conta @hotmail.com | @sapo.pt | @netcabo.pt | outra
Deverá enviar um e-mail para m.figueira@reitoria.ulisboa.pt solicitando o convite à
integração no grupo. Uma vez recebido, deverá aceitá-lo. Contudo, a Google irá solicitar
a criação de uma conta Gmail. Caso não tenha interesse na criação desta conta deverá,
no espaço para a indicação do e-mail a criar, selecionar a opção “Prefiro utilizar o meu
endereço de email atual” e digitar o endereço de e-mail com o qual iniciará a sua
interação no Grupo.

