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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº2 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 6: URBANISMO E MOBILIDADE 

Domínio de Referência 2 

• Actuar ao nível das dinâmicas de desenvolvimento local e regional, em contextos urbanos e rurais, compreendendo a evolução 
das actividades económicas e os processos de transformação sociocultural num dado território, relacionando-as com as mudanças 
nas profissões e nos modos de vida das populações. 
• Actuar na exploração dos recursos naturais (zonas de agricultura, piscatórias, mineiras), ou nos locais de grande comercialização 
e consumo (centros urbanos), com conhecimento dos meios técnicos adequados, tradicionais ou inovadores. 
• Actuar na vida profissional com conhecimento do modo de actuação dos processos químicos, biológicos e técnicos de produção, 
em zonas rurais ou urbanas, de modo a salvaguardar e manter o equilíbrio no ambiente e no bem-estar das diferentes 
comunidades. 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 2 Contexto Profissional Ruralidade e Urbanidade 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 3 módulos de 45 minutos. 
 

 

Adaptado do texto original escrito por Moacir da Cruz Rocha  

 

A UMA NOVA IDEIA DE RURALIDADE 

 As concepções do desenvolvimento rural foram sendo modificadas na medida em que se passou a 

perceber com maior clareza a complexidade e diversidade da realidade e se evidenciam as restrições e 

possibilidades do alcance de suas explicações. As sociedades rurais apresentaram mudanças estruturais, 

devidas em boa parte ao modelo de desenvolvimento global. 

 Estas mudanças fazem com que tenhamos que rever e analisar o rural de forma diferente e, nesta 

medida, questionar as concepções tradicionais tanto do urbano quanto do rural.  

 O desenvolvimento rural é entendido hoje, num sentido amplo, como um processo de melhoria do 

nível do bem-estar da população rural e da contribuição que o meio rural faz de forma mais geral ao bem-

estar da população no seu conjunto, seja urbana ou rural, com base em recursos naturais. 

 Por sua vez, o meio rural é um conjunto de regiões ou zonas (território) cuja população 

desenvolve diversas actividades como a agricultura, o artesanato, as indústrias pequenas e médias, o 

comércio, os serviços, o gado, a pesca, a mineração, a extracção de recursos naturais e o turismo, entre 

outros. 

 O rural transcende o agro-pecuário, e mantém elos fortes de intercâmbio  com o urbano, na 

provisão não só de alimentos mas também de bens e serviços, entre os quais vale a pena destacar a oferta 

  
                    



e cuidado de recursos naturais, os espaços para o descanso, e as contribuições à manutenção e 

desenvolvimento da cultura. 

            O meio rural experimentou mudanças muito importantes nos últimos quarenta anos, nos distintos 

continentes e com efeitos muito diversos por região e por país. Mas pode-se falar em termos gerais de três 

grandes mudanças:  

a) Demográficas: como resultado do êxodo maciço nos anos sessenta e setenta, tanto na Europa 

como na América, e o fenómeno da "contra-urbanização" em alguns países europeus nos anos 

setenta. 

b) Económicas: que se originaram pela queda da agricultura e, em alguns países, pela nova visão 

que o mundo urbano tem do meio rural, dando lugar a uma maior diversificação. 

c) Institucionais: devido à descentralização política que pretende dar poder ao local e o regional, 

obviamente com desenvolvimentos desiguais nos diferentes países. 

 Como principais causa destas mudanças pode-se destacar, entre outras, a queda da agricultura e a 

intensa urbanização. Em relação ao primeiro factor, é indubitável que em vastas regiões do mundo, o 

rural apresentou uma diminuição drástica tanto na população empregada como na participação no PIB 

nacional. 

 O mundo rural encontra-se diante de uma difícil conjunção de problemas que se manifestam na 

perplexidade com que confrontam o futuro os agentes sociais que participação de sua gestão.  

 

In http://www.webartigos.com/articles/9227/1/novos-conceitos-de-urbano-e-rural/pagina1.html 
 

 

 

Notícia publicada no Jornal de Notícias no dia 11 de Fevereiro de 2008. 

  

Remodelação das Urgências 
Situação caótica agravada por fecho de urgências na região por Tiago Carvalho 
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 Nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) a longa espera é sempre certa para os utentes 

que se dirigem à Urgência. A semana passada, o JN esteve várias vezes no Serviço de Urgência dos HUC, 

de forma incógnita, e assistiu ao desespero de quem demorou horas e horas a ser atendido. 

 Se o cenário já era complicado antes do fecho das urgências de Cantanhede e Anadia e de alguns 

serviços de atendimento permanente na região, então a partir daí o panorama tornou-se insuportável. 

 Dezenas de pessoas na sala de espera, durante horas, sem qualquer indicação sobre quando serão 

atendidas. Algumas desesperam e acabam mesmo por abandonar a Urgência, procurando alternativas, 

nomeadamente clínicas privadas. "Menina, estou aqui à espera há tanto tempo e ninguém me diz nada…", 

lamentava Arcília, uma idosa sentada numa cadeira de rodas, que já esperava havia duas horas. 

  
                    



 Quando há necessidade de encaminhar os doentes para uma especialidade, voltam à sala de 

espera, novamente sem uma estimativa sobre o tempo que têm que aguardar. "Devem estar a 'fazer' o 

dermatologista", desabafava, em tom irónico e revoltado, Nuno, que entrara na Urgência às 13.30 horas. 

 "Fui consultado às 17 horas e [1.30 horas depois] ainda estou à espera de que chegue o 

especialista", protestava. 

 São muitos os utentes que não entendem o sistema de triagem. A informação afixada é escassa e 

os doentes ficam na dúvida. "Chegou depois de mim e já foi atendida. Estamos aqui cinco ou seis horas 

para ser vistos", desesperava a mãe de uma jovem, que acompanhara à urgência, à qual foi dada uma 

pulseira verde. Também entre os doentes com pulseira amarela, nos dias de maior afluência, a espera 

ultrapassa o tempo estipulado, que é de uma hora. 

 Às 18.20 horas estava ainda na Urgência um homem, aparentando cerca de 70 anos, que tinha 

dado entrada às 10 horas. Entretanto fez um raio-X e análises, mas sempre sem ter indicação sobre o 

tempo que iria demorar. Teve finalmente alta às 18.30 horas. 

 Um idoso, com um problema de coração, queixava-se também da espera: "Fui a uma médica 

antes, que me disse que até devia ter vindo logo para as urgências. Quando cheguei deram-me uma 

pulseira verde e estou aqui há três horas. Estou a sentir-me mal".  

 

In http://jn.sapo.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=887184&dossier=Remodela%E7%E3o%20das%20urg%EAncias 

 

 

Questões 

(1) Comente as dificuldades enfrentadas pelos habitantes das zonas periféricas de 

Coimbra que se encontram na situação relatada na notícia.  

 

(2) Será que um habitante de uma zona rural só enfrenta este tipo de dificuldades? Que 

outro tipo de serviços essenciais escasseiam nas zonas rurais? Fundamente a sua 

resposta. 
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(3) Os habitantes de zonas urbanas enfrentam as mesmas dificuldades? Justifique a sua 

resposta. 

 

(4) Será que por se viver na cidade se tem acesso a mais e melhores serviços? Mostre 

evidências que provem a sua resposta. 

NOTA: Deve apresentar notícias de jornais, de revistas ou outro tipo de informação que lhe permita 

fundamentar a resposta dada à questão 4. 

BOM TRABALHO! 

  
                    


