


Importância da localização no Ensino

• “O desenvolvimento do conhecimento na área da Geografia é 
crítico para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável , 
razão pela qual investimos na criação de condições especiais
para assegurar a formação adequada da geração futura , 
proporcionando acesso às ferramentas mais avançadas para 
analisar o impacto da componente espacial nas diferentes 
actividades económicas, ambientais e sociais .”



Motivação

• Geografia A dos 10º e 11º ou 11º e 12º (…) os alunos têm que 
realizar um Estudo de Caso . página 57 [Martins et al., 2001]:

• “(…) é uma oportunidade efectiva de introduzir o conhecimento da 
realidade no trabalho em Geografia , evitando abstracções e 
generalizações abusivas que muitas vezes ocorrem quando o estudo 
geográfico incide sobre temáticas muito diferenciadas, incidentes em 
áreas mais ou menos vastas.”

• “sugere-se a utilização da metodologia do trabalho de projecto, 
incluindo o trabalho de campo , a pesquisa bibliográfica e a 
recolha e o tratamento de informação recolhida em fontes 
diversificadas ”.



Motivação

• Interpretar, analisar e problematizar casos concretos que evidenciem 
as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos;

• Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a 
importância da preservação e conservação do património natural e 
cultural;

• Analisar criticamente problemas que afectam a região onde vive, 
reflectindo sobre soluções possíveis para os problemas detectados;

• Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho 
de campo;

• Seleccionar, sistematizar e interpretar dados estatísticos, 
rentabilizando o uso de técnicas de expressão gráfica e cartográfica.



Motivação

• 2011/2012 – o Prof. Doutor Sérgio Claudino do Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-
ULisboa) teve a ideia de promover um concurso nacional de forma a 
incentivar a realização do Estudo de Caso.

• A Esri Portugal através do Consultor e GeoMentor Rui Santos, 
responsável pelo mercado de Ensino e Investigação na empresa, 
associou-se logo ao projecto ainda no seu período de divulgação.

• O primeiro seria responsável pela questão científica e metodológica 
enquanto o segundo seria o responsável pela formação e apoio na 
expressão gráfica e cartográfica .



No trabalho as pessoas querem…

Um Sistema 
Corporativo

Sem limite 
de 

utilizadores

3-clicks ou 
menos

Uniformidade 
em todos os 

mapas

Tão fácil de 
usar como um 
smartphone



Plataforma ArcGIS

Possibilita que todas as entidades e 
subcontratados, facilmente descubram, 
utilizem, façam, e partilhem os seus 
mapas a partir de qualquer dispositivo, 
em qualquer lugar, em qualquer 
momento.



O sítio do projecto. Link .



Esri Portugal

• UL-IGOT + Centro de Estudos 
Geográficos + Esri Portugal.

• Autarquias.
• PDM.
• Dados.
• Apoio e esclarecimentos.
• Juntas de Freguesia.

• Associações Locais.
• Apoio e esclarecimentos.
• Dados.

Parcerias, Apoios, Patrocinadores
• Direcção Geral da Educação.
• Correio do Minho.
• Palácio Nacional da Ajuda.
• Eurotel Altura.
• Plátano Editora.
• Ciência Viva.
• SLB / SCP / SCB.
• PCP.



Esri PortugalO que dizem sobre o projecto.



Escolas 2012 a 2014. Link .



Escolas 2015. Link .



Escolas 2016. Link .



Escolas, Projectos e Estudantes.
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Logótipos.



Logótipos.



Seminário Nacional. Link .



Seminário Nacional. Link .



Vencedores.

• 1º Ano – ES Manuel Cargaleiro no Seixal. (Melhor Escola). Link.
• 2º Ano – ES José Afonso no Seixal. (Melhor Escola). Link.
• 3º Ano - Vila Ana e Vila Ventura da ES Maria Amália Vaz de Carvalho, 

Lisboa. Link.
• 4º Ano - Roteiro Herança Judaica de ES Amato Lusitano em Castelo 

Branco) Link.
A melhor turma foi uma da ES Emídio Navarro em Viseu. Link.

• 5º Ano – Requalificação da ribeira das Vinhas em Cascais. Link.



Alguns exemplos SIG.

• Feira Popular de Lisboa. Colégio de Santa Doroteia. Link.
• Parque Urbano da Anta de Agualva. ES Ferreira Dias. Link.
• Projecto Eclipse. ES Virgílio Ferreira. Link.
• Dinamização da zona costeira da Foz do Arelho. ES Raúl Proença. 

Link.



Em Implementação ou Implementados 

• Parque de Skate: Iniciado mas não foi acabado.
• Caldas da Rainha: Acessibilidades a deficientes.
• Ciclovia do Loureiro, CM Oliveira de Azeméis.
• Jardim no Porto que vai ser reformulado com base na proposta dos 

estudantes.
• O PDM vai às escolas: projecto inspirado neste pela CM do Seixal.
• Castelo Branco vai implementar o roteiro cultural judaico.
• Ponte pedonal no Seixal.
• Aproveitamento de uma antiga fábrica no Seixal.



Perguntas e Comentários



Rui Santos
Consultor / GeoMentor
Tlm: +351 918 126 333
rui.santos@esri-portugal.pt
@ GeoNet. Blog. Ensino. Perfil. @ Facebook. @ Linkedin @ Twitter @ Skype


