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1. Objetivos da unidade curricular Temas de História e
Geografia e competências a desenvolver pelo estudante
A unidade curricular Temas de História e Geografia tem como objectivo transmitir uma
compreensão inicial sobre: i) a evolução do processo histórico europeu e português durante a
época moderna e contemporânea e sobre as principais caraterísticas geográficas e dinâmicas
territoriais; ii) as principais caraterísticas geográficas e dinâmicas territoriais.
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
Modulo I
• Formular hipóteses explicativas de factos históricos;
• Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina;
• Compreender a dinâmica histórica como um processo de continuidades, mudanças e
ritmos de desenvolvimento condicionados por uma multiplicidade e fatores;
• Reconhecer as interações entre os diversos campos da história – económico, social,
político, institucional, cultural e de mentalidades e entre os diversos níveis de integração
espacial, do local ao mundial;
Modulo II
• Interpretar o conteúdo de fontes;
• Valorizar e interpretar a importância da posição geográfica;
• Reconhecer e discutir contrastes espaciais de desenvolvimento;
• Identificar e interpretar as principais dinâmicas territoriais de Portugal e da Europa num
contexto de interdependência global.

2. Conteúdos programáticos
Modulo I
• A Europa nos séculos XV a XVIII – dinamismos económicos, estruturas sociais, regimes
políticos e transformações culturais
• A civilização industrial - economia e sociedade; a afirmação do liberalismo, os
nacionalismos e os choques imperialistas
• As Crises e os embates ideológicos dos anos 20 aos anos 90 do século XX
• O mundo contemporâneo – os desafios do milénio
Módulo II
• Portugal e a Europa. Posição geográfica e elementos físicos essenciais. Enquadramento
geomorfológico, climático, hidrológico e biogeográfico.
• Geodemografia e dinâmicas territoriais. Estrutura de povoamento e mobilidade espacial
da população.
• Geoeconomia, contrastes espaciais de desenvolvimento e redes urbanas.
• Territórios e desafios geopolíticos. Portugal e a Europa no contexto de uma globalização
que encurta as distâncias, aumenta as interdependências e fragmenta o espaço.
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