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O clima ameno, 3000 horas de sol por ano e 850 km de esplêndidas praias banhadas pelo oceano Atlântico fazem de
Portugal um destino perfeito para todas as estações, a poucas horas de viagem de qualquer capital europeia.
Neste país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade de paisagens a curta
distância, muitas atividades de lazer e um património cultural único, onde a tradição e a contemporaneidade se
conjugam em harmonia.
A gastronomia, os bons vinhos e a simpatia dos portugueses completam uma oferta de serviços turísticos de
qualidade, seja para um fim de semana ou para umas férias mais prolongadas.
GEOGRAFIA
Portugal está situado no extremo sudoeste da Europa e inclui os arquipélagos da Madeira e dos Açores no Oceano
Atlântico. No continente europeu, o território português ocupa uma área de 88.889 km2 (com 218 km de largura,
561 km de comprimento, 832 km de costa atlântica e 1.215 km de fronteira terrestre com Espanha).
Situado no Oceano Atlântico, entre o continente europeu e o norte-americano, o arquipélago dos Açores tem uma
área de 2.355 km2 e é constituído por nove Ilhas - São Miguel e Santa Maria no Grupo Oriental, Terceira, Graciosa,
São Jorge, Pico e Faial no Grupo Central, e Flores e Corvo no Grupo Ocidental. As ligações com Portugal continental
são asseguradas por via aérea, em cerca de 2 horas de voo.
O Arquipélago da Madeira com uma área de 741 km2, está situado no Oceano Atlântico a cerca de 500 kms da costa
africana e 1000 kms do continente europeu (1h30 de voo para Lisboa). É constituído pelas Ilhas da Madeira e de
Porto Santo, e pelas ilhas inabitadas das Desertas e Selvagens (que são Áreas de Reserva Natural).
CLIMA
Portugal continental
O clima em Portugal varia significativamente de região para região, e é influenciado pelo relevo, latitude e
proximidade do mar, que proporciona Invernos suaves, especialmente no Algarve.
Nas áreas do Porto e Norte e Centro, especialmente nas zonas mais próximas de Espanha, os Invernos são mais
frios, apesar das temperaturas serem moderadas quando comparadas com o resto da Europa. Regista-se alguma
queda de neve, que é mais frequente na Serra da Estrela, onde se situa o ponto mais alto de Portugal continental
(1991m) e se podem encontrar condições para a prática de ski. Os verões são quentes e secos sobretudo nas regiões
do interior e no litoral o calor é moderado pela influência marítima. Durante o outono registam-se frequentemente
dias ensolarados com temperaturas amenas.
Açores
Influenciado pela latitude e pela ação reguladora da corrente do Golfo, o clima dos Açores é caraterizado por
temperaturas amenas ao longo de todo o ano. Estas influências condicionam igualmente a temperatura da água do
mar, que se mantém muito agradável tanto no inverno como no verão, possibilitando a prática de diversos desportos
marítimos.
Madeira
Com características subtropicais que se devem à sua posição geográfica e ao relevo montanhoso, o clima no
arquipélago da Madeira é excecionalmente ameno, com temperaturas médias do ar que variam entre os 24 ºC no
verão e os 19 ºC no inverno. A água do mar mantém igualmente uma temperatura muito agradável ao longo de todo
o ano devido à influência da corrente quente do Golfo, oscilando entre os 18 ºC (inverno) e os 22 ºC (verão).
POPULAÇÃO
Portugal tem uma população de 10.562.178 habitantes (segundo o Censos efetuado em 2011).
Os maiores índices de densidade populacional registam-se em Lisboa, a capital do país, e nos seus arredores, onde
vivem cerca de 1.9 milhões de pessoas. A segunda maior cidade de Portugal é o Porto, localizado no norte do país.
De um modo geral as localidades junto ao litoral têm maior ocupação humana do que o interior do país.
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RELIGIÃO
O povo português é maioritariamente católico, mas a Constituição portuguesa garante a liberdade religiosa, o que se
traduz na presença em Portugal de diversos cultos.
LÍNGUA
De raiz latina, o português é falado por cerca de 250 milhões de pessoas em todos os continentes, sendo a quinta
língua mais falada no mundo e a terceira se considerarmos apenas os idiomas europeus.
Os países de expressão oficial portuguesa espalham-se pelos quatro cantos do mundo. Assim, fala-se português em
África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) na América do Sul (no Brasil), e na
Ásia, em Timor-Leste, o mais jovem país do mundo, sendo ainda língua oficial na Região Administrativa Especial de
Macau.
Em Portugal uma boa parte dos cidadãos tem facilidade de comunicação em inglês, francês e castelhano.
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