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1 – O que é o GEORED

É cada vez maior a quantidade de informação geográfica disponível na Internet. De forma crescente os sítios 
Internet em que se encontra esta informação disponibilizam ferramentas que permitem diferentes tipos de 
manipulação de dados e diferentes opções de visualização. Este espectro de serviços vai desde mapas estáticos, por 
vezes organizados em Atlas Digitais, até verdadeiros Sistemas de Informação Geográfica na Web (WebSIG).

Com este site pretende-se disponibilizar aos professores e às escolas a referência a essa informação, exemplos da 
sua utilização para actividades educativas, bem como software e bibliografia que permitam uma contextualização 
dessas actividades.

O GEORED resulta de um projecto de colaboração entre a Associação de Professores de Geografia e o 
Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (actualmente do IGOT – Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território) e é financiado pela Direcção-Geral da Inovação e Desenvolvimento 
Curricular, do Ministério da Educação.
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