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Resumo 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho pretendeu dar uma resposta a alguns dos 

propósitos inscritos na Lei de Bases do Sistema Educativo, como o direito à 

aprendizagem, à igualdade de oportunidades e ao sucesso educativo, que não estavam 

a ser cumpridos na sua plenitude.  

Em conjunto com o documento agregador desta “nova estratégia”, o Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, pretende-se que os estudantes adquiram um 

conjunto de competências e de aprendizagens que sejam significativas, apoiadas numa 

atitude democrática que se caracterize pela intervenção cívica, pela responsabilidade 

social, pelo espírito crítico e pela curiosidade intelectual.  

No fundo, trata-se de criar uma escola mais inclusiva, onde os estudantes aprendam a 

respeitar a sociedade onde vivem, mas também as diferenças culturais e religiosas e o 

património natural.  

A disciplina de Geografia, tendo em conta os conteúdos que aborda e os princípios que 

defende, encontra-se em posição privilegiada e cimeira, no sentido de garantir que estes 

pressupostos sejam alcançados. Assim, procurou-se perceber de que modo um tema 

específico desta disciplina, o risco natural - e mais concretamente os riscos de origem 

climática – se constitui como central para os estudantes, ao ponto de estes mobilizarem 

os seus conhecimentos no sentido de dar resposta a problemas de caráter geral, como 

as alterações climáticas, ou a problemas mais específicos como os riscos naturais, 

considerando eventuais consequências humanas, económicas e ambientais.  

Dito de outra forma, pretende-se, a partir de um conteúdo estritamente ligado à 

disciplina de Geografia, perceber de que modo as aprendizagens se constituem 

significativas, ao ponto de dotar os estudantes de competências que possam ser 

mobilizadas, ao longo das suas vidas, e transformadas em procedimentos diários 

considerados ambientalmente corretos.  

 

Palavras-chave: risco natural; alterações climáticas; aprendizagens significativas; 

disciplina de Geografia. 
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Abstract 

Decree-Law No. 55/2018 of 6 July intended to provide an answer to some of the 

purposes included in the Basic Law of the Educational System, such as the right to 

learning, equal opportunities and educational success, which were not be fully fulfilled. 

Together with the document that aggregates this “new strategy”, the Student Profile on 

Leaving Mandatory Schooling, it is intended that students acquire a set of skills and 

learning that are significant, supported by a democratic attitude that is characterized by 

civic intervention , for social responsibility, critical spirit and intellectual curiosity. 

Basically, it is about creating a more inclusive school, where students learn to respect 

the society where they live, but also cultural and religious differences and the natural 

heritage. 

The discipline of Geography, taking into account the contents it addresses and the 

principles it defends, is in a privileged and top position, in order to ensure that these 

assumptions are achieved. Thus, we tried to understand how a specific theme of this 

discipline, the natural risk - and more specifically the risks of climatic origin - constitutes 

as central for the students, to the point that they mobilize their knowledge in order to 

respond to general problems, such as climate change, or more specific problems such 

as natural risks, considering possible human, economic and environmental 

consequences. 

In other words, it is intended, based on content strictly linked to the discipline of 

Geography, to understand how learning is significant, to the point of providing students 

with skills that can be mobilized throughout their lives, and transformed into daily 

procedures considered environmentally correct. 

 

Key-words: natural risk; climate change; meaningful learnings; Geography discipline. 
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Introdução 

O sistema educativo português, desde o final do século passado, mais 

concretamente, a partir da Revolução de Abril e até ao presente momento, passou por 

várias alterações, em alguns casos bastante profundas, quer na forma quer no conteúdo.  

Tendo em conta o público alvo, a grande alteração consistiu na passagem de uma 

escola para elites, para uma escola de massas, com todas as implicações organizacionais 

e de desenvolvimento do país subjacentes. “Já não se ensina para as elites ou para uma 

amostra de alunos que deseja formar-se, agora trabalha-se com todas as idades, com os 

que querem e não querem estudar. Sabemos também que alguns não estão 

interessados em fazer uso do direito à educação que o Estado colocou nas leis e que, 

por isso mesmo, não podem ser educados da mesma maneira que aqueles que aceitam 

tal direito.” (Souto González, 2000, p.25).  

De uma outra perspetiva, podemos afirmar que as grandes alterações passaram 

pela mudança de uma lógica de escola que, inicialmente, evidenciava uma preocupação 

em preparar para a vida ativa. “O início da década de 1980 é marcado em Portugal por 

mudanças importantes quer no sentido da política educativa, quer na natureza dos 

discursos através dos quais ela se procura legitimar, quer ainda na estruturação dos 

espaços sociopolíticos onde se define essa política. O estreitamento das relações 

explícitas entre o sistema produtivo e o sistema educativo e a consequente interferência 

crescente das instituições «exteriores» a este último nas decisões tomadas no seu seio 

são duas das tendências mais características das mudanças produzidas no campo 

educativo na década de 1980” (Correia, Stoleroff et al. 1993, p.169). Em período 

posterior, a política educativa tinha como um dos principais objetivos a elevação das 

habilitações académicas dos portugueses.  

Em termos gerais, “analisando as orientações estruturantes para a escola 

portuguesa nas últimas décadas, constata-se a presença de uma tensão entre dois 

objetivos relativamente inconciliáveis: a democratização dos processos (a igualdade de 

oportunidades, a inclusão e a justiça social) e a qualidade dos resultados (o mérito, o 

desempenho escolar e a excelência académica)” (Torres e Palhares, 2014). 



14 
 

Esta constante evolução foi sendo alicerçada, em termos legislativos, desde os 

primeiros anos da vivência em democracia. “O texto constitucional de 1976 consagrou 

os princípios fundamentais a que obedecia o sistema educativo, numa clara afirmação 

da democratização do ensino e da educação: a liberdade de ensino de qualquer religião, 

a liberdade de criação cultural (artística, intelectual e científica) a liberdade de aprender 

e ensinar, no contexto mais vasto da liberdade de expressão e informação. A 

Constituição consagrou também o direito à educação, ao ensino e à cultura, com base 

no princípio da liberdade e igualdade de todos, em termos de oportunidade de acesso 

e de êxito. Paralelamente, registava-se a massificação do sistema educativo, com um 

número crescente de alunos, enquanto eram tomadas medidas para consolidar a 

escolaridade obrigatória (que nas décadas de sessenta e setenta fora sendo alargada)” 

(Pintassilgo e Mogarro, 2003, p.10), de forma a abranger uma população jovem 

significativa, indo ao encontro das orientações internacionais.  

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 115-A/98, trouxe uma das mais evidentes 

transformações de sistema, que se verificam, no geral, ainda nos dias de hoje e que 

permitiu que “grupos de escolas da Educação Pré-Escolar e de escolas de um ou mais 

níveis e ciclos de ensino (passassem) a poder agregar-se com base num projeto 

pedagógico comum, formando um Agrupamento de escolas” (Fernandes, 2007, p.585). 

Todas as alterações trazem vantagens e desvantagens. Centrando-nos nos 

aspetos mais positivos, destacamos: “a) o facto de as crianças da Educação Pré-Escolar 

e do primeiro ciclo passarem a poder ter aulas de educação física, de educação musical 

ou de iniciação a uma língua estrangeira, bem como acesso a laboratórios, bibliotecas e 

computadores uma vez que, em princípio, as escolas-sede possuem essas condições; b) 

o facto de todas as escolas terem de desenvolver um projeto educativo e curricular 

comum assim como um plano anual de atividades, dando mais coerência aos nove anos 

de escolaridade básica” (Fernandes, 2007, p.585). 

As alterações ao sistema educativo não têm tido momentos de estabilidade ou 

de reflexão, têm sido contínuas. Assiste-se a uma passagem de competências para as 

autarquias, ao progressivo encerramento de escolas de menor dimensão e com um 
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reduzido número de alunos, e a consequente transferência para centros escolares, uma 

maior abertura da Escola aos pais e encarregados de educação, entre muitas outras.   

Das várias perspetivas com que analisamos a evolução do sistema de ensino em 

Portugal, uma das mais interessantes terá a ver, na minha opinião, com a que se 

relaciona com a importância dada às diferentes disciplinas que compõem o currículo, de 

acordo com o seu papel ou contributo para o alcançar das metas estabelecidas pelo 

poder político. Estas, têm levado, ao longo dos últimos anos, a uma valorização das 

ciências exatas, das quais se destaca a Matemática, e também, do Português. Assim, as 

ciências humanas e sociais, como a História e a Geografia, têm perdido importância, 

facilmente aferida pela diminuta carga letiva no currículo, pela menor importância dada 

pelas equipas internas de monitorização dos resultados, que se centram muito nos 

resultados alcançados nas disciplinas inicialmente referidas, e até pelas atividades 

inspetivas que relevam os resultados destas disciplinas, tendo em conta a sua 

adequação aos processos externos de avaliação. A partilha da experiência inicial como 

docente, de Pereira (2012), reforça esta afirmação: “Logo na primeira reunião geral de 

professores, fui confrontada com uma filosofia da escola direcionada para as disciplinas 

consideradas basilares, contando estas com horários semanais privilegiados (só teriam 

aulas de manhã, considerada a parte mais produtiva do dia, tanto para alunos como 

docentes), apoio ao estudo complementar a Português e a Matemática, etc.” 

Podemos dizer que a Geografia foi perdendo prestígio e visibilidade - esta já tão 

relacionada com o ensino básico (Claudino, 2005) - e, para além da concorrência das 

disciplinas mencionadas, “sofre hoje a concorrência direta de outras disciplinas, como a 

ecologia, a sociologia ou a economia, e os mass media, com especial destaque para a 

televisão, que através do espetáculo e do sensacionalismo, conseguem difundir, dia 

após dia, os problemas ambientais e sociais quase sempre de uma forma mais apetitosa 

que a escola” (Cachinho, 2000, p.87). 

No caso específico do risco, que constitui tema central deste estudo, podemos 

mesmo afirmar que “o acesso a imagens televisivas, fotografias, a internet, entre outros 

meios, ajuda a criar a imagem que a sociedade tem acerca do risco” (Fria, 2013, p.22), 
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dificultando a difusão da Geografia enquanto ciência e dando a perceção de que o 

conhecimento gerado e transmitido se pode enquadrar na designada “cultura geral”.  

Esta realidade colide, na minha opinião, com a finalidade ou finalidades mais 

recentes do sistema educativo, motivadas pela necessidade de criar cidadãos solidários, 

atentos e participativos, e conscientes da necessidade de uma mudança ambiental 

efetiva. As ciências humanas e sociais podem responder de forma mais evidente a esta 

nova necessidade, nomeadamente, a Geografia. “Pela posição de charneira que ocupa 

entre as ciências naturais e sociais, a diversidade de técnicas e códigos linguísticos que 

mobiliza, nenhuma outra área do conhecimento pode dotar melhor os alunos da 

competência de «saber pensar o espaço», imprescindível tanto para o exercício da 

cidadania responsável, como para aprendizagem ao longo da vida e a integração plena 

das pessoas no mundo moderno” (Cachinho, 2000, pp.87-88). 

Sendo uma ciência que mobiliza os conhecimentos de todas as áreas do saber 

para a compreensão da realidade humana e física, está no primeiro patamar, por forma 

a dar resposta a esta nova finalidade.   

 

Capítulo I - A Problemática 

Na qualidade de docente da disciplina de Geografia desde o ano letivo de 

2000/2001, tenho procurado transmitir a importância desta disciplina na resolução dos 

problemas mais prementes com que se debate a sociedade, a uma escala regional e 

nacional e, forçosamente, à escala mundial.  

Refiro-me, por exemplo, e reportando-me à vertente humana da Geografia, às 

questões de sobrepopulação a nível mundial e a relação com os recursos disponíveis no 

planeta; aos baixos valores de natalidade registados nos Países Desenvolvidos, como 

Portugal, e aos valores extremamente elevados deste indicador em Países em 

Desenvolvimento; às desigualdades económicas e de acesso à educação; aos efeitos da 

globalização, entre outros. Quanto à vertente física, as preocupações incidem na 

preservação do património natural comum; no respeito pela conservação de espécies 

autóctones adaptadas ao clima e que permitem minimizar impactes altamente nefastos, 
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como os incêndios florestais; nas alterações climáticas que têm potenciado fenómenos 

extremos e que conduzem a uma maior exposição ao risco, especialmente das pessoas 

menos favorecidas economicamente.  

Tratando-se de assuntos atuais, de extrema importância, que correspondem às 

finalidades mencionadas anteriormente, e tendo em consideração que qualquer 

docente pretende, mais do que ensinar, assegurar as condições que permitam aos 

estudantes realizar as aprendizagens desejadas (Cosme, 2011),  importa analisar até que 

ponto as experiências de aprendizagem se tornaram efetivas. Os estudantes, após a 

conclusão dos seus estudos, em que medida mobilizam esses conhecimentos? Qual o 

grau de conhecimento que atingiram? De que forma se vão atualizando e recorrendo a 

fontes de informação fidedigna? Quais as motivações que estão na base de 

determinados procedimentos? E, fundamentalmente, qual a importância da Escola na 

aquisição, mobilização e utilização de conhecimentos nas práticas quotidianas?   

Assim, importa esclarecer três aspetos fundamentais que estiveram na origem 

deste estudo e alicerçaram a construção do plano de trabalho que pretende dar resposta 

às perguntas formuladas: a avaliação das aprendizagens; a mudança mais recente de 

paradigma; a opção pelos riscos naturais.  

 

1. Avaliação das aprendizagens a longo prazo 

Em primeiro lugar, importa esclarecer que não constitui objeto deste estudo a 

forma como é realizada a avaliação no contexto da sala de aula. Sabemos que “o 

currículo português possui um sistema de avaliação das aprendizagens dos alunos que, 

a muitos títulos, se pode considerar progressista, consistente com recomendações 

decorrentes da literatura de investigação e até inovador. De facto, procura salvaguardar 

princípios tão relevantes como por exemplo: a) a integração da avaliação nos processos 

de ensino e de aprendizagem; b) o predomínio da avaliação formativa com funções de 

regular e melhorar o ensino e as aprendizagens; c) o predomínio da avaliação interna; e 

d) a lógica de ciclo, e não de ano, no que se refere à decisão quanto à retenção dos 

alunos na escolaridade básica” (Fernandes, 2007, p.598). Reportando-nos aos 
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normativos legais que se referem à avaliação, estes “têm sofrido profundas alterações, 

particularmente nos últimos 30 anos. De uma avaliação quase exclusivamente associada 

à classificação e à certificação, passou-se gradualmente para uma avaliação mais 

associada à melhoria e ao desenvolvimento das aprendizagens e do ensino” (Fernandes, 

2007, p.588). 

Mas este estudo centra-se no modo como poderemos avaliar de que forma os 

conteúdos abordados se tornam realmente efetivos, se transformam em conhecimento 

mobilizável e útil ao longo da vida. E este aspeto não pode ser aferido através da 

avaliação formal que é feita diariamente nas escolas, uma vez que esta contempla 

outros aspetos, como a participação, o empenho, a organização, o grau de cumprimento 

de tarefas, ou seja, um conjunto de elementos que, normalmente, valorizam a prestação 

do aluno e são, de facto importantes, mas não nos permitem responder às questões 

aqui colocadas.  

Assim, os elementos de avaliação que excluem o contexto diário das 

aprendizagens, que temos à disposição, correspondem à avaliação externa. “As 

avaliações externas em Portugal têm sido realizadas por meio de três modalidades 

distintas: a) as avaliações externas internacionais promovidas pela International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA (por exemplo, Reading 

Literacy; Third International Mathematics and Science Study – TIMSS), pelo Educational 

Testing Service – ETS (e.g., Second International Assessment of Educational Progress – 

SIAEP) e pela Organization for Economic CoOperation and Development – OECD (e.g., 

International Adult Literacy Survey – IALS; Programme for International Student 

Assessment – PISA); b) as avaliações externas a Matemática e a Língua Portuguesa 

realizadas no quarto e no sexto anos de escolaridade; e c) os exames nacionais no final 

da escolaridade obrigatória e no final do Ensino Secundário.” (Fernandes, 2007, p.593) 

No entanto, quer um instrumento, quer outro, também não permitem responder 

cabalmente ao que se pretende neste estudo. As avaliações externas internacionais 

incorporam um conjunto de  problemas que têm de ser tidos em conta, tais como: “a) a 

dificuldade de conceber uma metodologia que permita avaliar adequadamente 

resultados provenientes de uma grande diversidade de currículos e contextos; b) a 
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dificuldade em garantir a equivalência das populações e das amostras de estudantes que 

se pretendem comparar; c) a dificuldade em garantir que a tradução dos testes e de 

outros instrumentos utilizados tenha o mesmo significado em todos os países 

participantes; d) a dificuldade em garantir que os assuntos a que se referem os itens dos 

testes tenham o mesmo tipo de relevância curricular nos diferentes países; e) a 

dificuldade em garantir que todos os países seguem exatamente os procedimentos 

metodológicos definidos pelas coordenações dos estudos no que se refere à 

identificação da população, à seleção das amostras, à administração e correção dos 

testes ou à tradução; e f) a dificuldade inerente à natureza restritiva da modelação e 

análise dos dados, à sua interpretação e à ausência de uma dimensão longitudinal” 

(Fernandes 2007, p.594). 

Reportando-nos ao instrumento internacional mais mediatizado, o Programme 

for International Student Assessment – PISA, lembremo-nos que foi “concebido para 

avaliar se os alunos conseguem mobilizar as suas competências de Leitura, de 

Matemática ou de Ciências na resolução de situações relacionadas com o dia a dia, e 

não se são capazes de reproduzir os conhecimentos adquiridos nessas áreas. Também é 

avaliada a Resolução Colaborativa de Problemas e a Literacia Financeira1.” Embora se 

centre na resolução de situações relacionadas com o dia a dia, não avaliam a capacidade 

de mobilização e utilização de conhecimentos que correspondam a um tema que 

percorre todo o currículo do ensino básico e que assume grande relevância no programa 

de uma disciplina. Para além disto, os resultados são apresentados com o enfoque na 

comparação entre os países, na sua evolução ou regressão e nunca na apreciação à 

capacidade demonstrada num tema específico de uma disciplina. Por outro lado, 

embora avalie casos concretos, não avalia procedimentos frequentes, repetidos 

diariamente ou em pequenos períodos e que correspondem a práticas quotidianas 

simples, efetivamente concretizadas pela maioria da população, porque correspondem 

ao nosso modelo de vida, e importantes em termos ambientais.  

 

1 Retirado de www.iave.pt 
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Por último, com os exames, “o Ministério da Educação pretende controlar se o 

currículo nacional está a ser desenvolvido nas escolas de acordo com o previsto. Além 

disso, pretende monitorizar o sistema educativo, pois os exames podem permitir que as 

escolas prestem contas do seu trabalho à sociedade e à administração educativa.” 

(Fernandes 2007, p.597). Estes, têm a vantagem de se centrarem nos conteúdos e de 

excluírem outros fatores, - o que se reflete geralmente, numa disparidade classificativa 

entre a avaliação interna e a avaliação externa - mas são um instrumento de avaliação 

realizado num determinado momento, e não contemplam os procedimentos e as 

motivações tendo em conta um período alargado. No caso específico da disciplina de 

Geografia, não se utiliza este procedimento no final do terceiro ciclo.  

 

2. A mudança recente de paradigma 

No ano letivo de 2017/2018, deu-se início ao Projeto (piloto) de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular. Em traços gerais, esta nova forma de trabalho que se pretendeu 

introduzir nas escolas, permite gerir até 25% do total da carga horária por ano de 

escolaridade. Esta gestão contempla, entre outras modalidades, a existência de aulas 

para o desenvolvimento de atividades de cariz interdisciplinar e que, de acordo com a 

dinâmica criada em cada escola, contribuam para colocar o aluno no centro da 

aprendizagem. 

No ano letivo de 2018/2019, a Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), passou 

a ser implementada num número muito significativo de escolas do país, e atualmente, 

um número muito reduzido de escolas não estará a trabalhar de acordo com esta 

autonomia. (Entretanto, algumas escolas puderam optar por uma autonomia até 50%).  

A introdução da AFC, foi acompanhada pela criação de uma nova disciplina, 

denominada de Cidadania e Desenvolvimento, e toda a gestão curricular foi pensada de 

modo a que “os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e 
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atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória2.” 

Assim, os documentos estruturantes de todo este processo passaram a ser os 

seguintes:  

 - Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho (AFC); 

 - Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho (Educação Inclusiva); 

 - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 - Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

 - Aprendizagens Essenciais (todas as disciplinas); 

 - Metas Curriculares (todas as disciplinas); 

 - Programas / Orientações curriculares (todas as disciplinas).  

Todos estes documentos devem ser tidos em conta, no entanto, convém 

salientar dois aspetos: o documento que dá coerência a todo este processo é o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; as metas curriculares continuam em 

vigor, contudo, deve dar-se relevo às aprendizagens essenciais que englobam os 

conhecimentos, as capacidades e as atitudes, ou seja, competências.  

Perante um conjunto significativo de novos documentos, surgiu a necessidade 

de perceber o alcance e o grau de profundidade das mudanças preconizadas. Neste 

sentido, procedeu-se a uma análise minuciosa aos dois documentos estruturantes que 

dão coerência a todo o processo, a partir de uma série de palavras-chave ou expressões 

que foram selecionadas de acordo com o número de repetições das mesmas em cada 

documento e agrupadas de acordo com as ideias essenciais subjacentes aos 

documentos. 

 

2 Retirado do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 
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Decreto-Lei 55/2018 

Perfil do Aluno 

Documento de referência para a organização de todo o sistema 
educativo 

Globalização 

 

Global e o local 
Universal e singular 

 

Questionar os saberes estabelecidos 

 

Sentido crítico 
Confronto de ideias sobre matérias da atualidade 

Mobilização crítica e autónoma da informação 

 

Exercício de uma cidadania ativa 

Exercício de uma cidadania informada 
Exercício de cidadania ao longo da vida 

Participação democrática 

Intervenção social 
Espírito crítico 

Espírito interventivo 

Participação na sociedade 

Pessoas autónomas 

Pessoas responsáveis 
Cidadãos ativos 

Responsabilidade 

Aprender a viver juntos e com os outros 
Aprender a ser 

Pessoa e dignidade humana como valores fundamentais 

Liberdade 
Inserção familiar e comunitária 

Desenvolvimento sustentável como desafio 

Consciência de si próprio 
Base humanista: 

ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. 

Inclusão 
Sustentabilidade: 

consiste no estabelecimento, através da inovação política, ética e 

científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e seguras 
entre os sistemas social, económico e tecnológico e o Sistema 

Terra, de cujo frágil e complexo equilíbrio depende a continuidade 

histórica da civilização humana 

Desenvolvimento tecnológico 

Empregos ainda não criados 

Tecnologia ainda não inventada 
Resolução de problemas que ainda se desconhecem 

Integrar conhecimentos emergentes 

Resolver problemas complexos 

Conhecimento 

Compreensão 

Criatividade 
Aprender a conhecer 

Aprender a fazer 

Inesperado e incerto como marcas do nosso tempo 
Tradição e modernidade 

Curto e longo prazos 

Rotina e progresso 
Ideias e realidade 

Adaptabilidade e estabilidade 

Valorização do trabalho 
Adaptabilidade e ousadia: 

conseguir adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, 

mobilizando as competências 

Desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos 

Aprendizagens significativas 

Saberes disciplinares 
Trabalho interdisciplinar 

Instrumentos de avaliação 

Capacidade de pesquisa 
Capacidade de relação 

Capacidade de análise 

Domínio de técnicas de exposição 
Domínio de técnicas de argumentação 

Capacidade de trabalhar cooperativamente 

Autonomia 
Desenvolvimento de projetos que aglutinem aprendizagens de 

diferentes disciplinas (natureza transdisciplinar das aprendizagens) 

Mobilização de literacias diversas 
Múltiplas competências 

Conhecimento científico 

Curiosidade intelectual 
Trabalho colaborativo 

Educação durante toda a vida 

Aprendizagem, educação e formação ao longo da vida 
Saber: 

cultura científica que permite compreender, tomar 

decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais no mundo 

Tabela 1 – Expressões ou palavras-chave mais repetidas em dois documentos orientadores do sistema 
educativo 
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A análise atenta à tabela 1 permite-nos concluir que, atualmente, pretende-se 

que os alunos, à saída da escolaridade obrigatória, sejam capazes: de questionar a 

realidade; de ter a capacidade de trabalhar de forma colaborativa integrando diversas 

áreas do saber; de possuir um conjunto de competências que lhes permita lidar com o 

incerto; de desempenhar, no futuro, tarefas em empregos ainda não criados e de 

exercer uma cidadania interventiva, informada, inclusiva e responsável.  

No sentido de aferir até que ponto esta alteração rompe com o paradigma 

anterior, analisamos os princípios gerais e os princípios organizativos da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei N.º 46/86. No artigo 2.º, princípios gerais, no seu ponto 4, pode 

ler-se: “O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos 

indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho”. No mesmo artigo, no seu 

ponto 5, é referido que  “a educação promove o desenvolvimento do espírito 

democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e 

à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico 

e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva”. 

No artigo 3.º, princípios organizativos, é referido que o sistema educativo se 

organiza de forma a: “b) Contribuir para a realização do educando, através do pleno 

desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da cidadania, 

preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, 

morais e cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; c) 

Assegurar a formação cívica e moral dos jovens; d) Assegurar o direito à diferença, 

mercê do respeito pelas personalidades e pelos projetos individuais da existência, bem 

como da consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas; e) Desenvolver 

a capacidade para o trabalho e proporcionar, com base numa sólida formação geral, 

uma formação específica para a ocupação de um justo lugar na vida ativa que permita 

ao indivíduo prestar o seu contributo ao progresso da sociedade em consonância com 

os seus interesses, capacidades e vocação; f) Contribuir para a realização pessoal e 
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comunitária dos indivíduos, não só pela formação para o sistema de ocupações 

socialmente úteis, mas ainda pela prática e aprendizagem da utilização criativa dos 

tempos livres”. 

O conjunto de palavras assinaladas permite verificar que, no geral, a 

intencionalidade dos legisladores é semelhante, traduzida num conjunto de palavras 

também semelhante, embora estes documentos estejam separados por mais de três 

décadas. O decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, refere, inclusive, que “se assume como 

prioridade a concretização de uma política educativa centrada nas pessoas que garanta 

a igualdade de acesso à escola pública, promovendo o sucesso educativo e, por essa via, 

a igualdade de oportunidades. A concretização destes propósitos, já inscritos na Lei de 

Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua 

redação atual, tem vindo a ser garantida através de medidas de aplicação universal. 

Porém, os dados disponíveis mostram que aqueles objetivos não estão, ainda, 

plenamente atingidos, na medida em que nem todos os alunos veem garantido o direito 

à aprendizagem e ao sucesso educativo. Por outro lado, a sociedade enfrenta 

atualmente novos desafios, decorrentes de uma globalização e desenvolvimento 

tecnológico em aceleração, tendo a escola de preparar os alunos, que serão jovens e 

adultos em 2030, para empregos ainda não criados, para tecnologias ainda não 

inventadas, para a resolução de problemas que ainda se desconhecem.” 

Podemos, no entanto, concluir que a mudança é efetiva, mas não tão profunda 

como à primeira vista parece ser. O que há de novo é a forma enfática que se dá ao 

trabalho colaborativo e ao foco no aluno, privilegiando o ensino por descoberta, a 

participação na construção do seu saber e em todas as fases do processo, desde a 

planificação à avaliação, retirando a primazia das aulas expositivas e dos testes escritos 

de avaliação como elemento mais importante de avaliação dos alunos e de todo o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Há, portanto, um caminho a percorrer, mais bem definido e enquadrado que visa 

a aquisição de aprendizagens significativas. No entanto, convém referir que este 

caminho já estava a ser percorrido há alguns anos. A minha formação inicial como 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222418/details/normal?l=1
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professor e, reportando-me ao estágio integrado na licenciatura de 5 anos, já tinha estes 

pressupostos fundamentais.  

 

3. A opção pelos Riscos Naturais 

O terceiro aspeto que levou à realização deste estudo e que acabou por conduzir 

à opção pelos riscos naturais, relaciona-se com os conteúdos ministrados ao longo dos 

3 ciclos de estudos do ensino básico. Foram analisados os documentos “aprendizagens 

essenciais” das diversas disciplinas, do primeiro ao terceiro ciclo do ensino básico, 

criados pela necessidade de garantir a aquisição de aprendizagens significativas, 

consolidadas, que permitam dotar os alunos de competências úteis em vários contextos 

e que perdurem no tempo.  

O Despacho n.º 6944-A/2018 fundamenta o estabelecimento de aprendizagens 

essenciais, do seguinte modo: “A concretização destes objetivos partiu do 

reconhecimento da extensão dos documentos curriculares (programas e metas), 

questão sinalizada por diversos intervenientes educativos, designadamente 

professores, alunos e pais e encarregados de educação. A extensão identificada 

sobretudo pelos professores revelava-se inibidora de consolidação de aprendizagens, 

do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, bem como um obstáculo à 

inclusão de alunos com necessidades específicas dificultando práticas de diferenciação 

pedagógica. Acresce que os documentos curriculares para o ensino básico e o ensino 

secundário, aplicados ao longo das últimas três décadas, careciam de articulação entre 

si, tanto numa abordagem vertical como horizontal, bem como de uma atualização, já 

que, dada a sua dispersão temporal, resultaram de visões do currículo distintas e em 

muitas situações contraditórias”. 

Desta análise, sobressaiu o tema “sustentabilidade ambiental” como um dos 

mais abrangentes e que, de certa forma, estabelece uma interligação entre a maioria 

das disciplinas e, muito particularmente, com a Geografia.  
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Os documentos relativos às Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas 

têm uma estrutura semelhante e definem os objetivos gerais, as aprendizagens 

essenciais e as ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos.  

A análise realizada permite-nos concluir que nos três domínios que integram os 

documentos “Aprendizagens Essenciais”, ou seja, nos objetivos gerais, nas 

aprendizagens essenciais ou na definição de Ações estratégicas de ensino orientadas 

para o Perfil dos Alunos, os temas sustentabilidade ambiental e risco, percorrem os 

diversos ciclos de estudos e a maioria das disciplinas.  

No 1.º ciclo do ensino básico, os temas referidos fazem parte de duas das três 

disciplinas nucleares: Estudo do Meio e Português. Na primeira disciplina, de forma mais 

direta, na segunda, havendo a possibilidade de definir ações estratégicas de ensino que 

os abordem, de modo a cumprir os principais objetivos plasmados no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).  

No 2.º ciclo, verifica-se o adensamento dos temas, nomeadamente na disciplina 

de História e Geografia de Portugal, onde o tema risco se encontra presente, ainda de 

forma ténue, mas mais clara, mas também, num conjunto diversificado de disciplinas, 

das quais se destacam as Ciências Naturais e a Educação Tecnológica. Não podemos 

deixar de destacar a presença do tema sustentabilidade ambiental numa disciplina que, 

à partida, nos faria supor estar voltada para assuntos mais relacionados com o jogo ou 

a condição física geral, como é o caso da Educação Física.  

No 3.º ciclo do ensino básico, apenas duas disciplinas, Português e História, não 

refletem nos seus documentos a preocupação com a sustentabilidade ambiental ou o 

risco, pelo menos de forma evidente. As demais disciplinas, num número bastante 

significativo, contemplam a abordagem a estes temas, em um ou vários domínios. 

Destacam-se, pela natureza do seu objeto de estudo, as disciplinas de Ciências Naturais 

e de Físico-Química, para além, evidentemente, da Geografia.  

A opção pelos riscos naturais estaria, desta forma, justificada, no entanto, 

existem outros documentos a considerar, como a Estratégia Nacional de Educação para 

a Cidadania (ENEC). Este documento, na sua introdução, defende que “as questões 
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relacionadas com a sustentabilidade, a interculturalidade, a igualdade, a identidade, a 

participação na vida democrática, a inovação e a criatividade estão, de facto, no cerne 

do debate atual. À escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências, onde alunos e alunas adquirem as múltiplas 

literacias que precisam de mobilizar, exige-se uma reconfiguração, a fim de responder 

às exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas”. 

Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento 

(CeD) organizam-se em três grupos com implicações diferenciadas, do seguinte modo: 

1.º Grupo - Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de 

áreas transversais e longitudinais): Direitos Humanos; Igualdade de Género; 

Interculturalidade; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Saúde. 2.º 

Grupo – Trabalhado, pelo menos, em dois ciclos do ensino básico: Sexualidade; Média; 

Instituições e participação democrática; Literacia financeira e educação para o consumo; 

Segurança rodoviária; Risco. 3.º Grupo - Com aplicação opcional em qualquer ano de 

escolaridade: Empreendedorismo; Mundo do Trabalho; Segurança, Defesa e Paz; Bem-

estar animal; Voluntariado; Outras, de acordo com as necessidades de educação para a 

cidadania diagnosticadas pela escola. 

O modelo de operacionalização subentende três vertentes de desenvolvimento 

desta componente, a saber: transversalmente, na gestão curricular disciplinar e 

multidisciplinar (toda a escolaridade); especificamente, na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento (2.º e 3.º ciclo EB); globalmente, em projetos de escola (toda a 

escolaridade). 

A Escola explora, ainda, estes temas de outras formas. Logo à partida, através da 

criação de Clubes, muitos deles dedicados ao ambiente. Os mais comuns são os da 

Proteção Civil, das Florestas e o Eco-Escolas. Foram criados Referenciais, no âmbito da 

Educação para a Cidadania (1.º ano a 12.º ano), que auxiliam os docentes na atualização 

de conhecimentos, na criação de atividades no âmbito dos Clubes e na preparação de 

aulas, como o Referencial de Educação para o Risco e o Referencial de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade. São, ainda, desenvolvidos vários projetos a nível 
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nacional, como o Programa Parlamento dos Jovens que no ano letivo de 2018/2019 teve 

como tema “Alterações Climáticas, salvar os Oceanos”. 

Uma análise sumária aos documentos referidos permite-nos percecionar melhor 

o alcance do tema selecionado para este estudo: 

• Referencial de Educação para o Risco – “A Educação para o Risco é hoje 

reconhecida como uma componente da formação da criança e do jovem que 

importa desenvolver desde os primeiros anos de vida. A escola tem um papel 

fundamental neste processo, enquanto interveniente privilegiado na 

mobilização da sociedade, proporcionando e promovendo dinâmicas e práticas 

educativas que visam, no espetro mais amplo da educação para a cidadania, a 

adoção de comportamentos de segurança, de prevenção e gestão adequada do 

risco” (referência).  

• Referencial de Educação Ambiental para a sustentabilidade – “A educação 

ambiental é parte integrante da educação para a cidadania assumindo, pela sua 

característica eminentemente transversal, uma posição privilegiada na 

promoção de atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de 

competências imprescindíveis para responder aos desafios da sociedade do 

século XXI” (referência). 

• Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (até ao 12.º ano de 

escolaridade) - nos princípios orientadores deste documento, encontramos o 

princípio da sustentabilidade: “A escola contribui para formar nos alunos a 

consciência de sustentabilidade, um dos maiores desafios existenciais do mundo 

contemporâneo, que consiste no estabelecimento, através da inovação política, 

ética e científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e seguras entre 

os sistemas social, económico e tecnológico e o Sistema Terra, de cujo frágil e 

complexo equilíbrio depende a continuidade histórica da civilização humana” 

(referência). 

Na parte relativa às Áreas de Competências, que são vastas, refiro apenas, a 

título de exemplo, uma. “Bem-estar, saúde e ambiente: Os alunos são 

responsáveis e estão conscientes de que os seus atos e as suas decisões afetam 
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a sua saúde, o seu bem-estar e o ambiente. Assumem uma crescente 

responsabilidade para cuidarem de si, dos outros e do ambiente e para se 

integrarem ativamente na sociedade. Os alunos fazem escolhas que contribuem 

para a sua segurança e a das comunidades onde estão inseridos. Estão 

conscientes da importância da construção de um futuro sustentável e envolvem-

se em projetos de cidadania ativa”. 

 

Em termos disciplinares, a Geografia é a única que aborda o risco de forma clara 

e completa e, portanto, a mais capacitada para articular esta “avalanche” de 

documentos e áreas de trabalho que exigem o estudo aprofundado e crítico sobre a 

questão da sustentabilidade ambiental do planeta e do risco, e do papel ativo a 

desempenhar por todos os cidadãos.   

O tema, inicialmente lecionado no 7.º ano de escolaridade, é agora lecionado no 

9.º ano de escolaridade, o que permite, no meu entender, uma abordagem mais 

aprofundada do tema em estudo, tendo em conta a idade dos alunos, mas também, pela 

aquisição de um conjunto de competências geográficas adquiridas ao longo de dois anos 

e meio. Este ano de escolaridade contempla dois temas: 5 – Contrastes de 

Desenvolvimento, 6 – Riscos, Ambiente e Sociedade. O último, por ser mais extenso, 

ocupa geralmente, a quase totalidade do segundo período letivo e o terceiro período.  

Concretizando, o tema divide-se em 3 partes: Riscos naturais, Riscos mistos e 

Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Na primeira 

parte são explicitadas as noções de risco natural, catástrofe, suscetibilidade, 

vulnerabilidade e é feita a classificação dos riscos. Os riscos naturais são abordados 

tendo em conta as causas e evolução (frequência), as consequências ambientais e 

socioeconómicas e formas de mitigar os seus efeitos sobre o Homem. Não são 

esquecidas as especificidades do território nacional.  

A segunda parte contempla a relação entre os riscos mistos e os subsistemas da 

Terra (atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera), o desequilíbrio provocado nos 

subsistemas da Terra pela ação antrópica, os problemas da atmosfera (smog, chuvas 

ácidas, diminuição da camada de ozono, aumento do efeito de estufa), as consequências 
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dos problemas da atmosfera (aquecimento global e fenómenos meteorológicos 

extremos), assim como outros problemas relacionados com a hidrosfera, a litosfera e a 

biosfera.  

A terceira parte - Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento 

sustentável -, aborda as questões do desenvolvimento sustentável e resiliência, as 

políticas de proteção, controlo e gestão ambiental, os acordos internacionais de defesa 

do ambiente, as organizações de defesa do ambiente, a preservação do património 

natural e cultural, o conceito de pegada ecológica e algumas medidas de incremento à 

sustentabilidade ambiental.  

Por último, a opção temática, qualquer que ela fosse, não poderia deixar de ter 

em linha de conta a integração plena de Portugal na União Europeia. Neste caso, 

analisando os objetivos temáticos da Estratégia Europa 2020, percebemos o grau de 

compromisso do nosso país no que se refere às alterações climáticas e ao risco.   

 

 

Tabela 2 – Objetivos temáticos da Estratégia Europa 2020, retirado de (Monteiro, 2016, pp. 217) 
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“Quatro dos onze objetivos temáticos são dedicados especificamente ao 

crescimento sustentável em particular, revelando finalmente com grande firmeza, a 

adopção de uma interpretação holística e integradora de todos os elementos em jogo 

no território, tanto os naturais como os de origem antrópica, para prevenir as alterações 

climáticas e os riscos, diretos e indiretos” (Monteiro, 2016, pp. 217-218).  

 

4. Objeto de estudo 

Tendo por base o contexto avaliativo, o paradigma emergente, a importância do 

tema “sustentabilidade ambiental” no currículo e a necessidade de refletir na ação 

educativa que pratico diariamente, surgiu esta curiosidade em perceber até que ponto 

aquilo que é ensinado se transforma em conhecimento adquirido e mobilizável, útil nas 

decisões do quotidiano, e que tem em conta a responsabilidade coletiva que a todos é 

devida.  

Assim, a questão orientadora do meu trabalho surgiu de forma espontânea: se a 

temática ambiental está fortemente enraizada no currículo, de que forma as 

aprendizagens se tornam, na prática, significativas? Ou dito de outra forma: os 

estudantes do ensino básico e secundário abordam este tema de forma interdisciplinar 

e ao longo da escolaridade obrigatória. Como é que tantos anos de estudo se traduzem 

em práticas quotidianas de sustentabilidade ambiental e de prevenção do risco?  

Para a resposta a estas questões, a Geografia assume uma posição relevante. 

Deste modo, de acordo com o exposto nos pontos anteriores, foi selecionado o risco 

natural, por constituir, no contexto da sustentabilidade ambiental, um tema quase 

exclusivo desta disciplina, mas que recebe o contributo de outras disciplinas e está 

enquadrado em outras áreas e referenciais que fornecem as bases de conhecimento 

que serão utilizadas no final do 9.º ano de escolaridade na disciplina de Geografia. No 

sentido de estabelecer uma relação ainda mais direta com a disciplina, destacamos, de 

entre os riscos naturais, os que têm origem climática.  

Importa, então, avaliar o nível de conhecimentos que os alunos adquirem sobre 

o risco, nomeadamente o natural e especificamente o de origem climática, de que forma 
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essa aprendizagem foi significativa, ou seja, perdura no tempo ou está enraizada, e até 

que ponto os alunos e ex-alunos conseguem mobilizar essas aprendizagens em 

procedimentos diários.  

Estes jovens, na sua maioria, pela própria dinâmica espacial do nosso país, vivem 

ou irão continuar a viver em cidades (Madureira e Monteiro, 2009), (Monteiro, 2012), 

que, na medida em que são “as maiores consumidoras de recursos naturais e 

simultaneamente as maiores produtoras de poluição e resíduos, surge como uma 

evidência que grande parte dos entraves à sustentabilidade ambiental global terá de ser 

resolvida à escala urbana” (Madureira, 2005, p.4), ou seja, a uma escala local, através 

dos seus hábitos diários considerados ambientalmente adequados.  

No fundo, espera-se perceber de que modo uma disciplina, a Geografia, 

consegue dotar os cidadãos de ferramentas que perdurem no tempo, e essa perceção 

pretende-se que seja alcançada através do estudo de um tema tão importante nos 

nossos dias e que suscita tanto interesse nos alunos. “O problema da falta de interesse 

está muitas vezes associado a um desfasamento dos programas com as sociedades 

contemporâneas e, por isso, o que importa é selecionar temas educacionalmente 

relevantes e através deles permitir que os jovens possam alcançar saberes importantes 

para a sua formação, onde se incluem também as principais ideias científicas” (Martins, 

2002, p.36). A escolha feita para este estudo incorpora estas ideias: trata-se de um tema 

relevante, a partir do qual os jovens adquirem importantes conhecimentos, bases 

científicas, e suscita-lhes interesse.  

Esta avaliação não pode ser feita utilizando qualquer das ferramentas existentes, 

como vimos anteriormente e, por isso, foi construído um instrumento de recolha de 

informação que será devidamente explicitado no capítulo III.  

 

Capítulo II – Enquadramento conceptual 

1. Conceitos associados aos riscos 

“Viver numa ‘Sociedade de Risco’, requer da Escola o exercício de novas 

competências potenciadoras de uma sociedade proativa, informada e resiliente” 
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(Nunes, Almeida et al, 2013, p.151). Assim, no sentido de atingir este desiderato, torna-

se necessário dotar os estudantes de uma linguagem científica precisa e clara, o que se 

pode tornar complexo, dada a idade dos mesmos e o contexto biogeofísico, 

socioeconómico e cultural em que vivem, mas, também, porque no seio da comunidade 

científica, os conceitos vão evoluindo e, nem sempre são consensuais quanto à sua 

definição. Por este motivo, a ciência vai-se tornando distante, ao ponto de algumas 

terminologias serem ignoradas e usadas pela população em geral de forma imprecisa. 

Por exemplo, “sempre existiu uma diferença fundamental no uso da palavra risco, entre 

a linguagem científica e a linguagem coloquial. Essas diferenças provocaram dificuldades 

em encontrar uma definição única, o que por vezes conduziu à sensação de se estar a 

falar do mesmo, quando na realidade referiam-se a conceitos diferentes” (Santos et al, 

2008, p.4). 

Deste modo, associado ao conceito de risco temos outros como, vulnerabilidade, 

suscetibilidade, catástrofe, acidente, ameaça, hazard, álea, entre outros, que convém 

explicitar, no sentido de utilizar uma linguagem comum e percetível a todos os 

intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem.  

O facto de este tema ser abordado “à luz de diferentes abordagens, sejam da 

Geologia, da Engenharia Ambiental, da Sociologia, da Saúde, da Economia, da Geografia, 

entre outros campos da ciência” (Souza, 2012, p.128) contribui para a dispersão de 

significados atribuídos a cada um dos termos necessários à compreensão destes 

fenómenos.  

Fernando Rebelo, no seu livro “Riscos naturais e ação antrópica: estudos e 

reflexões”, citando L. Faugères (1991), resume esta dificuldade de conceptualização de 

forma muito clara: “A ideia de risco tem acompanhado desde sempre o homem. No 

princípio, os riscos eram exclusivamente naturais; a pouco e pouco, além desses 

apareceram outros como consequência das suas próprias atividades, tendo ou não 

componente natural. Hoje, os riscos são já de toda a ordem, desde os naturais aos 

socioeconómicos ou aos tecnológicos e, acrescenta, é impossível analisá-los em 

separado, pois constituem-se em verdadeiros complexos de riscos”.  
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Cunha (2013) transmite-nos esta dificuldade terminológica ao considerar que o 

risco pode tomar o sentido de suscetibilidade, de perigosidade ou de vulnerabilidade, 

de acordo com a probabilidade de acontecerem eventos perigosos em determinados 

locais, ou de os eventos perigosos poderem provocar danos.  

Monteiro (2017, p.3) procura clarificar conceitos através de exemplos: “para 

explicar a diferença entre risk e hazard, alguns autores socorrem-se do exemplo de duas 

pessoas a atravessar o oceano: uma numa embarcação a remo, outra num barco a 

motor. Em ambos os casos o principal hazard é a profundidade do oceano e a elevada 

ondulação enquanto que o risk é a probabilidade de se afundarem”.  

Araújo (2012), perante esta dificuldade terminológica, compilou no quadro que 

a seguir se apresenta alguns conceitos de risco presentes em trabalhos distintos.  

 

Tabela 3 – Conceito de risco, segundo vários autores (Araújo, 2012) 
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A tabela 3 expressa de forma clara a dispersão existente no que se refere à 

definição de risco, evidente em outros conceitos associados como o de catástrofe, 

perigo, vulnerabilidade, suscetibilidade, entre outros.  

“No caso português acresce o problema da tradução para língua portuguesa de 

termos que só têm verdadeiro significado na língua de origem, inglesa ou francesa, como 

acontece, por exemplo, com os termos hazard e álea, respectivamente (Teles, 2010, 

p.49).” Rebelo (2010, p.33) chamou a atenção para este problema ao considerar um 

“erro claro” a tradução de “hazard” por “perigo”. Na sua opinião, “perigo traduz uma 

palavra que, embora se pronuncie de modo diferente em inglês e em francês, se escreve 

da mesma maneira nas duas línguas – danger – tal como os serviços competentes têm 

vindo a salientar, por exemplo, perante riscos geomorfológicos. Se os grandes 

especialistas anglófonos que se dedicaram a estas matérias tivessem querido dizer 

danger por que motivo iriam dizer hazard? E os francófonos também não quiseram dizer 

danger, preferiram aléa (…)”.  

Perante tal complexidade terminológica, importa esclarecer quais os conceitos 

que serão utilizados neste estudo. Uma vez que se pretende aferir os conhecimentos ou 

aprendizagens mais ou menos significativas e, portanto, estamos a falar de um contexto 

escolar, optamos por analisar a terminologia usada nos manuais escolares atuais cujos 

resultados apresentamos no ponto 3 deste capítulo. 

 

2. Tipologia dos Riscos 

A dificuldade terminológica tem sequência na tipologia dos riscos.  

Souza (2012) chama a atenção para esta complexidade, apresentando alguns 

esquemas que, apesar da constante discussão e consequente atualização, ainda são 

considerados no âmbito da produção de trabalhos académicos.   

Na figura 1, o risco natural aparece como uma das dimensões do risco ambiental, 

no mesmo patamar dos denominados riscos tecnológicos e sociais.  
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Figura 1 – Classificação dos Riscos Ambientais. Fonte: Cerri e Amaral, 1998. Retirado de Souza, 2012. 

 

Numa outra proposta, o risco ambiental surge como resultado da associação dos 

fatores dos mundos natural e social (Figura 2), que compreendem os elementos da 

natureza e os elementos da sociedade, como a tecnologia. 

 

Figura 2 – Risco ambiental. Fonte: Ferreira, 1993. Retirado de Souza, 2012. 

Araújo (2012), mais uma vez, traduz esta complexidade de forma clara através 

da tabela que a seguir se apresenta.  
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Tabela 4 – Classificação dos “riscos” segundo vários autores 

Considerando a primeira referência da tabela anterior, podemos considerar que 

a tipologia dos riscos proposta por Gaspar (2004), que contempla os riscos com 

incidência significativa em Portugal continental, se afigura mais simplificada e mais 

percetível para um público estudantil bastante jovem.  

 

Figura 3 – Tipologia dos riscos com incidência significativa em Portugal continental, segundo 

Gaspar (coord.), 2004. Retirado de Zêzere et al, 2006, p.5 

Trazendo a discussão para o campo restrito da Geografia, verificamos que muitas 

das tipologias ao serem enquadradas pela componente espacial, adquirem um novo 

significado. Pedrosa (2012, pp.17-18) salienta que “para além dos riscos naturais ligados 
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à litosfera, à hidrosfera, à atmosfera e aos climas, junta-se uma nova categoria de riscos 

ligados à atuação do homem, em geral, designados por riscos tecnológicos e que devem 

ser estudados em diferentes escalas já que alguns têm repercussões em escala mundial 

– os riscos de poluição atmosférica, por exemplo – e outros têm uma atuação restrita 

em certos locais”. O risco ambiental, “entendido como um indicador dinâmico das 

relações entre os sistemas naturais, a estrutura produtiva e as condições sociais num 

dado momento histórico e numa posição geográfica”, também deve ser considerado e, 

todos, entendidos nas suas dinâmicas e relações, através do tempo e do espaço. Assim, 

o mesmo autor, completa afirmando que “a prevenção dos riscos naturais, tecnológicos 

ou ambientais, implica saber onde podem decorrer” (Guéremy, 1987; Journaux, 1983, 

citado por Pedrosa, 2012, p.18). 

Neste seguimento, Cunha (2015, p.58) salienta que “nem todos os dados estão 

disponíveis para os diferentes níveis escalares”, o que levanta um outro problema, na 

medida em que “os resultados a nível nacional não podem ser extrapolados para os 

níveis regional e local, assim como os dados recolhidos a nível local não podem ser 

generalizados para níveis escalares mais amplos”.  

Dado que este estudo se prende com a didática da Geografia, com a apreensão 

de conteúdos relacionados com um tema específico, e com a importância de colocar a 

aprendizagem ao serviço da sociedade e do bem comum, parece-me interessante 

analisar a perspetiva de Souza (2012, p.138), que considera que “no caso do professor 

de geografia, cabe-lhe realizar e ou ajudar nas escolhas da situação cotidiana local ou 

global, assim como orientar o trabalho a partir de princípios que norteiam o trabalho 

geográfico: escalas espacial e temporal de abordagem, localização/representação, 

categorias de análise, conteúdos, conceitos-chave e metodologias de trabalho e de 

investigação”. 

Esta ideia é condensada no esquema da figura 4, que estabelece as dinâmicas 

próprias entre os conceitos, os contextos e as possibilidades de aprendizagem. No 

seguimento da ideia anterior, muitas vezes, o professor de Geografia opta por uma 

abordagem espacial. No sentido de tornar mais evidente e percetível o conteúdo, a 

classificação dos riscos perde importância relativamente à realidade local, adequando a 
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temática ao contexto natural e social e adotando metodologias que permitam 

compreender os fenómenos a partir de uma escala mais restrita.  

 

Figura 4 – Conceção teórico-metodológica: prática educativa relacionada com o tema Riscos e 
Geografia. Fonte: Souza, 2012 

 

Não obstante a complexidade tipológica aqui demonstrada, não cabe neste 

estudo o aprofundamento desta discussão, mas, antes, perceber qual a tipologia ou 

tipologias que constam dos manuais escolares em vigor e que são as únicas passíveis de 

utilização num inquérito a estudantes do ensino básico.  

 

3. Conceitos e tipologia dos Riscos nos manuais escolares 

Os manuais escolares desempenham um papel central no processo de ensino e 

aprendizagem. Podemos dizer que, na perspetiva dos estudantes, constituem um 

instrumento que fundamenta os conhecimentos transmitidos pelos professores e 

servem de base para o seu estudo autónomo. Numa outra perspetiva, podemos afirmar 

que “independentemente das funções para as quais o manual é concebido, a finalidade 
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de qualquer manual escolar é, primordialmente, a função de desenvolvimento das 

competências do aluno e não a simples transmissão de conhecimentos, ao aprendente” 

(Santo, 2006, p.107).  

Sabemos a importância de estabelecer uma postura crítica, enquanto 

professores, no que diz respeito ao conteúdo e à forma como são utilizados os manuais 

escolares, no entanto, a prática quotidiana permite-nos constatar que a crescente 

burocratização da função docente deixa pouco espaço à atualização de conhecimentos 

e à preparação de materiais complementares.  

Assim, pela centralidade dos manuais no desenvolvimento das práticas letivas, 

importa analisar, no âmbito deste estudo, quais os conceitos e as tipologias que são 

transmitidas aos alunos, tendo como premissa que “a ‘ineficácia’ de alguns manuais 

nem sempre é reconhecida pelos próprios docentes, por vezes pela falta de 

conhecimentos específicos numa temática não abordada na sua formação inicial. Assim, 

acabam por assumir uma forte dependência em relação à linha orientadora do manual 

adotado, sendo raro o recurso a outras fontes de informação” (Araújo, 2012, p.35). 

Tendo em conta estes pressupostos e a necessidade de esclarecermos algumas 

noções alvo de aferição no contexto deste estudo, procedemos à análise de manuais 

escolares de 7.º e de 9.º ano de escolaridade. Esta opção deve-se ao facto de até há 5 

anos, o risco, mais propriamente, o subtema riscos e catástrofes naturais, estar inserido 

no tema B, “O Meio Natural”, lecionado no 7.º ano de escolaridade. Posteriormente, o 

risco passou a ser abordado no 9.º ano de escolaridade, inserido no tema F, 

anteriormente designado de “Ambiente e Sociedade” e atualmente com a designação 

de “Riscos, Ambiente e Sociedade”.  

O período de análise de manuais escolares justifica-se pelo público-alvo deste 

estudo, uma vez que é contemplado um grupo de pessoas que terminaram os seus 

estudos num período balizado entre 5 e 10 anos.  

Sendo um assunto tratado em anos tão distintos, naturalmente que o grau de 

aprofundamento varia substancialmente, no entanto, os resultados observados 

justificam a análise que a seguir se apresenta.  
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Relativamente ao 7.º ano de escolaridade, foram analisados 6 manuais escolares 

em utilização há mais de 5 anos, constantes da seguinte tabela:  

Manual Autores Editora 

1 - Faces da Terra 7 
Isabel José Ribeiro, Madalena 

Costa, Maria Eduarda Carrapa 
Areal Editores, S.A. 

2 - Fazer Geografia Ana Gomes, Anabela Santos Boto Porto Editora, S.A. 

3 - Geografia – 3.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Ana Isabel Mendes, José António 

Baptista, Julieta Casimiro Baptista 
Didáctica Editora, Lda. 

4 - Meio Natural – Geografia 3.º 

ciclo – volume 2 

Jorge Lemos 
Plátano Editora, SA 

5 - Contrastes 
Isabel José Ribeiro, Madalena 

Costa, Maria Eduarda Carrapa 
Areal Editores, S.A. 

6 - Espaços Maria João Matos, Raul Castelão Constância Editores, S.A. 

Tabela 5 – Manuais escolares de Geografia analisados, 7.º ano de escolaridade 

 

De acordo com as orientações programáticas, neste ano de escolaridade apenas 

se deveria conceptualizar “Risco Natural” e “Catástrofe Natural”.  

Manuais Risco Natural Catástrofe Natural 

1 É o perigo que ameaça um grupo humano, devido a um 

fenómeno natural (sismo, avalancha,…) 

É um fenómeno natural que causa vítimas e estragos avultados, 

em áreas habitadas.  

2 Não conceptualiza 
Acontecimento inesperado que pode causar danos materiais e 

vítimas.  

3 

Risco – Traduz a possibilidade da ocorrência de um perigo 

com efeitos nocivos sobre o Homem ou sobre o ambiente em 

geral.  

Riscos naturais – Apresentam uma grande variedade de 

manifestações, podendo ser divididos em: riscos naturais 

meteorológicos, isto é, provocados por manifestações 

anormais da atmosfera; riscos naturais telúricos, isto é, 

causados por movimentos do interior e da superfície terrestre.  

Não conceptualiza 

4 

É a probabilidade de uma catástrofe ocorrer. Este risco 

resulta da conjugação da probabilidade do fenómeno se 

verificar e da vulnerabilidade das pessoas, dos seus bens, dos 

equipamentos e das infraestruturas da região afetada.  

Para que um acontecimento possa ser considerado uma 

catástrofe é necessário que o mesmo tenha uma certa amplitude 

(consequências devastadoras), um caráter súbito e que seja um 

fenómeno excecional, ou seja, não ocorra com frequência.  

5 

Risco - Todo o perigo que ameaça um grupo humano. Pode 

tratar-se de um risco natural, provocado por fenómenos 

naturais, como chuvas intensas, ventos muito fortes (…), ou 

pode ser um risco artificial, decorrente da ação humana, 

como, por exemplo, os derrames petrolíferos ou de outros 

produtos químicos, os incêndios (…).  

Risco natural – risco decorrente da exposição a um fator 

natural que pode causar danos pessoais e materiais.  

Acontecimento súbito, quase sempre imprevisível, de origem 

natural ou tecnológica, suscetível de provocar vítimas e danos 

materiais avultados, afetando gravemente a segurança de 

pessoas.  

6 Não conceptualiza 

Tabela 6 – Conceptualização de risco e vulnerabilidade nos manuais de 7.º ano de escolaridade 

Conforme podemos observar na tabela, existe um conjunto de diferenças 

assinalável. Na primeira coluna sobressai a confusão entre risco e perigo; são utilizados 

termos, como vulnerabilidade e catástrofe, para explicar um termo distinto, como é o 
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de risco; há manuais que definem risco e outros que optam por acrescentar a definição 

de risco natural; verifica-se, ainda, a associação de fenómeno natural à definição de risco 

e em outros manuais, verifica-se que acresce a associação de fenómenos decorrentes 

da ação humana.  

Na segunda coluna, o grau de dispersão não é tão elevado, na medida em que 

sobressaem duas ideias principais: uma catástrofe natural corresponde a um 

acontecimento súbito e causa vítimas e danos materiais avultados.  

Convém, ainda, referir que em alguns manuais não se encontra uma destas 

definições e um dos manuais não contempla qualquer conceptualização destes termos.   

Uma última nota para os manuais 1 e 5, dos mesmos autores, e que apresentam 

uma evolução significativa dos termos.  

Seguidamente, efetuou-se o mesmo exercício tendo em conta a nova realidade 

do tema, ou seja, integrado no 9.º ano de escolaridade. Foram analisados os seguintes 

manuais escolares:  

Manual Autores Editora 

1 - GPS 9 - Geografia 
Eva Ribeiro, Rui Teixeira Lopes, 

Sandra Custódio, Vera Ribeiro 
Porto Editora, S.A. 

2 - GEOvisão 9 - Geografia 9.º ano Cacilda Basto, Carlos Dias Lisboa Editora, S.A /Raiz Editora 

3 - Sem Fronteiras - 9.º Ano 
Cristina Domingos, Silvia Lemos, 

Telma Canavilhas 
Plátano Editora, SA 

4 - GEODiversidades - Temas 5 e 6 - 

9.º Ano 

Elisa Amado, José António Baptista, 

Julieta Baptista 
Didáctica Editora, Lda. 

5 - Mapa-mundo 9 - Geografia 9.º Arinda Rodrigues Texto Editores, Lda. 

6 - GEOGRAFAR 9.º Ano 
Joana Fernandes, Maria João 

Matos 
SANTILLANA 

Tabela 7 – Manuais selecionados a partir da lista de manuais escolares disponíveis para o ano letivo 
2019/2020, referentes à disciplina de Geografia, 9.º ano de escolaridade 

 

De acordo com as orientações programáticas, para além de Risco e de Catástrofe, 

importa definir Suscetibilidade e Vulnerabilidade.  
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Manuais Risco Catástrofe Suscetibilidade Vulnerabilidade 

1 

Probabilidade de ocorrência 

de um processo (ou ação) 

perigoso e respetiva 

estimativa das suas 

consequências sobre 

pessoas, bens e ambiente.  

É um acontecimento súbito, 

quase sempre imprevisível, 

de origem natural, 

provocando um grande 

número de vítimas e muitos 

danos materiais. 

Propensão de uma área para 

ser afetada por um 

determinado perigo, em 

tempo indeterminado, sendo 

avaliada através de fatores 

de predisposição para a 

ocorrência dos processos ou 

ações, não contemplando o 

seu período de retorno ou a 

probabilidade de ocorrência. 

O grau de perda associado 

aos elementos em risco, 

resultantes da ocorrência de 

determinado episódio 

natural ou antrópico, gerador 

de instabilidade.  

2 

Probabilidade de ocorrência 

de um fenómeno perigoso e 

respetiva estimativa dos 

danos provocados na 

população, nos bens e no 

ambiente (vulnerabilidade) 

Fenómenos perigosos, 

súbitos, com origem na 

natureza, que ocorrem, 

muitas vezes, de forma 

imprevisível e que 

provocam vítimas e/ou 

avultados prejuízos 

materiais. 

Grau de propensão de uma 

área ser afetada por um 

fenómeno (natural ou misto) 

potencialmente perigoso.  

Grau de perda de um 

elemento ou conjunto de 

elementos expostos a um 

fenómeno potencialmente 

perigoso. 

 

3 

Probabilidade de ocorrência 

de um fenómeno perigoso 

de origem natural ou 

antrópica, e estimativa das 

suas consequências 

humanas, materiais e/ou 

ambientais, num 

determinado período de 

tempo e numa dada área.  

Acidente(s) grave(s) que 

provocam elevado(s) 

prejuízos materiais e, 

eventualmente, vítimas.  

Propensão de uma área para 

ser afetada por um 

determinado perigo, em 

tempo indeterminado, sendo 

avaliada através dos fatores 

de predisposição para a 

ocorrência dos processos ou 

ações, não contemplando o 

seu período de retorno ou a 

probabilidade de ocorrência.  

Grau de perda dos elementos 

expostos em resultado da 

ocorrência de um processo 

perigoso.  

4 

Probabilidade de ocorrência 

de fenómenos naturais 

potencialmente destruidores, 

num determinado momento, 

sobre o território. 

Resultam da ocorrência de 

fenómenos incontroláveis, 

de difícil previsão, que 

podem provocar vítimas 

mortais, estragos materiais e 

alterações na superfície 

terrestre.  

Significa a maior ou menor 

predisposição para que um 

evento (acontecimento) 

ocorra sobre um 

determinado espaço 

geográfico.  

Expressa o grau de perda de 

um elemento ou conjunto de 

elementos expostos em 

resultado da ocorrência de 

um fenómeno 

potencialmente destruidor 

5 

Possibilidade, dadas as 

condições naturais, de 

ocorrência de um fenómeno 

natural perigoso para as 

pessoas e seus bens e que, 

ao concretizar-se, se torna 

numa catástrofe natural. 

São eventos meteorológicos 

e geológicos graves e 

extremos que ocorrem, 

naturalmente, em todo o 

mundo, provocando perdas 

humanas e materiais.  

Tendência, probabilidade de 

ocorrência de um fenómeno 

natural perigoso numa 

determinada região.  

Condição de risco de 

pessoas e bens materiais, 

como habitações e 

infraestruturas, expostas a 

um processo natural 

perigoso.  

6 

Probabilidade de ocorrência 

de um evento natural, que 

pode destruir vidas humanas 

e bens materiais. 

Acontecimento súbito de 

origem natural suscetível de 

provocar vítimas e danos 

avultados, afetando 

gravemente a segurança de 

pessoas, as condições de 

vida das populações e o 

tecido socioeconómico de 

um país.  

Incidência espacial de risco 

natural. É a propensão de 

uma dada região para ser 

afetada por um fenómeno 

extremo em tempo 

indeterminado.  

Grau de perda do conjunto 

de elementos expostos 

(vulneráveis) em resultado 

da ocorrência de um 

processo perigoso.  

Tabela 8 – Conceptualização de risco, catástrofe, suscetibilidade e vulnerabilidade, nos manuais 
escolares de Geografia analisados, do 9.º ano de escolaridade. 

 

Esperava-se um aumento da complexidade das conceptualizações, de acordo 

com o ano letivo em questão, no entanto, à semelhança do que acontece em termos 

científicos, persiste uma certa confusão, mais ou menos acentuada, mas que convém 

sistematizar no sentido de permitir criar um instrumento de recolha de informação o 

mais fiável possível.  
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Uma análise mais refinada permite-nos identificar dois pontos que poderão criar 

nos alunos alguma dificuldade de perceção dos conceitos. São utilizadas as palavras 

“possibilidade”, “probabilidade” e “propensão”, nas definições de risco e de 

suscetibilidade; por outro lado, a definição de risco incorpora a ideia de destruição de 

vidas humanas e bens materiais, o que nem sempre acontece, enquanto que a definição 

de vulnerabilidade se reporta ao grau de perda de bens materiais e, eventualmente, de 

pessoas.  

Fazendo uma comparação das definições, de forma individualizada, podemos 

considerar que estas apresentam, nos 6 manuais analisados, algumas semelhanças. 

Todas as definições relativas ao risco fazem referência à probabilidade de ocorrência de 

um fenómeno perigoso e à possibilidade de haver consequências negativas, quer em 

termos materiais quer em termos humanos; o termo catástrofe incorpora, na 

generalidade, a noção de um acontecimento súbito com consequências nefastas; a 

suscetibilidade refere-se à vertente espacial do fenómeno; e vulnerabilidade 

corresponde ao grau de perda.  

Podemos concluir que a passagem do tema para o 9.º ano de escolaridade trouxe 

vantagens inegáveis pela possibilidade de tratamento destas questões de forma mais 

próxima do que se entende por conhecimento científico, na medida em que a 

capacidade de apreensão e abstração dos alunos assim o permite. Os conceitos são 

definidos em todos os manuais – o que não se verificava no 7.º ano de escolaridade -, 

com uma proximidade evidente, no entanto, ainda carecem de algum cuidado 

terminológico.  

Quanto à tipologia, ou classificação dos riscos, são considerados os naturais e os 

mistos. Os riscos tecnológicos (também se encontra a designação antrópicos) são 

referidos em alguns manuais, mas não são alvo de estudo tão alargado.  

Na tabela 9 podemos encontrar a forma como os autores dos vários manuais 

adotados no 9.º ano de escolaridade, tipificaram os riscos naturais.  
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Manuais 
Riscos Naturais 

Hidrológicos Climáticos Geomorfológicos Meteorológicos 

1 
Cheias  

Inundações 

Secas 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

Movimentos de vertente 

Avalanches 

Tornados 

Furacões 

 

2 

Cheias 

Inundações 

Furacões 

Tornados 

Secas 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

Movimentos de vertente 

Avalanchas 

 

3 

Inundações/cheias 

Galgamentos costeiros 

(Adquirem a designação 

de 

climáticos/meteorológicos) 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

Secas 

Nevoeiros 

Nevões e formação de gelo 

Tempestades: ciclones 

tropicais, furacões, 

ciclones extratropicais 

Tornados  

(Adquirem a designação de 

geofísicos/geomorfológicos) 

Sismos 

Vulcões 

Tsunamis 

Movimentos de vertente 

(deslizamento de terras, 

avalanches) 

 

4 

Inundações 

Inundações por 

galgamento costeiro ou 

tsunami 

Cheias 

 

(Adquirem a designação 

de 

climáticos/meteorológicos) 

Ciclones 

Tornados 

Secas 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

Movimentos de vertentes 

Avalanches 

 

 

5 

Cheias 

Movimentos de vertente 

(provocados pela chuva) 

(Adquirem a designação 

de Climatológicos) 

Secas 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

(Adquirem a designação de 

Geológicos) 

Vulcões 

Sismos 

Tsunamis 

Movimentos de vertente 

Furacões 

Tornados 

6 

Cheias 

Inundações 

Furacões 

Tornados 

Secas 

Ondas de calor 

Vagas de frio 

Movimentos de vertente 

Avalanchas 

 

Tabela 9 – Tipologia dos riscos segundo os manuais de Geografia analisados, do 9.º ano de escolaridade 

 

De um modo geral, com designações iguais ou ligeiramente diferentes, são 

considerados três grupos: hidrológicos, climáticos e geomorfológicos. Em dois manuais 

encontramos a designação de meteorológicos. Dentro de cada grupo, observa-se a 

existência de listagens maiores ou menores, consoante o grau de pormenorização.  

Alguns riscos são omissos em determinados manuais e em outros verifica-se, a 

título de exemplo, a distinção entre cheias e inundações e a menção aos dois termos em 

conjunto (cheias/inundações). De notar que temos, ainda, a distinção entre inundações 

e inundações por galgamento costeiro ou tsunami.  
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Embora possamos considerar as diferentes nomenclaturas como pouco 

expressivas, na realidade, podem levantar alguns problemas de comunicação aquando 

da formulação de questões ou induzir a perceções distintas de um mesmo fenómeno.  

Importa, ainda, salientar que na classificação dos riscos naturais, encontramos 

várias perspetivas de abordagem, na medida em que alguns manuais referem riscos 

naturais hidrológicos, climáticos, etc., outros referem riscos naturais de origem 

hidrológica, climática, etc, e outros substituem a designação de riscos naturais, por 

catástrofes naturais hidrológicas, climáticas, etc.   

Os riscos mistos, entendidos como a conjugação de ações humanas com os 

sistemas naturais, são abordados de igual forma em todos os manuais escolares 

considerados.  

 

Manuais Riscos Mistos 

1 Smog 

Chuvas Ácidas 

Aumento do efeito de estufa 

Diminuição da camada do ozono 

Degradação do solo 

Desertificação 

Incêndios florestais 

Poluição das águas continentais e marinhas 
 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabela 10 – Riscos Mistos contemplados nos manuais analisados, do 9.º ano de escolaridade 

 

No âmbito deste estudo, interessa ainda perceber em que medida são tratadas 

outras questões que merecem consenso científico (enquadradas nos riscos naturais ou 

mistos) e que os alunos e ex-alunos devem dominar. Refiro-me às causas do 

aquecimento global, ao aumento do efeito de estufa e a conteúdos de caráter mais 

específico como vagas de frio, secas, distinção entre cheias e inundações, entre outras. 

Os problemas relativos ao aquecimento global e ao aumento do efeito de estufa são 

transversais a várias disciplinas, ciclos e anos de escolaridade, e os restantes, sendo 
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trabalhados num número restrito de áreas disciplinares, conhecem um maior 

aprofundamento na disciplina de Geografia.  

Assim, quanto aos conteúdos de caráter mais geral, o aquecimento global é 

tratado sob a mesma perspetiva nos 6 manuais escolares. São destacadas as causas, as 

consequências (para Portugal e a nível mundial) e formas de o ser humano corrigir a 

situação, quer de ordem política (nacional e internacional), quer considerando a 

vertente individual do ser humano, nas suas opções diárias. Verifica-se, ainda, o 

enquadramento desta temática na história do planeta, destacando os sucessivos 

períodos de aquecimento e de arrefecimento, no sentido de percebermos o papel do 

ser humano na velocidade a que está a ocorrer o fenómeno de aquecimento nos tempos 

atuais.  

Quanto ao efeito de estufa, também se verifica em todos os manuais uma 

abordagem semelhante, destacando que o problema não está no efeito de estufa, 

fenómeno benéfico sem o qual não haveria vida no planeta, mas sim, no seu aumento. 

A título de exemplo, no manual aqui apresentado como número 6 é referido o seguinte: 

“O efeito de estufa é o aquecimento produzido pela retenção da radiação terrestre 

(radiação infravermelha) junto à superfície terrestre, garantindo o equilíbrio térmico do 

Planeta. (…) Assim, o aumento da quantidade de gases de estufa (…) que são lançados 

para a atmosfera provoca o desequilíbrio do efeito de estufa, levando ao aquecimento 

do planeta”. 

Quanto aos conteúdos que, na minha perspetiva, se podem considerar de 

carácter mais específico, porque tratados de forma mais pormenorizada na disciplina de 

Geografia, podemos considerar que a abordagem, na grande maioria dos manuais, 

contempla as especificidades comprovadas cientificamente e fundamentais para a 

compreensão dos fenómenos.  

No que se refere à distinção entre cheias e inundações, o manual número 4, para 

além de definir os conceitos de cheias e inundações, destaca, ainda, uma frase que me 

parece importante para a compreensão deste fenómeno: “Enquanto todas as cheias 

provocam inundações, nem todas as inundações são devidas às cheias”.  
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De igual modo, os conceitos de seca meteorológica e hidrológica, estão bem 

presentes. No manual número 1, a seca meteorológica é definida como o “período 

anormal de tempo seco, suficientemente longo, devido à ausência ou escassez de 

precipitação”. Seca hidrológica corresponde à “diminuição das reservas hídricas como, 

por exemplo, a redução significativa do caudal dos rios, do nível das albufeiras e lagos e 

da drástica diminuição da quantidade de água no solo e nos aquíferos”.  

Por último, as vagas de frio e as ondas de calor, também merecem um 

tratamento pormenorizado. No manual número 2, as vagas de frio “correspondem a um 

período de, pelo menos, seis dias consecutivos, em que a temperatura mínima diária é 

50 C inferior ao valor médio das temperaturas mínimas diárias no período em referência” 

e as ondas de calor “correspondem a um período de, pelo menos, seis dias consecutivos, 

em que a temperatura máxima diária é 50 C superior ao valor médio das temperaturas 

máximas diárias no período de referência”.  

Podemos considerar que as questões aqui levantadas, de cariz mais geral ou mais 

específico, merecem um consenso, ou pelo menos, são interpretadas pelos autores de 

uma mesma forma, o que se torna fundamental na perspetiva da construção de um 

instrumento de recolha de informação no âmbito deste estudo.   

Não menos importante é o facto de em todos os manuais se contemplar as 

causas, a distribuição geográfica (nacional e mundial), os impactes, medidas de 

autoproteção, formas de prevenção e, mesmo, estudos de caso, no sentido de permitir 

aos alunos fazer a necessária reflexão acerca destes fenómenos.  

No entanto, “não deixa de surpreender o destaque que nestes manuais 

assumem os tornados e tempestades tropicais, apesar de fenómenos raros em Portugal 

e na Europa. Mas o que mais surpreenderá, na realidade, é o reduzido apelo à discussão 

dos efeitos e da prevenção das catástrofes que é dirigido aos alunos. Uma vez mais, o 

aluno “aprende” o que são riscos, como se classificam, mas é pouco motivado a discutir 

os seus efeitos e menos, ainda, estimulado a discutir os riscos do território onde vive, 

designadamente daqueles mais frequentes, como cheias e inundações, ou os incêndios 

florestais” (Claudino, 2018, p.9), por exemplo.  
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Concluindo, não poderia deixar de esclarecer a minha posição relativamente à 

definição de conceitos e à tipologia dos riscos, tão importante na construção do 

instrumento de recolha de informação. Dada a diversidade tipológica presente nos 

manuais, procurou-se construir um conjunto de questões que ignorassem esta 

dimensão, na medida em que um estudo de alcance nacional, forçosamente, tem como 

interlocutores, estudantes que utilizam ou utilizaram diferentes manuais escolares. 

Quanto à conceptualização, talvez seja útil dar como exemplo o conceito de risco. Dado 

que na maioria dos manuais o risco natural está associado à possibilidade de ocorrer um 

processo natural perigoso e, em alguns manuais, os autores optarem por associar os 

prejuízos que advêm deste acontecimento – o que à luz dos exemplos trazidos neste 

estudo me parece menos consensual – foi considerada a seguinte definição, que abarca 

estas duas ideias: “risco natural corresponde à probabilidade de ocorrência de um 

processo natural perigoso, que pode produzir danos corporais e prejuízos materiais”. O 

mesmo raciocínio é seguido em outras questões. Não importa, neste trabalho, clarificar 

os conceitos de acordo com os mais recentes trabalhos científicos, mas sim, utilizar os 

conceitos que foram transmitidos e discutidos em sala de aula e que, na sua esmagadora 

maioria, temos por certo que correspondem aos contemplados nos diversos manuais 

escolares.  

 

Capítulo III – Metodologia 

1. Instrumento elaborado para recolha de informação 

Relembremos a questão orientadora deste estudo: pretende-se aferir de que 

modo um tema específico de importância central na sociedade contemporânea, o risco 

natural (e, especificamente, os de origem climática), lecionado de forma mais 

aprofundada na disciplina de Geografia, se converte em conteúdo mobilizável a partir 

de aprendizagens significativas. E, de que forma essas aprendizagens se traduzem em 

práticas quotidianas de sustentabilidade ambiental e de prevenção do risco. 

Trata-se, portanto, de perceber o papel da escola na perceção de um fenómeno 

importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, e na mudança ou adoção de 
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procedimentos concretos relativos a aspetos normais e frequentes no nosso dia-a-dia. 

Entendeu-se, assim, que a melhor forma de obter informação que permitisse responder 

ao objeto deste estudo, seria questionar os alunos e ex-alunos, que frequentam ou 

tenham frequentado um ciclo de estudos comum a todos os estudantes portugueses: o 

3.º ciclo do ensino básico e, mais concretamente, o 9.º ano de escolaridade.   

 “Os questionários são um dos instrumentos primordiais para aferirmos a 

conformação entre os resultados da investigação científica e as vivências e perceção das 

pessoas” (Monteiro, Madureira, et al, 2018, p.40), portanto, sê-lo-ão também neste 

caso, uma vez que se confronta o “saber científico” ministrado em sala de aula, com o 

conhecimento ou, em alguns casos creio ser melhor aplicável, com as vivências e as 

perceções dos estudantes.  

Optou-se, assim, pelo inquérito por questionário, direcionado a todos os 

estudantes das escolas públicas do país, que no ano letivo de 2019/2020 frequentam o 

9.º ano de escolaridade, o ensino secundário e o ensino superior, neste caso, 

englobando os alunos de licenciatura e de mestrado.  

 

2. Estrutura do inquérito por questionário 

O inquérito elaborado em formato Google Forms, contempla 10 secções. Na 

secção 1 é feito o resumo do que se pretende estudar, apresenta-se o autor, as 

orientadoras e a instituição do ensino superior, salienta-se a forma livre e voluntária das 

respostas e termina-se com a duração estimada das respostas e contactos do autor do 

inquérito. As seguintes secções têm as seguintes designações: 2 – Dados gerais dos 

inquiridos; 3 – Participação na comunidade; 4 – Sustentabilidade Ambiental; 5 – Fontes 

de informação; 6 – Risco Natural; 7 – Fontes de informação; 8 – Competências e 

procedimentos; 9 – Competências e procedimentos (relacionados com os anteriores); 

10 – Motivações.  

Na secção 2, dados gerais, pretendeu-se, para além das habilitações literárias e 

do seguimento de estudos optando pela disciplina de Geografia ou outras disciplinas 

com forte vertente ambiental, separar os inquéritos por grupos de análise, ou seja, 
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percebendo quantos dos inquiridos ainda frequentavam o ensino básico e quantos 

tinham concluído este nível de ensino, há menos de 5 anos e entre 5 e 10 anos. Sabendo 

que quando se fala em risco e, nomeadamente, em riscos climáticos a sua magnitude 

“resulta do comportamento momentâneo de cada uma das variáveis climáticas, mas 

também do perfil do individuo exposto (condição física, mental, social, cultural, 

socioeconómica e perceção)” (Monteiro e Madureira, et al, 2017, p.26), procedeu-se, 

ao enquadramento geográfico questionando o concelho a que pertence a escola e 

completando essa informação com o concelho onde o inquirido vive. Veremos, no final 

que, de acordo com os resultados alcançados, não houve a necessidade de explorar 

estas dimensões.  

A secção 3, participação na comunidade, pretende aferir o grau de participação 

em atividades de cariz ambiental, sejam elas organizadas por associações, partidos 

políticos, estruturas autárquicas, escolas ou, simplesmente, de iniciativa própria. Este é 

um aspeto importante a considerar neste estudo, na medida em que estas campanhas 

assumem extrema importância, na medida em que os cidadãos e, particularmente os 

estudantes, tendem a encarar estes fenómenos extremos como algo de âmbito global, 

não reconhecendo as medidas individuais que podem ser adotadas (Monteiro et al, 

2019) no sentido de minimizar o número de ocorrências e as consequências dos 

fenómenos.    

Na secção 4 são colocadas duas questões, uma sobre o aquecimento global e 

outra sobre o efeito de estufa, para aferir o nível de conhecimento dos inquiridos em 

dois assuntos relacionados entre si, que são lecionados por várias áreas disciplinares ao 

longo de vários anos de escolaridade e ciclos de estudos. 

A secção 5 completa a informação anterior, na medida em que se pretende 

perceber a importância do que é ensinado na escola, nomeadamente, no ensino básico. 

Assim, os inquiridos foram questionados no sentido de referirem onde adquiriram os 

conhecimentos que lhes permitiram responder às duas questões da secção 4, de um 

conjunto de opções como, os meios de comunicação, as conversas informais entre 

amigos, as informações emitidas por associações ambientalistas, os conteúdos 

apreendidos no ensino básico, entre outras, num total de 10.    
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A secção 6, contempla um conjunto de questões relacionadas com os riscos 

naturais, ou seja, privilegia uma vertente mais específica da disciplina de Geografia, 

dado que se refere à definição de risco natural, vagas de frio, secas, cheias e inundações, 

entre outros.  

À semelhança da secção 5, a secção 7 completa esta informação ao questionar a 

importância do ensino básico – aqui podendo entender-se a disciplina de Geografia no 

3.º ciclo, dada a especificidade das questões – na ajuda às respostas da secção 6. As 

opções de resposta da secção 7 são iguais às da secção 5.  

As secções 8 e 9, competências e procedimentos, foram construídas com o 

objetivo de perceber em que medida os conhecimentos anteriores se traduzem em 

comportamentos ambientalmente corretos. A secção 8 refere-se a competências e 

procedimentos de âmbito geral, enquanto que a secção 9 se refere a competências e 

procedimentos relacionados com práticas simples que qualquer cidadão leva a cabo 

diariamente.  

Por último, a secção 10, motivações, pretende contribuir para percebermos 

quais os motivos que levam os inquiridos a mobilizar conhecimentos, transformando-os 

em procedimentos corretos (ou não) sob o ponto de vista ambiental. Evidentemente, o 

que aqui se pretende é perceber qual a importância que é dada às alterações climáticas 

e que motivam alterações de comportamento perante situações do quotidiano.  

Concretizando, foram feitas questões relacionadas com 3 temas interligados, 

mas cujo principal alvo de análise é o terceiro: riscos de origem climática. Pretendeu-se 

aferir o nível de conhecimentos e o grau de concretização de inquiridos de todo o país, 

divididos em 3 grupos de análise ou escalões, no sentido de perceber qual o contributo 

do ensino básico e, mais concretamente, da disciplina de Geografia para as alterações 

de comportamento face ao risco. Estas alterações de comportamento, embora de 

abrangência global, são analisadas a nível local “porque os impactes das mudanças 

climáticas se fazem sentir sobretudo à escala local, e, portanto, a variabilidade 

geográfica desses impactes enfatiza a necessidade de abordagens territorizalizadas das 

vulnerabilidades e dos riscos climáticos” (Madureira e Monteiro, 2019, p.115).  
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Podemos traduzir a estrutura do questionário, e aquilo que se pretende aferir, 

no esquema da figura 5.  

 

Figura 5 – Temas, público alvo e distribuição geográfica 

 

O esquema seguinte traduz, de forma muito simplificada, a estrutura completa 

deste estudo.  

 

Figura 6 – Estrutura e objetivos deste estudo 

Através deste esquema podemos perceber claramente que os riscos naturais 

contemplados foram os de origem climática por constituírem um grupo que se 

manifesta com forte incidência em Portugal.  
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Capítulo IV – Análise dos resultados 

1. Definição da amostra 

Figura 7 - Distribuição geográfica e número de questionários que obtiveram resposta, de acordo com o 

distrito (de acordo com o concelho, nas regiões autónomas) a que pertence a escola que o inquirido 

frequentou ou frequenta, no 9.º ano de escolaridade. 
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Foram analisados 930 inquéritos, de acordo com distribuição geográfica 

apresentada na figura 7.  

Procurou-se privilegiar, ao longo deste estudo, as respostas de distritos cujo 

número permita tirar conclusões significativas. Deste modo, apesar de terem sido 

consideradas as respostas no seu conjunto, os distritos de Braga, Porto, Viseu, Castelo 

Branco, Santarém e Lisboa, assim como a Região Autónoma da Madeira, mereceram 

uma análise destacada.  

Afunilando a descrição da amostra, concluímos que a grande maioria dos 

inquiridos continua a viver no mesmo concelho.  

 

Tabela 11 – Número de respostas de acordo com as questões: 8 - Qual o concelho a que pertence a 
escola que frequentou ou frequenta, no 9.º ano de escolaridade?; 9 - Qual o concelho onde vive? 

Concelho 
N.º de respostas Vivem, agora, no 

concelho… Questão 8 Questão 9 
(a viver no concelho referido em 8) 

Almeirim 3 3 -------------------- 

Alpiarça 1 1 -------------------- 

Amadora 1 1 -------------------- 

Amares 252 242 
Vila Verde: 8 

Póvoa de Lanhoso: 1 
Braga: 1 

Baião 87 85 
Marco de Canaveses: 1 

Porto: 1 

Barcelos 82 80 
Amares: 1 

Vila Verde: 1 

Braga 10 5 
Barcelos: 1 
Amares: 4 

Cadaval 7 6 Alenquer: 1 

Câmara de Lobos 2 2 -------------------- 

Cinfães 32 32 -------------------- 

Covilhã 79 79 -------------------- 

Felgueiras 70 69 Fafe: 1 

Guarda 1 1 -------------------- 

Loulé 10 10 -------------------- 

Mafra 2 2 -------------------- 

Mangualde 38 37 Penalva do Castelo: 1 

Marco de Canaveses 5 5 -------------------- 

Matosinhos 1 1 -------------------- 

Mora 1 1 -------------------- 

(Paris) 1 0 Amares: 1 

Penela 21 19 
Almada: 1 
Cartaxo: 1 

Peniche 13 13 -------------------- 

Proença-a-Nova 1 0 Peniche: 1 

Ribeira Brava 39 30 Câmara de Lobos: 9 

Santa Mª Feira 5 4 V. N. Gaia: 1 
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Santarém 41 34 

Azambuja: 1 
Cartaxo: 4 

Rio Maior: 1 
Almeirim: 1 

S. Brás de Alportel 1 0 Santarém: 1 

S. Pedro do Sul 2 2 -------------------- 

Sintra 32 32 -------------------- 

Terras de Bouro 11 10 Amares: 1 

Vale de Cambra 2 2 -------------------- 

Vila do Conde 35 33 
Matosinhos: 1 

Póvoa de Varzim: 1 

Vila do Corvo 2 2 -------------------- 

Vila Franca de Xira 18 18 -------------------- 

Vila Nova de Gaia 22 20 
Santa Mª Feira: 1 

Matosinhos: 1 

 

N.º de inquiridos que vivem: % 

No mesmo concelho 881 95 

Num outro concelho 49 5 

Tabela 12 - Número de inquiridos que continuam a viver no concelho onde está situada a escola onde 
estudaram 

A amostra contemplou um total de 32 concelhos de acordo com a distribuição 

apresentada na tabela 13, aos quais se somam 3 concelhos das Regiões Autónomas.  

Distritos 
N.º de 

Respostas 
Concelhos 

Nº de 
Respostas 

Aveiro 7 
Santa Maria da Feira 5 

Vale de Cambra 2 

    

Braga 355 

Amares 252 

Barcelos 82 

Braga 10 

Terras de Bouro 11 

    

Bragança 0 ------------------------------ ---------- 

    

Beja 0 ------------------------------ ---------- 

    

Castelo Branco 80 
Covilhã 79 

Proença-a-Nova 1 

    

Coimbra 21 Penela 21 

    

Évora 1 Mora 1 

    

Faro 11 
Loulé 10 

São Brás de Alportel 1 

    

Guarda 1 Guarda 1 

    

Leiria 13 Peniche 13 

    

Lisboa 60 

Amadora 1 

Cadaval 7 

Mafra 2 

Sintra 32 

Vila Franca de Xira 18 
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Portalegre 0 ------------------------------ ---------- 

    

Porto 220 

Baião 87 

Felgueiras 70 

Marco de Canaveses 5 

Matosinhos 1 

Vila do Conde 35 

Vila Nova de Gaia 22 

    

Santarém 45 

Almeirim 3 

Alpiarça 1 

Santarém 41 

    

Setúbal 0 ------------------------------ ---------- 

    

Viana do Castelo 0 ------------------------------ ---------- 

    

Vila Real 0 ------------------------------ ---------- 

    

Viseu 72 

Cinfães 32 

Mangualde 38 

S. Pedro do Sul 2 

Arquipélago dos Açores 2 Vila do Corvo 2 

Arquipélago da Madeira 41 
Câmara de Lobos 2 

Ribeira Brava 39 

Tabela 13 – Distribuição da amostra segundo os concelhos 

 

No que se refere às idades dos inquiridos estas estão balizadas entre os 13 e os 

56 anos. O maior número de inquiridos têm entre 14 e 17 anos de idade, o que 

corresponde a 91%. Os inquiridos com 14 anos de idade responderam em maior 

número, 311, o que corresponde a 33%.  

Idades N.º de Inquiridos % 

13 2 0,2 

14 311 33 

15 190 20 

16 193 21 

17 154 17 

18 23 3 

19 6 0,7 

20 21 2 

21 8 0,9 

22 4 0,4 

23 9 1 

24 0 0 

25 2 0,2 

26 1 0,1 

35 3 0,3 

38 1 0,1 

54 1 0,1 

56 1 0,1 

Tabela 14 – Idades dos inquiridos 
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Quanto aos 3 grupos de análise estabelecidos para este estudo, 45% dos 

inquiridos ainda não terminaram o 9.º ano de escolaridade. Apenas 2 ainda se 

encontram no 8.º ano de escolaridade. 51% dos inquiridos terminou há menos de 5 

anos. Destes, a esmagadora maioria frequenta o ensino secundário. Não foi possível 

obter uma amostra significativa para o terceiro grupo de análise. Uma percentagem 

residual terminou o 3.º ciclo no período entre 5 e 10 anos.  

 N.º de Inquiridos % 

Ainda não terminaram 422 45 

Terminaram há menos de 5 anos 469 51 

Terminaram há menos de 10 anos 39 4 

Tabela 15 – Número de inquiridos segundo os grupos de análise 

No que diz respeito às habilitações literárias, apenas 8% dos inquiridos já concluiu 

o 12.º ano de escolaridade; 45% frequenta o 9.º ano de escolaridade; 46% frequenta o 

ensino secundário. A resposta “outra” (questão 4) contempla aqueles que ainda se 

encontram no 8.º ano de escolaridade. 

 N.º de Inquiridos % 

Frequento o 9.º ano de escolaridade 422 45 

Frequento o ensino secundário 429 46 

12.º ano 40 4 

Sou estudante universitário – Licenciatura 26 3 

Licenciado 4 0,4 

Sou estudante universitário – Mestrado 6 0,6 

Mestre 1 0,1 

Outra 2 0,2 

Tabela 16 – Habilitações literárias dos inquiridos 

Outros dados importantes que serão alvo de análise posterior, prendem-se com 

a continuidade de estudos em áreas disciplinares próximas da Geografia, ou mesmo, 

continuando a estudar Geografia.  

 

Optaram pela disciplina de Geografia N.º de Inquiridos % 

Sim 166 39 

Não 263 61 

Tabela 17 – Percentagem de inquiridos que optou pela disciplina de Geografia no seu prosseguimento 
de estudos 
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Uma maioria significativa dos inquiridos que frequentam o ensino secundário 

(61%) não optou pela frequência da disciplina de Geografia. 

Esta opção mantém-se nos estudantes do ensino superior que responderam ao 

inquérito. Dos 32 inquiridos que frequentam o ensino superior, apenas 4 optaram por 

cursos com forte componente ambiental.  

 Sim Não 

Curso de Geografia 1 31 

Licenciatura relacionada com temáticas ambientais 4 28 

Mestrado relacionado com temáticas ambientais 1 31 

Tabela 18 – Inquiridos que optaram pela disciplina de Geografia no ensino superior 

 

Em termos percentuais a informação contida na tabela é suficientemente 

esclarecedora, com 88% dos estudantes do ensino superior a não optar por cursos com 

componente ambiental forte. 

 

2. Tratamento e análise da informação recolhida 

Secção 3 - participação na comunidade. 

Os inquiridos foram convidados a responder a 5 questões: 

1 - Já participou em alguma atividade ou campanha de sensibilização ambiental, 

enquanto membro de uma estrutura autárquica (Câmara Municipal, Junta de Freguesia, 

Assembleia Municipal)? 

2 - Já participou em alguma atividade ou campanha de sensibilização ambiental, 

enquanto membro de uma estrutura política (Movimento político, Partido político)? 

3 - Já participou em campanhas promovidas por associações ambientalistas? 

4 - Já participou em alguma campanha de sensibilização ambiental? 

5 - Já participou, enquanto estudante, em Programas ou Projetos ambientais na 

cidade ou no concelho onde habita ou estuda? 

Primeiramente, procedeu-se a uma análise por habilitações literárias.  
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A tabela 19 evidencia que a participação em campanhas de sensibilização 

ambiental enquanto membros de estruturas autárquicas e políticas é bastante reduzida. 

Os valores mais elevados, ligeiramente acima dos 30%, verificam-se nos estudantes de 

Licenciatura e de Mestrado. 

A participação em campanhas promovidas por associações ambientalistas 

apresenta o mesmo panorama, com exceção dos estudantes de Mestrado com 67%. No 

entanto, a amostra é reduzida e insuficiente para retirar alguma conclusão.  

Os valores percentuais aumentam no caso da participação em campanhas de 

sensibilização ambiental, atingindo valores acima dos 60% no caso dos estudantes de 

Licenciatura e de Mestrado e nos Licenciados.  

A participação em Programas ou Projetos ambientais, enquanto estudante, 

regista os maiores valores percentuais em todos os “grupos” analisados (exceto 

licenciados e mestre), embora, apenas no caso dos estudantes do ensino superior esse 

valor seja igual ou superior a 50%.   

Em suma, os estudantes do ensino básico e do ensino secundário, apresentam 

níveis muito baixos de participação em campanhas de sensibilização ambiental, mesmo 

considerando a participação no âmbito de atividades promovidas pelas escolas.  

A análise por escalões, tabela 20, confirma os dados anteriores. Os valores 

percentuais são superiores no que se refere às questões 4 (já participou em alguma 

campanha de sensibilização ambiental?) e 5 (Já participou, enquanto estudante, em 

Programas ou Projetos ambientais na cidade ou no concelho onde habita ou estuda?), 

no entanto, ficam longe dos 50%. As percentagens de participação são muito 

semelhantes nos 3 grupos considerados e em todas as questões. 



 

 

Tabela 19 – Participação em campanhas de sensibilização ambiental, segundo as habilitações literárias. 

Questões 
12.º Ano Frequenta o 9.º Ano 

Frequenta ensino 

secundário 

Frequenta 

Licenciatura 
Frequenta Mestrado Licenciado Mestre 

S N %S S N %S S N %S S N %S S N %S S N %S S N %S 

1 6 34 15 56 366 13 59 370 14 8 18 31 2 4 33 0 4 0 0 1 0 

2 3 37 8 17 405 4 14 415 3 5 21 19 0 6 0 0 4 0 0 1 0 

3 5 35 13 54 368 13 63 366 15 5 21 19 4 2 67 1 3 25 0 1 0 

4 11 29 28 114 308 27 127 302 30 17 9 65 4 2 67 3 1 75 0 1 0 

5 17 23 43 171 251 41 165 264 38 13 13 50 4 2 67 1 3 25 0 1 0 

Legenda: S – Sim; N – Não; %S – Percentagem de respostas afirmativas; NT – Não concluíram o 3.º ciclo do ensino básico; - 5 – Concluíram há menos de 5 anos; - 10 – Concluíram há menos de 

10 anos (entre 5 e 10 anos) 

Tabela 20 – Participação em campanhas de sensibilização ambiental, de acordo com os grupos de análise 

Questões 
NT - 5 - 10 

S N %S S N %S S N %S 

1 56 366 13 69 400 15 6 33 15 

2 17 405 4 20 449 4 2 37 5 

3 54 368 13 71 398 15 7 32 18 

4 114 308 27 148 321 32 14 25 36 

5 171 251 41 186 283 40 14 25 36 

Legenda: S – Sim; N – Não; %S – Percentagem de respostas afirmativas; NT – Não concluíram o 3.º ciclo do ensino básico; - 5 – 

Concluíram há menos de 5 anos; - 10 – Concluíram há menos de 10 anos (entre 5 e 10 anos)
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Secção 4 – sustentabilidade ambiental. 

Entrando numa parte do questionário mais voltada para os conteúdos, 

pretendeu-se aferir o nível de conhecimento relativamente a dois conceitos 

transversais: Aquecimento Global e Efeito de Estufa.  

Concretamente, na questão 1, houve a intenção de determinar se os inquiridos:  

reconhecem as principais atividades responsáveis pelo aumento da poluição 

atmosférica; percebem a responsabilidade acrescida dos Países Desenvolvidos; 

conseguem estabelecer a relação entre poluição – aquecimento global – aumento da 

frequência de fenómenos meteorológicos extremos; estabelecem uma relação entre 

aquecimento global e a alteração de vida das populações.  

Questão 1 - Apresente o seu grau de concordância. O aquecimento global… 

1.1 - não provoca alterações nas condições de vida das populações. 
Opções de resposta Respostas % 

Discordo totalmente 637 68 

Discordo 200 22 

Nem concordo nem discordo 36 4 

Concordo 28 3 

Concordo plenamente 29 3 

1.2 - resulta da poluição gerada, essencialmente, pela produção de energia, 
pela atividade industrial e pelos transportes.   

Opções de resposta Respostas % 

Discordo totalmente 18 2 

Discordo 34 4 

Nem concordo nem discordo 73 8 

Concordo 446 48 

Concordo plenamente 359 38 

1.3 - resulta da utilização de combustíveis fósseis, em especial, nos PED. 
Opções de resposta Respostas % 

Discordo totalmente 21 2 

Discordo 82 9 

Nem concordo nem discordo 194 21 

Concordo 429 46 

Concordo plenamente 204 22 

1.4 - contribui para o aumento de fenómenos meteorológicos extremos. 
Opções de resposta Respostas % 

Discordo totalmente 18 2 

Discordo 36 4 
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Nem concordo nem discordo 105 11 

Concordo 352 38 

Concordo plenamente 419 45 

1.5 - está fortemente relacionado com o contínuo crescimento económico 
dos Países Industrializados. 

Opções de resposta Respostas % 

Discordo totalmente 33 4 

Discordo 84 9 

Nem concordo nem discordo 236 25 

Concordo 365 39 

Concordo plenamente 212 23 

Tabela 21 – Respostas à questão 1 da secção 4 do inquérito 

Nota: São apresentados os resultados globais e não por grupos de análise (NT; -5; -10) em virtude de os mesmos não 

apresentarem discrepâncias significativas que permitam retirar conclusões.  

 

Uma percentagem muito elevada dos inquiridos, considera que o aquecimento 

global: provoca alterações nas condições de vida das populações (96% de discordância 

com a questão 1.1 – O aquecimento global não provoca alterações nas condições de 

vida das populações.); resulta da poluição gerada pela produção de energia, pela 

atividade industrial e pelos transportes (86%); contribui para o aumento de fenómenos 

meteorológicos extremos (83%).  

O grau de concordância baixa significativamente na questão 1.3 (O aquecimento 

global resulta da utilização de combustíveis fósseis, em especial, nos PED), atingindo 

apenas os 68%, embora se esperasse uma percentagem bastante inferior à registada. A 

primeira parte da afirmação vem ao encontro das respostas dadas nas outras questões, 

no entanto, a utilização de combustíveis fósseis é muito superior nos Países 

Desenvolvidos e não nos Países em Desenvolvimento, conforme referido na afirmação. 

Uma das razões para se verificar esta percentagem estará, provavelmente, no facto de 

uma parte dos inquiridos terem tido em conta a totalidade da afirmação e outros não 

se terem apercebido da sigla PED. De salientar, ainda, que a percentagem de inquiridos 

que nem concorda nem discorda subir para uns relevantes 21%. 

O grau de concordância mais baixo (62%) verifica-se na afirmação (1.5) que 

associa o Aquecimento Global ao crescimento económico dos Países Industrializados. 

Este resultado diverge um pouco das respostas dadas em 1.1, 1.2 e 1.4.  
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O quadro que se segue ajuda-nos a perceber de forma mais evidente os 

resultados da informação recolhida.  

 

O que se pretendeu aferir. 
Os inquiridos:  

Respostas 
O Aquecimento global… 

Reconhecem as principais atividades responsáveis pelo 
aumento da poluição atmosférica 

resulta da poluição gerada, essencialmente, 
pela produção de energia, pela atividade 
industrial e pelos transportes.   

86% concorda ou concorda plenamente 

Percebem a responsabilidade acrescida dos Países 
Desenvolvidos 

resulta da utilização de combustíveis fósseis, 
em especial, nos PED. 

68% concorda ou concorda plenamente 

está fortemente relacionado com o contínuo 
crescimento económico dos Países 
Industrializados. 

62% concorda ou concorda plenamente 

Conseguem estabelecer a relação entre poluição – 
aquecimento global – aumento da frequência de 
fenómenos meteorológicos extremos 

contribui para o aumento de fenómenos 
meteorológicos extremos. 

83% concorda ou concorda plenamente 

Estabelecem uma relação entre aquecimento global e 
a alteração de vida das populações. 

não provoca alterações nas condições de 
vida das populações. 

90% discorda ou discorda totalmente 

Tabela 22 – Nível atingido nas respostas relativas ao aquecimento global 

Legenda: Verde – percentagem de respostas considerada satisfatória; amarelo – percentagem de respostas 

aquém do esperado; vermelho – percentagem de respostas considerada insatisfatória.  

 

Com a questão 2, houve a intenção de determinar se os inquiridos sabem: quais 

os principais gases de efeito de estufa; que o efeito de estufa é um fenómeno natural; 

que o problema ambiental surge devido ao aumento do efeito de estufa provocado 

pelas atividades humanas; qual a relação entre efeito de estufa e aquecimento global.  

 

Questão 2 - Apresente o seu grau de concordância. O efeito de estufa… 

 

2.1 – é um fenómeno natural.  

Opções de resposta 
NT - 5 - 10 

Respostas % Respostas % Respostas % 

Discordo totalmente 49 12 55 12 3 8 

Discordo 96 23 82 17 7 18 

Nem concordo nem discordo 90 21 79 17 5 13 

Concordo 94 22 146 31 14 36 

Concordo plenamente 93 22 107 23 10 26 
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2.2 - sofreu um aumento acentuado devido à maior emissão de Gases de Efeito 

de Estufa (GEE). 

Opções de resposta 
NT - 5 - 10 

Respostas % Respostas % Respostas % 

Discordo totalmente 6 1 3 1 0 0 

Discordo 18 4 8 2 1 3 

Nem concordo nem discordo 60 14 34 7 5 13 

Concordo 214 51 190 41 14 36 

Concordo plenamente 124 29 234 50 19 49 

2.3 - é um fenómeno que surge em consequência das atividades humanas. 

Opções de resposta 
NT - 5 - 10 

Respostas % Respostas % Respostas % 

Discordo totalmente 18 4 21 4 1 3 

Discordo 43 10 47 10 6 15 

Nem concordo nem discordo 86 20 59 13 6 15 

Concordo 172 41 190 41 17 44 

Concordo plenamente 103 24 152 32 9 23 

2.4 - tem vindo a aumentar devido à emissão de dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso e gases fluorados. 

Opções de resposta 
NT - 5 - 10 

Respostas % Respostas % Respostas % 

Discordo totalmente 8 2 4 1 0 0 

Discordo 17 4 7 1 2 5 

Nem concordo nem discordo 81 19 43 9 6 15 

Concordo 193 46 201 43 14 36 

Concordo plenamente 123 29 214 46 17 44 

2.5 - provoca o aumento da temperatura à superfície do planeta. 

Opções de resposta 
NT - 5 - 10 

Respostas % Respostas % Respostas % 

Discordo totalmente 8 2 4 1 0 0 

Discordo 17 4 7 1 2 5 

Nem concordo nem discordo 81 19 43 9 6 15 

Concordo 193 46 201 43 14 36 

Concordo plenamente 123 29 214 46 17 44 

Tabela 23 – Respostas à questão 2 da secção 4 do inquérito 

Legenda: NT – Não concluíram o 3.º ciclo do ensino básico; - 5 – Concluíram há menos de 5 anos; - 10 – Concluíram há menos 

de   10 anos (entre 5 e 10 anos).  

Tendo em atenção a informação da tabela 23, podemos concluir o seguinte: O 

efeito de estufa é um fenómeno natural. O problema ambiental surge com o seu 

aumento. Os valores percentuais (discordo e discordo totalmente) indicam que os 

inquiridos desconhecem este facto, em especial, os que concluíram o ensino básico há 

menos de 10 anos. Se a estes adicionarmos os valores percentuais relativos à opção de 
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resposta “nem concordo nem discordo”, os valores ultrapassam os 50 %, no caso do 

grupo NT, e ficam muito próximos deste valor nos restantes grupos.   

A resposta à questão 2.2 (o efeito de estufa sofreu um aumento acentuado 

devido à maior emissão de GEE) pode considerar-se satisfatória em todos os grupos, 

embora com valores ligeiramente menos expressivos no grupo NT que, à data do 

preenchimento deste questionário, se encontrava a estudar este tema.  

A resposta à questão 2.3 (o efeito de estufa é um fenómeno que surge em 

consequência das atividades humanas) confirma o que tinha sido evidenciado na 

resposta à questão 2.1: o desconhecimento de que o efeito de estufa é um fenómeno 

natural. Os valores percentuais são similares nos três grupos, mesmo tendo em conta a 

opção “nem concordo nem discordo”.  

A resposta 2.4 (o efeito de estufa tem vindo a aumentar devido à emissão de 

dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados) pode considerar-se 

satisfatória em todos os grupos, embora com valores ligeiramente menos expressivos 

no grupo NT que, à data do preenchimento deste questionário, se encontrava a estudar 

este tema.  

Por último, a resposta à questão 2.5 (o efeito de estufa provoca o aumento da 

temperatura à superfície do planeta) pode, de igual modo, considerar-se satisfatória em 

todos os grupos, embora com valores ligeiramente menos expressivos no grupo NT. 

Em suma, uma percentagem muito elevada de inquiridos (95%) considera que o 

aumento do efeito de estufa se deve à maior emissão de GEE; conhece os principais GEE 

(82%); e concorda que o efeito de estufa provoca o aumento da temperatura à superfície 

do planeta (86%).  

No entanto, apenas 49% dos inquiridos sabe que o efeito de estufa é um 

fenómeno natural, sendo de destacar a percentagem dos que discordam, 32%. 70% dos 

inquiridos considera que o efeito de estufa resulta das atividades humanas.  

A tabela que se segue ajuda-nos a perceber de forma mais evidente os resultados 

da informação recolhida. 
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O que se pretendeu aferir. 
Os inquiridos sabem:  

Respostas 
O Efeito de Estufa… 

quais os principais gases de efeito de estufa 

tem vindo a aumentar devido à emissão de 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 
gases fluorados. 

82% concorda ou concorda plenamente 

que o efeito de estufa é um fenómeno natural 
é um fenómeno natural.  

49% concorda ou concorda plenamente 

que o problema ambiental surge devido ao aumento 
do efeito de estufa provocado pelas atividades 
humanas 

sofreu um aumento acentuado devido à 
maior emissão de Gases de Efeito de Estufa 
(GEE). 

95% concorda ou concorda plenamente 

é um fenómeno que surge em consequência 
das atividades humanas. 

70% concorda ou concorda plenamente 

qual a relação entre efeito de estufa e aquecimento 
global. 

Provoca o aumento da temperatura à 
superfície do planeta. 

86% discorda ou discorda totalmente 

Tabela 24 – Nível atingido nas respostas relativas ao efeito de estufa 

Legenda: Verde – percentagem de respostas considerada satisfatória; amarelo – percentagem de respostas 

aquém do esperado; vermelho – percentagem de respostas considerada insatisfatória.  

 

Secção 5 – fontes de informação. 

A secção 5, fontes de informação, complementa a informação obtida na secção 

anterior. A tabela 25 evidencia um padrão semelhante em quase todos os distritos. 

“Os conteúdos apreendidos no ensino básico” é a opção mais selecionada na 

maioria dos distritos, o que se reflete no total.  “Meios de comunicação” é a opção 

selecionada em 2º lugar na maioria dos distritos. Nos distritos com menos 

representatividade aparece em 1.º lugar. “Conversas informais entre amigos e 

familiares”, “Vivência em comunidade (local)” e “Informações emitidas por associações 

ambientalistas” são as opções escolhidas em terceiro lugar, com destaque para a 

primeira.  

Há a destacar dois aspetos curiosos: 13% dos inquiridos não refere a opção “Os 

conteúdos apreendidos no ensino básico”. Tratando-se, maioritariamente, de inquiridos 

que frequentam o ensino básico ou o ensino secundário, trata-se de um pormenor a ser 

analisado. Por outro lado, 8% refere unicamente esta opção.  
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Tabela 25 – Principais fontes de informação que permitiram responder às questões da secção 4 

Opções de resposta Nº de referências 

To
ta

l 

% 
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ir
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o
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V
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M
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e
ir

a 

A
ço
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Meios de comunicação. 6 255 60 11 0 7 1 11 40 151 31 46 24 1 644 74 

Vivência em comunidade (local). 2 109 17 5 0 3 0 5 19 53 12 23 11 0 259 30 

Os conteúdos apreendidos no ensino básico. 5 295 64 10 1 5 0 11 49 179 42 58 30 2 751 87 

O enquadramento profissional. 0 4 2 2 0 0 1 0 1 4 0 1 2 0 17 2 

Conversas informais entre amigos e familiares. 1 124 44 5 1 6 0 5 30 86 21 22 14 0 359 41 

Informações emitidas pela Câmara Municipal. 0 13 1 1 1 0 0 0 2 11 0 1 6 0 36 4 

Informações emitidas pela Junta de Freguesia. 0 9 1 0 0 1 0 0 1 5 0 3 2 0 22 3 

Informações emitidas por associações ambientalistas. 4 99 9 5 0 1 0 2 13 49 10 22 17 1 232 27 

Informações emitidas por algum movimento ou partido político. 0 10 4 2 0 0 0 0 2 9 1 2 2 0 32 4 

Outra. 0 6 3 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 19 2 

Outros indicadores Nº de respostas T % 
Não foi referida a opção “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 1 29 10 7 0 6 0 1 9 27 3 7 10 0 110 13 

Foi referida unicamente “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 0 23 4 2 0 1 0 0 3 20 6 3 3 0 65 8 

Respostas inválidas1 1 31 3 4 0 0 0 1 2 13 0 7 1 0 63 7 

Respostas válidas 6 324 77 17 1 11 1 12 58 207 45 65 40 2 866  

Legenda: opções assinaladas A mais assinalada A 2ª mais assinalada A 3ª mais assinalada 
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Outro aspeto a considerar está relacionado com as “Informações emitidas por 

associações ambientalistas”, como fonte de informação que aparece como 3.ª opção 

mais assinalada em alguns distritos – embora se trate de distritos com pouca 

expressividade – e, em termos absolutos, como a 5.ª opção, o que corresponde a 27%. 

Na secção 3 verificamos que o grau de participação em campanhas de sensibilização 

ambiental é muito baixo, sendo que a participação em campanhas promovidas por 

associações ambientalistas varia, nos 3 grupos de análise, entre os 13 e os 18%. Esta 

situação pode ter como possível explicação que os inquiridos têm acesso à informação, 

mas são relutantes em participar ativamente.  

No sentido de tornar mais fiável a análise, considerou-se os distritos com mais 

representatividade, ou seja, cujo número de respostas seja igual ou superior a 40. Estes 

distritos representam 95% das respostas recebidas. 

Tabela 26 – Principais fontes de informação que permitiram responder às questões da secção 4, nos 

distritos com 40 ou mais respostas 

Opções de resposta Nº de respostas 
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Meios de comunicação. 255 60 40 151 31 46 24 608 74 

Vivência em comunidade (local). 109 17 19 53 12 23 11 244 30 

Os conteúdos apreendidos no ensino básico. 295 64 49 179 42 58 30 719 88 

O enquadramento profissional. 4 2 1 4 0 1 2 14 2 

Conversas informais entre amigos e familiares. 124 44 30 86 21 22 14 341 42 

Informações emitidas pela Câmara Municipal. 13 1 2 11 0 1 6 34 4 

Informações emitidas pela Junta de Freguesia. 9 1 1 5 0 3 2 21 3 

Informações emitidas por associações ambientalistas. 99 9 13 49 10 22 17 220 27 

Informações emitidas por algum movimento ou partido político. 10 4 2 9 1 2 2 30 4 

Outra. 6 3 1 3 1 2 0 17 2 

Outros indicadores Nº de respostas T % 
Não foi referida a opção “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 29 10 9 27 3 7 10 95 12 

Foi referida unicamente “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 23 4 3 20 6 3 3 62 8 

Respostas inválidas1 31 3 2 13 0 7 1 57 7 

Respostas válidas 324 77 58 207 45 65 40 818  

Legenda: opções assinaladas A mais assinalada A 2ª mais assinalada A 3ª mais assinalada 
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Verifica-se uma acentuação do padrão anterior, na medida em que “Os 

conteúdos apreendidos no ensino básico” é a opção mais selecionada em todos os 

distritos considerados, “Meios de comunicação” é a opção selecionada em 2º lugar em 

todos os distritos considerados e, com exceção de Viseu e do Arquipélago da Madeira, 

“Conversas informais entre amigos e familiares” aparece como 3.ª opção.  

Se optarmos por uma análise a nível concelhio, considerando igualmente 40 ou 

mais respostas, obtemos um resultado ainda mais linear.  

Tabela 27 – Principais fontes de informação que permitiram responder às questões da secção 4, nos 

concelhos com 40 ou mais respostas 

Opções de resposta Nº de respostas 

To
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Meios de comunicação. 177 58 59 61 46 27 428 

Vivência em comunidade (local). 71 30 17 22 13 12 165 

Os conteúdos apreendidos no ensino básico. 208 67 64 72 58 38 507 

O enquadramento profissional. 2 2 1 2 2 0 9 

Conversas informais entre amigos e familiares. 81 34 44 33 28 17 237 

Informações emitidas pela Câmara Municipal. 10 2 1 5 3 0 21 

Informações emitidas pela Junta de Freguesia. 6 3 1 3 1 0 14 

Informações emitidas por associações ambientalistas. 64 24 8 19 17 10 142 

Informações emitidas por algum movimento ou partido político. 7 3 4 5 3 1 23 

Outra. 5 1 3 0 3 1 13 

Outros indicadores Nº de respostas T 
Não foi referida a opção “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 19 9 10 12 7 3 60 

Foi referida unicamente “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 20 3 4 7 8 6 48 

Respostas inválidas1 25 6 3 3 5 0 42 

Respostas válidas 227 76 76 84 65 41 569 

Legenda: opções assinaladas A mais assinalada A 2ª mais assinalada A 3ª mais assinalada 

 

 

Secção 6 – risco natural. 

Continuando a estreitar o nível de abrangência das questões, passamos a 

analisar as respostas relativas ao risco e ao risco natural. De modo a facilitar a análise, 

tornando-a mais fidedigna, passamos diretamente para o quadro com os resultados por 

distritos com 40 ou mais respostas, e de acordo com os 3 grupos de análise.  
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Tabela 28 – Respostas às questões da secção 6 nos distritos com 40 ou mais respostas 

Tema Risco  Risco Natural 

M
éd

ia
 Questões 1 2 3 

M
é

d
ia

  

4 5 6 7 8 9 10 

M
éd

ia
 

Resposta Correta V V F F V V V F F V 

Distrito 
N.º 

Respostas 
Escalão 

N.º de 

Respostas 
R % R % R % R % R % R % R % R % R % R % 

Braga  
355 

NT 85 80 94 54 64 46 54 71 39 46 57 67 54 64 50 59 72 85 21 25 65 76 60 63 

-5 262 244 93 228 87 113 43 74 116 44 176 67 194 74 90 34 220 84 110 42 223 85 62 65 

-10 8 7 88 7 88 7 88 88 4 50 5 63 5 63 5 63 8 100 2 25 5 63 61 69 

TOTAL 355 331 93 289 81 166 47 74 159 45 238 67 253 71 145 41 300 85 133 37 293 83 61 65 

Castelo 

Branco 

80 

NT 32 27 84 29 91 14 44 73 18 56 23 72 25 78 16 50 29 91 9 28 14 44 60 64 

-5 47 41 87 44 94 22 47 76 20 43 36 77 34 72 22 47 39 83 14 30 41 87 63 67 

-10 1 1 100 1 100 0 0 67 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 57 60 

TOTAL 80 69 86 74 93 36 45 75 39 49 59 74 60 75 38 48 69 86 23 29 56 70 61 65 

Lisboa 
60 

NT 7 7 100 7 100 3 43 81 1 14 3 43 5 71 4 57 6 86 2 29 6 86 55 63 

-5 52 49 94 39 75 23 44 71 23 44 42 81 36 69 16 31 48 92 23 44 45 87 64 66 

-10 1 1 100 1 100 1 100 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 86 90 

TOTAL 60 57 95 47 78 27 45 73 25 42 46 77 42 70 21 35 55 92 25 42 52 87 63 66 

Porto 
220 

NT 130 115 88 101 78 58 45 70 66 51 85 65 81 62 62 48 105 81 52 40 104 80 61 64 

-5 64 60 94 53 83 26 41 72 27 42 47 73 40 63 29 45 51 80 24 38 55 86 61 64 

-10 26 25 96 20 77 10 38 71 15 58 14 54 19 73 10 38 22 85 10 38 18 69 59 63 

TOTAL 220 200 91 174 79 94 43 71 108 49 146 66 140 64 101 46 178 81 86 39 177 80 61 64 
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Tema Risco  Risco Natural 

M
éd

ia
 Questões 1 2 3 

M
é

d
ia

  

4 5 6 7 8 9 10 

M
éd

ia
 

Resposta Correta V V F F V V V F F V 

Distrito 
N.º 

Respostas 
Escalão 

N.º de 

Respostas 
R % R % R % R % R % R % R % R % R % R % 

Santarém 
45 

NT 12 10 83 11 92 6 50 75 5 42 10 83 7 58 5 42 11 92 1 8 11 92 60 64 

-5 32 29 91 27 84 17 53 76 11 34 24 75 25 78 21 66 30 94 12 38 26 81 67 69 

-10 1 1 100 1 100 0 0 67 0 0 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 71 70 

TOTAL 45 40 89 39 87 23 51 76 16 36 35 78 33 73 27 60 42 93 13 29 38 84 65 68 

Viseu 
72 

NT 34 30 88 30 88 10 29 69 10 29 22 65 25 74 17 50 27 79 12 35 25 74 58 61 

-5 38 35 92 34 89 23 61 81 9 24 22 58 30 79 16 42 28 74 17 45 34 89 59 65 

-10 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 72 65 90 64 89 33 46 75 19 26 44 61 55 76 33 46 55 76 29 40 59 82 58 63 

Madeira  
41 

NT 37 32 100 28 88 14 44 77 17 53 27 84 28 88 19 59 30 94 8 25 24 75 68 71 

-5 4 4 100 3 75 2 50 75 2 50 3 75 3 75 2 50 3 75 1 25 4 100 64 68 

-10 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 41 36 88 31 76 16 39 67 19 46 30 73 31 76 21 51 33 80 9 22 28 68 60 62 

Legenda: % de respostas corretas Entre 90% e 100% Entre 70% e 89% Inferior a 50% 

NT – Não concluíram o 3.º ciclo do ensino básico; - 5 – Concluíram há menos de 5 anos; - 10 – Concluíram há menos de   10 anos (entre 5 e 10 anos).  
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Nos 6 distritos considerados e no arquipélago da Madeira, o terceiro escalão ou 

grupo de análise não é considerado, em virtude de o número de respostas não poder 

ser considerado significativo. A análise aos 2 restantes grupos de análise permite-nos 

tirar conclusões.  

No sentido de facilitar a análise, baseamo-nos na percentagem de respostas 

consideradas adequadas: 

• A afirmação número 1, “Risco natural corresponde à probabilidade de ocorrência 

de um processo natural perigoso, que pode produzir danos corporais e prejuízos 

materiais”, corresponde a uma possível definição, pelo que, se esperava que os 

inquiridos a considerassem verdadeira. Verifica-se que, em todos os distritos e 

no arquipélago da Madeira, não se registaram valores inferiores a 83%. Nos 

distritos do Porto, de Santarém e de Viseu, verifica-se uma ligeira diminuição da 

percentagem no grupo relativo aos estudantes que frequentam o ensino básico, 

no entanto, a discrepância não pode ser considerada significativa.  

• A afirmação número 2, “A ação humana pode aumentar ou diminuir a exposição 

a um risco natural”, também deve ser considerada verdadeira. Verifica-se, à 

semelhança da questão número 1, que as percentagens registadas são elevadas, 

mas relativamente inferiores às alcançadas naquela afirmação. Os resultados são 

semelhantes em todos os distritos e no arquipélago da Madeira, com exceção do 

distrito de Braga que apresenta o único resultado inferior a 70%, no primeiro 

escalão.  

• A afirmação número 3, “A América do Norte, a Europa e a Ásia, são as regiões do 

mundo que podem ser atingidas por catástrofes naturais” deveria merecer a 

menção de falsa, informação que se verificou fazer parte de todos os manuais 

escolares consultados e que é acompanhada de documentos cartográficos e de 

estatísticas. O único distrito que apresenta valores percentuais iguais ou 

superiores a 50, nos dois grupos de análise, é o de Santarém. Nos restantes, 

registam-se valores inferiores a 50% em pelo menos um dos grupos de análise, 
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com desvantagem para o primeiro. Os distritos de Castelo Branco, Lisboa e Porto, 

apresentam valores inferiores a 50% em ambos os escalões.  

As 3 afirmações, no seu conjunto, revelam que os inquiridos de ambos os 

escalões sabem com clareza o significado de risco natural e entendem o papel do 

homem na definição do grau de exposição ao mesmo. Revelam muitas dificuldades em 

compreender as dinâmicas espaciais do fenómeno. Se atentarmos nas médias obtidas, 

verificamos que os resultados globais variam entre os 71 e os 88%.  

• A afirmação 4, “Uma vaga de frio ocorre quando a temperatura mínima diária 

é inferior a 10 graus Celsius durante, pelo menos, seis dias consecutivos”, 

também corresponde a uma definição constante de todos os manuais 

consultados e que deveria ter sido considerada falsa. Apenas nos distritos de 

Castelo Branco e Porto e na Madeira se encontram valores percentuais iguais 

ou superiores a 50, sendo que, nos distritos referidos, estes valores registam-

se no primeiro escalão.  

• A afirmação 5, “A seca é o fenómeno que afeta mais pessoas e durante mais 

tempo”, é verdadeira, no entanto, pela especificidade elevada da afirmação 

esperava-se maiores dificuldades. Os inquiridos responderam de forma 

bastante satisfatória.  

• A afirmação 6, “Todas as cheias provocam inundações, mas nem todas as 

inundações se devem à ocorrência de cheias” corresponde a uma distinção 

constante em todos os manuais escolares analisados e deveria ser 

considerada verdadeira. Uma parte significativa dos inquiridos considerou a 

afirmação verdadeira, destacando-se, apenas, o distrito do Porto com 

valores percentuais, em ambos os grupos de análise, inferiores à média 

global.  

• A afirmação 7, “Em Portugal continental, o risco de ocorrência de ondas de 

calor, vagas de frio, secas e inundações é muito significativo”, corresponde a 

uma análise que é feita em todos os manuais consultados e que resulta da 

necessidade de se considerar sempre o estudo do risco à escala nacional. A 

percentagem de inquiridos que consideraram esta afirmação verdadeira é 
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muito baixa, em especial no grupo de análise correspondente aos inquiridos 

que terminaram o 3.º ciclo do ensino básico há menos de 5 anos.  

• A afirmação 8, “As vagas de frio são o fenómeno extremo que mais vítimas 

tem provocado em Portugal”, antevia-se de dificuldade acrescida, mais uma 

vez, pela elevada especificidade da mesma, no entanto, os valores 

percentuais correspondentes à menção de verdadeira, foram bastante 

elevados. Apenas em Viseu e na Madeira se registaram valores inferiores a 

80 %.  

• A afirmação 9, “O clima temperado continental, que caracteriza o nosso país, 

propicia condições para a ocorrência de longos períodos de precipitação 

escassa, o que pode originar situações de seca”, deveria ser considerada 

falsa, uma vez que o clima do nosso país, apesar da influência continental e 

marítima em várias regiões do território, é um clima temperado 

mediterrâneo. Os valores percentuais não deixam dúvidas. A grande maioria 

dos inquiridos respondeu de forma insatisfatória, com valores de menção 

“falsa”, na ordem dos 20 e dos 30 %.  

• A afirmação 10, “As chuvas intensas, num curto espaço de tempo, provocam 

inundações urbanas cujas consequências podem ser ampliadas pela maior 

impermeabilização dos solos”, sendo verdadeira, alcançou valores 

percentuais bastante elevados. Registam-se valores superiores a 70% em 

todos os distritos e em todas os grupos de análise, com exceção de Castelo 

Branco, no primeiro escalão, que obteve 44%.  

Podemos concluir que a análise por escalões não indica diferenças significativas, 

o que, por si só, já é um dado a reter. Esperava-se que os valores percentuais no primeiro 

grupo de análise fossem superiores, na medida em que correspondem a inquiridos que, 

à data do inquérito, se encontravam a estudar este tema.  

Também não são observáveis diferenças entre os vários distritos, verificando-se 

um padrão semelhante entre estes e o arquipélago da Madeira, o que pode ser 

observado, de forma mais evidente na tabela 29, que apresenta os resultados totais, ou 

seja, sem distinguir grupos de análise.  
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Tabela 29 – Respostas às questões da secção 6, nos distritos com 40 ou mais respostas 

Tema Risco  Risco Natural 

M
éd

ia
 

Questões 1 2 3 

M
é

d
ia

  4 5 6 7 8 9 10 

M
éd

ia
 

Resposta Correta V V F F V V V F F V 

Distrito Respostas R % R % R % R % R % R % R % R % R % R % 

Braga 355 331 93 289 81 166 47 74 159 45 238 67 253 71 145 41 300 85 133 37 293 83 61 65 

C. Branco 80 69 86 74 93 36 45 75 39 49 59 74 60 75 38 48 69 86 23 29 56 70 61 65 

Lisboa  60 57 95 47 78 27 45 73 25 42 46 77 42 70 21 35 55 92 25 42 52 87 63 66 

Porto 220 200 91 174 79 94 43 71 108 49 146 66 140 64 101 46 178 81 86 39 177 80 61 64 

Santarém 45 40 89 39 87 23 51 76 16 36 35 78 33 73 27 60 42 93 13 29 38 84 65 68 

Viseu 72 65 90 64 89 33 46 75 19 26 44 61 55 76 33 46 55 76 29 40 59 82 58 63 

Madeira 41 36 88 31 76 16 39 67 19 46 30 73 31 76 21 51 33 80 9 22 28 68 60 62 

Legenda: % de respostas corretas Entre 90% e 100% Entre 70% e 89% Inferior a 50% 

 

Tabela 30 – Respostas às questões da secção 6, por grupos de análise, considerando todas as respostas ao inquérito 

Tema Risco  Risco Natural 

M
éd

ia
 Questões 1 2 3 

M
é

d
ia

  

4 5 6 7 8 9 10 

M
éd

ia
 

Resposta Correta V V F F V V V F F V 

Portugal 

N.º 

Respostas 
Escalão 

N.º de 

Respostas 
R % R % R % R % R % R % R % R % R % R % 

929 

NT 352 316 90 273 78 154 44 70 163 46 234 66 237 67 178 51 292 83 111 32 258 73 60 63 

-5 538 501 93 457 85 242 45 74 221 41 384 71 388 72 209 39 450 84 213 40 459 85 62 66 

-10 39 37 95 32 82 20 51 76 23 59 21 54 29 74 19 49 34 87 12 31 28 72 61 65 

TOTAL 929 854 92 762 82 416 45 73 407 44 639 69 654 70 406 44 776 84 336 36 745 80 61 65 

Legenda: % de respostas corretas Entre 90% e 100% Entre 70% e 89% Inferior a 50% 
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Refinando a análise, verificamos que o conjunto de 3 afirmações relacionadas 

com o risco, registam valores percentuais substancialmente mais elevados, do que os 

observados no conjunto de 7 afirmações mais direcionadas para o risco natural.  

No primeiro conjunto de afirmações, os inquiridos mostraram saber qual a 

definição de risco e que a ação humana pode potenciar ou diminuir o grau de exposição 

ao risco. No entanto, curiosamente, demonstram desconhecimento num aspeto tão 

caro à disciplina de Geografia: a distribuição do fenómeno no espaço.   

O segundo conjunto de afirmações, realça, desde logo, o desconhecimento de 

que o clima de Portugal é temperado mediterrâneo, facto que se reveste de particular 

interesse se tivermos em conta que é habitual a construção de gráficos 

termopluviométricos, por parte dos alunos, com base nos dados de várias estações 

meteorológicas do país.  

Também se pode considerar importante o desconhecimento dos riscos naturais 

mais frequentes no nosso país, facto evidenciado na afirmação 7. Esse desconhecimento 

atinge valores mais elevados no primeiro grupo de análise, o que constitui um dado 

muito interessante, na medida em que este grupo corresponde aos inquiridos que à data 

do inquérito estavam a estudar este tema.  

O facto de a afirmação 4 ter obtido resultados menos satisfatórios é mais 

percetível, na medida em que corresponde a uma definição de um risco natural 

específico.  

Em termos globais, se atentarmos nas médias, quer do segundo conjunto de 

afirmações, quer as totais, verificamos que o nível de conhecimentos sobre os riscos e, 

concretamente, sobre os riscos naturais não é muito significativo, verificando-se médias 

na ordem dos 60%, em todos os distritos e na Madeira.  

Considerando todas as respostas, 929, e fazendo uma análise global por escalões, 

tabela 30, verificamos que o padrão global de respostas se mantém no terceiro escalão, 

assim como as médias por conjuntos de afirmações e globais. 
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Secção 7 – fontes de informação 

 

 
Tabela 31 – Principais fontes de informação que permitiram responder às questões da secção 6, nos concelhos com 40 ou mais respostas 

Legenda: opções assinaladas A mais assinalada A 2ª mais assinalada A 3ª mais assinalada 
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 R % R % R % R % R % R % R % 

Meios de comunicação. 261 78 64 80 42 71 155 74 27 60 51 75 30 73 

Vivência em comunidade (local). 130 39 26 33 23 39 74 35 14 31 31 46 12 29 

Os conteúdos apreendidos no ensino básico. 298 89 65 81 52 88 183 87 38 84 56 82 27 66 

O enquadramento profissional. 5 1 3 4 1 2 6 3 2 4 4 6 3 7 

Conversas informais entre amigos e familiares. 132 40 42 53 31 53 72 34 13 29 17 25 11 27 

Informações emitidas pela Câmara Municipal. 9 3 0 0 1 2 8 4 0 0 2 3 3 7 

Informações emitidas pela Junta de Freguesia. 4 1 1 1 0 0 6 3 0 0 1 1 3 7 

Informações emitidas por associações ambientalistas. 53 16 8 10 8 14 35 17 9 20 18 26 12 29 

Informações emitidas por algum movimento ou partido político. 8 2 3 4 0 0 8 4 3 7 1 1 2 5 

Outra. 5 1 3 4 0 0 1 0 2 4 1 1 0 0 

Outros indicadores Nº de respostas e % 
Não foi referida a opção “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 36 11 14 18 7 12 27 13 3 7 12 18 13 32 

Foi referida unicamente “Os conteúdos apreendidos no ensino básico” 31 9 3 4 5 8 23 11 5 11 4 6 5 12 

Respostas inválidas1 21 6 0 0 1 2 10 5 2 4 4 6 1 2 

Respostas válidas 334  80  59  210  43 96 68  40 98 
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À semelhança do que foi feito para a secção 4, os resultados da secção 6 foram 

complementados por uma análise às fontes de informação. De acordo com a tabela 31, 

que contém os dados recolhidos nos distritos com um número de respostas igual ou 

superior a 40, é possível constatar que a informação necessária para classificar este 

conjunto de afirmações relativas a conteúdos mais específicos, advém dos “conteúdos  

apreendidos no ensino básico” e dos “Meios de comunicação”, o que corresponde, em 

absoluto ao verificado para os conteúdos de caráter geral. 

Quanto à terceira opção selecionada, observamos que em alguns distritos, as 

“Conversas informais entre amigos e familiares” perdem importância relativamente à 

“Vivência em comunidade (local)”.    

O dado mais curioso a destacar, prende-se com a percentagem de respostas que 

não consideraram os conteúdos apreendidos no ensino básico. Tratando-se de questões 

mais específicas, poderíamos, à partida, supor que os 12% registados na secção 5 seriam 

substancialmente menores, no entanto, esse valor sobe para 13,4%.  

 

Secções 8 e 9 – Competências e Procedimentos.  

Foi atribuída à secção 8 e à secção 9 a mesma designação: competências e 

procedimentos. Isto porque, para além da continuidade com os conteúdos, transversais 

e específicos, analisados anteriormente, as competências e os procedimentos devem 

ser analisados em conjunto. Dito de outra forma, os conhecimentos adquiridos podem 

dotar os indivíduos de determinadas competências de cariz ambiental e essas 

competências podem traduzir-se em procedimentos diários ou frequentes.  

Importa, no entanto, esclarecer o que se entende por competência e por 

procedimento. No sentido escolar do termo e, considerando o disposto no Decreto-Lei 

n.º 55/2018, uma competência corresponde à articulação entre conhecimento, 

capacidades e atitudes. O conceito de competência, neste trabalho, integra o 

conhecimento, a capacidade para se proceder de determinada forma e a perceção que 

o indivíduo tem sobre a importância do seu comportamento individual.  
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Entende-se por procedimento o conjunto de ações eminentemente práticas que 

são, efetivamente, concretizadas e que devem estar em consonância com as 

competências adquiridas.  

Esta articulação entre as competências aferidas na secção 8 e os procedimentos 

aferidos na secção 9, é feita de acordo com as tabelas seguintes.  

Tabela 32 – Afirmações constantes do inquérito, que permitem aferir as competências dos inquiridos 

Competências 

a O consumo de energia elétrica pode ser diminuído com a adoção de pequenos novos hábitos diários. 

b 
A poluição atmosférica pode sofrer um decréscimo acentuado se os cidadãos recorrerem com mais 
frequência ao transporte público. 

c 
A exposição a fenómenos meteorológicos extremos e a vulnerabilidade aos riscos naturais, podem ser 
minimizadas se os cidadãos tiverem uma participação mais ativa na vida política local e associativa.  

d 
Os cidadãos, a nível individual, podem contribuir, pelo seu comportamento, para a diminuição da 
vulnerabilidade aos riscos de origem climática: secas, cheias e inundações, ondas de calor, vagas de 
frio.  

e 
A nível individual sei quais as práticas diárias corretas que podem contribuir para a diminuição da 
poluição, do aquecimento global e, consequentemente, da exposição a riscos de origem climática.  

f 
No dia-a-dia procuro manter-me informado no sentido de modificar, caso verifique essa necessidade, 
as minhas práticas ambientais diárias, no sentido de corresponder ao que se espera de qualquer 
cidadão.   

 

Tabela 33 – Afirmações constantes do inquérito, que permitem perceber os procedimentos dos 
inquiridos 

Procedimentos 

1 Procuro abrir e fechar o frigorífico de forma rápida.   

2 Quando compro um eletrodoméstico tenho em conta a classe de eficiência energética. 

3 Tomo duche em vez de encher a banheira para tomar banho. 

4 Costumo aquecer todas as divisões, mesmo as que não estão a ser ocupadas. 

5 Desligo os aparelhos elétricos deixando-os em modo standby. 

6 Costumo deixar o carregador do telemóvel ligado à ficha. 

7 Vou deixando a luz ligada pelas divisões por onde vou passando.  

8 Aproveito, ao máximo, a luz natural. 

9 Utilizo a bicicleta para pequenas deslocações.   

10 Costumo usar os transportes públicos. 

11 Procuro partilhar o automóvel com os meus colegas, nas deslocações para o trabalho/escola. 

12 Quando comprei o meu automóvel tive em conta as emissões de CO2. 

13 Se pudesse, optava por um veículo híbrido ou elétrico.  

14 Procuro conduzir devagar.  

15 Faço as manutenções ao automóvel, atempadamente.  

16 Verifico a pressão dos pneus.  
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17 Procuro participar em ações locais de sensibilização ambiental. 

18 Procuro dar a minha opinião, sempre que tenho oportunidade, em órgãos políticos locais.  

19 Procuro participar em fóruns (rádio ou outros meios de comunicação). 

20 Costumo influenciar/corrigir os meus familiares sempre que observo um procedimento ambientalmente incorreto. 

21 Estou atento aos alertas dados pela proteção civil.  

22 Presto socorro em situações de inundações.  

23 
Estou particularmente atento a situações de calor extremo, no sentido de auxiliar/aconselhar as pessoas mais 
vulneráveis.  

24 Já corrigi procedimentos em função de informação recebida pelas autoridades locais, no sentido de me expor 
menos a situações de risco de origem climática.  

 

Tabela 34 – Relação entre as competências e os procedimentos 

Competências Procedimentos 

a, d, e 1 

a, d, e 2 

a, d, e 3 

a, d, e 4 

a, d, e 5 

a, d, e 6 

a, d, e 7 

a, d, e 8 

b, d, e 9 

b, d, e 10 

b, d, e 11 

b, d, e 12 

b, d, e 13 

b, d, e 14 

b, d, e 15 

b, d, e 16 

c 17 

c 18 

c 19 

c 20 

f 21 

c 22 

c 23 

f 24 

 

Dada a extrema complexidade em perceber, por distrito e grupos de análise, a 

adequação de 6 competências com 24 procedimentos, optou-se por uma metodologia 

que explicamos com recurso aos dados do distrito de Braga.  
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Na tabela 35, estão registadas as respostas tendo em conta as competências a), 

d) e e). Para cada competência, foi atribuído um valor por opção de resposta. Dado que 

as competências traduzem o conhecimento, a capacidade para se proceder de 

determinada forma e a perceção que o indivíduo tem sobre a importância do seu 

comportamento individual, componentes que idealmente devem ser valorizadas, a 

opção de resposta “concordo plenamente” é aquela que obtém maior pontuação, de 

acordo com a escala:  

DT – 0 pontos; D – 1 ponto; NN – 2 pontos; C – 3 pontos; CP – 4 pontos. 

 

Deste modo, multiplicando o número de respostas pela respetiva pontuação, 

obtemos um único valor, o que vem facilitar a análise. Continuando a exemplificar, na 

afirmação 1, no escalão NT, multiplicamos 46 respostas em CP por 4, as 29 respostas em 

C por 3 e, assim, sucessivamente. Obtemos o valor de 282, o que por si só não transmite 

qualquer informação. Considerando que se todos os 85 inquiridos do escalão NT 

assinalassem a opção CP, obtínhamos o valor de 340 pontos, então verificamos que o 

valor 282 corresponde a 82% do valor máximo alcançável. Neste caso, o valor que 

iremos utilizar é o de 82, o qual designaremos como fator de adequação, visto que nos 

dá a indicação do grau de adequação, de acordo com cada questão.  

Tabela 35 – Respostas às questões da secção 8, competências, por grupos de análise, distrito de Braga 

Opções de Resposta DT D NN C CP 

Afirmações Escalão 
N.º de 

Respostas 
R % R % R % R % R % 

1 

a) 

NT 85 4 5 1 1 5 6 29 34 46 54 

<5 262 6 2 1 0 14 5 91 35 150 57 

<10 8 0 0 0 0 0 0 3 38 5 63 

Total 355 10 3 2 1 19 5 123 35 201 57 

4 

d) 

NT 85 4 5 10 12 30 35 28 33 13 15 

<5 262 14 5 30 11 66 25 100 38 52 20 

<10 8 2 25 1 13 1 13 3 38 1 13 

Total 355 20 6 41 12 97 27 131 37 66 19 

5 

e) 

NT 85 2 2 6 7 15 18 34 40 28 33 

<5 262 8 3 4 2 43 16 122 47 85 32 

<10 8 0 0 0 0 1 13 5 63 2 25 

Total 355 10 3 10 3 59 17 161 45 115 32 
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De igual modo, para os procedimentos, iremos obter o fator de adequação, mas 

optando por duas escalas, tendo em conta que nem todas as afirmações correspondem 

a procedimentos tidos como adequados. Assim, a título de exemplo, na afirmação 1, 

“Procuro abrir e fechar o frigorífico de forma rápida”, dado que este procedimento é 

tido como correto, optamos pela seguinte escala: 

N – 0 pontos; R – 1 ponto; Reg – 2 pontos; QS – 3 pontos; S – 4 pontos. 

 

Na afirmação 5, “Desligo os aparelhos elétricos deixando-os em modo standby”, 

tendo em conta que este é um procedimento a evitar, opta-se pela utilização de uma 

tabela invertida.  

N – 4 pontos; R – 3 ponto; Reg – 2 pontos; QS – 1 pontos; S – 0 pontos. 

 

Importa esclarecer que nas afirmações números 2, 11, 12, 14, 15, 16 e 18, foi 

incorporado no cálculo do Fator de Adequação, a respostas “não se aplica”. Assim, o 

cálculo efetuado teve em conta a diferença entre o número de inquiridos e os que 

assinalaram esta opção.  

Tabela 36 – Respostas às questões da secção 9, procedimentos, por grupos de análise, distrito de Braga 

Opções de Resposta Nunca Raramente 
Regularment

e 

Quase 

Sempre 
Sempre 

Não 

Aplicável 

Afirmações Escalão 
N.º de 

Respostas 
R % R % R % R % R % R % 

1 

NT 85 3 4 4 5 18 21 22 26 37 44 1 1 

<5 262 3 1 14 5 35 13 81 31 125 48 4 2 

<10 8 0 0 2 25 3 38 2 25 1 13 0 0 

Total 355 6 2 20 6 56 16 105 30 163 46 5 1 

2 

NT 85 8 9 15 18 7 8 10 12 31 36 14 16 

<5 262 8 3 20 8 25 10 44 17 113 43 52 20 

<10 8 0 0 1 13 4 50 0 0 0 0 3 38 

Total 355 16 5 36 10 36 10 54 15 144 41 69 19 

3 

NT 85 2 2 2 2 6 7 12 14 63 74 0 0 

<5 262 2 1 5 2 16 6 40 15 192 73 7 3 

<10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 0 0 

Total 355 4 1 7 2 22 6 52 15 263 74 7 2 
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4 

NT 85 50 59 12 14 7 8 4 5 5 6 7 8 

<5 262 106 40 77 29 21 8 13 5 19 7 26 10 

<10 8 2 25 4 50 2 25 0 0 0 0 0 0 

Total 355 158 45 93 26 30 8 17 5 24 7 33 9 

5 

NT 85 8 9 21 25 19 22 22 26 14 16 1 1 

<5 262 11 4 45 17 64 24 62 24 68 26 12 5 

<10 8 1 13 3 38 1 13 2 25 1 13 0 0 

Total 355 20 6 69 19 84 24 86 24 83 23 13 4 

6 

NT 85 27 32 15 18 9 11 13 15 17 20 4 5 

<5 262 70 27 50 19 30 11 52 20 56 21 4 2 

<10 8 1 13 2 25 4 50 0 0 1 13 0 0 

Total 355 98 28 67 19 43 12 65 18 74 21 8 2 

7 

NT 85 46 54 23 27 7 8 6 7 2 2 1 1 

<5 262 128 49 75 29 23 9 22 8 10 4 4 2 

<10 8 2 25 4 50 1 13 0 0 1 13 0 0 

Total 355 176 50 102 29 31 9 28 8 13 4 5 1 

8 

NT 85 1 1 4 5 8 9 17 20 49 58 6 7 

<5 262 2 1 6 2 21 8 75 29 153 58 5 2 

<10 8 0 0 0 0 3 38 2 25 3 38 0 0 

Total 355 3 1 10 3 32 9 94 26 205 58 11 3 

 

Com esta metodologia é possível condensar a informação e torná-la mais fácil de 

analisar. As sucessivas tabelas com informação dispersa, são substituídas pelas que a 

seguir se apresentam.  

Tabela 37 – Respostas às questões da secção 8, competências, de acordo com o fator de adequação 
calculado, por grupos de análise, nos distritos com 40 ou mais respostas 

 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

A 

NT 83 89 91 77 88 85 81 

<5 86 86 100 88 91 89 38 

<10 91 100 50 88 100 -------- -------- 

Total 85 87 90 81 90 87 79 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

B 

NT 69 49 69 71 77 78 65 

<5 79 65 100 74 78 82 38 

<10 72 75 50 80 75 -------- -------- 

Total 76 59 70 73 78 80 63 
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Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

C 

NT 53 51 57 52 54 51 58 

<5 58 56 75 54 61 61 63 

<10 72 75 75 68 75 -------- -------- 

Total 57 54 58 54 59 56 59 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

D 

NT 61 63 58 60 71 62 55 

<5 64 69 75 62 66 73 50 

<10 50 75 100 66 75 -------- -------- 

Total 63 67 59 61 68 68 55 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

E 

NT 74 73 78 75 77 67 68 

<5 76 75 100 81 80 84 75 

<10 78 100 100 82 75 -------- -------- 

Total 75 75 79 78 79 76 68 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

F 

NT 70 79 72 73 71 71 62 

<5 73 70 88 76 79 79 38 

<10 75 100 100 75 75 -------- -------- 

Total 72 74 73 74 77 75 61 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

Tabela 38 – Respostas às questões da secção 9, procedimentos, de acordo com o fator de adequação 
calculado, por grupos de análise, nos distritos com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

1 

NT 75 75 81 72 65 66 71 

<5 79 72 100 73 75 74 50 

<10 56 75 75 81 100 -------- -------- 

Total 77 73 82 73 73 70 70 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

2 

NT 64 81 55 69 47 71 59 

<5 78 72 50 75 80 76 88 

<10 45 75 100 82 100 -------- -------- 

Total 74 76 68 72 72 73 61 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

3 

NT 89 92 91 85 77 90 83 

<5 88 93 100 88 97 96 75 

<10 100 100 100 90 100 -------- -------- 
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Total 89 93 92 86 92 93 83 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

4 

NT 25 30 36 36 33 41 29 

<5 20 37 25 35 36 33 50 

<10 25 75 75 30 25 -------- -------- 

Total 22 35 36 35 35 37 30 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

5 

NT 36 49 30 35 44 44 30 

<5 38 34 25 37 28 32 63 

<10 28 75 0 36 0 -------- -------- 

Total 37 40 30 36 32 38 32 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

6 

NT 29 23 32 29 38 39 37 

<5 31 31 50 38 35 35 63 

<10 44 25 25 34 25 -------- -------- 

Total 30 28 33 32 36 37 38 
 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

7 

NT 40 39 39 42 48 43 44 

<5 40 44 25 43 46 36 50 

<10 50 75 75 40 25 -------- -------- 

Total 40 43 39 42 46 39 45 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

8 

NT 79 58 86 83 85 81 76 

<5 84 85 50 83 83 88 50 

<10 75 75 100 88 100 -------- -------- 

Total 83 74 85 83 84 85 75 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

9 

NT 45 45 24 41 29 43 17 

<5 34 32 0 27 27 49 50 

<10 31 50 100 26 0 -------- -------- 

Total 37 38 25 35 27 46 19 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

10 

NT 48 34 35 44 38 47 49 

<5 55 65 13 48 48 38 25 

<10 41 50 75 46 75 -------- -------- 

Total 53 53 35 45 46 42 48 
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Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

11 

NT 52 16 42 44 28 51 43 

<5 49 44 0 49 39 46 75 

<10 54 25 -------- 60 -------- -------- -------- 

Total 50 31 40 47 36 48 44 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

12 

NT 32 25 40 40 46 50 44 

<5 50 36 0 42 29 48 100 

<10 42 25 -------- 55 -------- -------- -------- 

Total 45 32 38 42 34 49 47 
 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

13 

NT 13 4 12 14 10 9 16 

<5 13 8 0 11 5 7 25 

<10 9 75 0 12 0 -------- -------- 

Total 13 7 11 13 6 8 16 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

14 

NT 43 30 53 51 55 65 54 

<5 57 61 -------- 58 44 75 75 

<10 33 75 -------- 59 50 -------- -------- 

Total 53 53 53 55 48 69 55 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

15 

NT 48 55 64 55 33 62 62 

<5 67 69 -------- 77 78 79 50 

<10 67 75 -------- 74 -------- -------- -------- 

Total 61 65 64 64 67 69 61 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

16 

NT 46 54 60 56 60 54 46 

<5 65 56 100 74 75 82 75 

<10 67 75 -------- 61 -------- -------- -------- 

Total 60 57 63 61 70 66 47 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

17 

NT 24 6 25 26 27 29 17 

<5 25 23 50 30 17 34 25 

<10 9 50 0 27 0 -------- -------- 

Total 24 17 26 27 19 32 17 
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Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

18 

NT 28 25 27 36 18 35 38 

<5 28 28 0 30 32 34 75 

<10 13 50 50 37 0 -------- -------- 

Total 27 27 26 34 28 35 40 
 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

19 

NT 15 0 11 9 0 12 17 

<5 11 7 0 10 21 14 50 

<10 9 50 0 16 0 -------- -------- 

Total 12 5 10 10 15 13 19 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

20 

NT 65 66 62 64 71 64 64 

<5 72 67 100 71 67 78 50 

<10 53 25 100 76 100 -------- -------- 

Total 70 66 64 67 69 72 63 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

21 

NT 57 72 57 59 65 63 53 

<5 60 63 50 64 59 76 38 

<10 41 50 100 80 100 -------- -------- 

Total 59 67 58 63 61 70 52 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

22 

NT 30 14 17 31 27 25 31 

<5 24 38 0 26 21 23 25 

<10 9 75 100 27 0 -------- -------- 

Total 25 29 18 29 22 24 30 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

23 

NT 54 28 34 49 54 49 47 

<5 45 47 50 53 41 51 38 

<10 25 75 25 52 50 -------- -------- 

Total 47 40 34 50 45 50 47 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

24 

NT 53 38 43 50 44 54 56 

<5 52 41 50 58 57 60 38 

<10 38 75 0 53 50 -------- -------- 

Total 52 40 42 53 53 57 55 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 
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Relação entre as competências a, d, e, e os procedimentos 1 a 8. 

Tabela 39 – Fator de adequação, relativo às competências A, D, e E, por grupos de análise, nos distritos 
com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

A 

NT 83 89 91 77 88 85 81 

<5 86 86 100 88 91 89 38 

<10 91 100 50 88 100 -------- -------- 

Total 85 87 90 81 90 87 79 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

D 

NT 61 63 58 60 71 62 55 

<5 64 69 75 62 66 73 50 

<10 50 75 100 66 75 -------- -------- 

Total 63 67 59 61 68 68 55 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

E 

NT 74 73 78 75 77 67 68 

<5 76 75 100 81 80 84 75 

<10 78 100 100 82 75 -------- -------- 

Total 75 75 79 78 79 76 68 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

Tabela 40 – Fator de adequação, relativo aos procedimentos 1 a 8, por grupos de análise, nos distritos 
com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

1 

NT 75 75 81 72 65 66 71 

<5 79 72 100 73 75 74 50 

<10 56 75 75 81 100 -------- -------- 

Total 77 73 82 73 73 70 70 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

2 

NT 64 81 55 69 47 71 59 

<5 78 72 50 75 80 76 88 

<10 45 75 100 82 100 -------- -------- 

Total 74 76 68 72 72 73 61 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

3 

NT 89 92 91 85 77 90 83 

<5 88 93 100 88 97 96 75 

<10 100 100 100 90 100 -------- -------- 

Total 89 93 92 86 92 93 83 
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Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

4 

NT 25 30 36 36 33 41 29 

<5 20 37 25 35 36 33 50 

<10 25 75 75 30 25 -------- -------- 

Total 22 35 36 35 35 37 30 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

5 

NT 36 49 30 35 44 44 30 

<5 38 34 25 37 28 32 63 

<10 28 75 0 36 0 -------- -------- 

Total 37 40 30 36 32 38 32 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

6 

NT 29 23 32 29 38 39 37 

<5 31 31 50 38 35 35 63 

<10 44 25 25 34 25 -------- -------- 

Total 30 28 33 32 36 37 38 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

7 

NT 40 39 39 42 48 43 44 

<5 40 44 25 43 46 36 50 

<10 50 75 75 40 25 -------- -------- 

Total 40 43 39 42 46 39 45 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

8 

NT 79 58 86 83 85 81 76 

<5 84 85 50 83 83 88 50 

<10 75 75 100 88 100 -------- -------- 

Total 83 74 85 83 84 85 75 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

Verifica-se um nível bastante elevado, de acordo com o Fator de Adequação 

calculado, nas competências A, D e E e com um comportamento semelhante em todos 

os grupos de análise (com exceção do -5 na Madeira), sendo de destacar que na A e E os 

valores são extremamente elevados, o que significa que os inquiridos concordam com 

as seguintes afirmações: “O consumo de energia elétrica pode ser diminuído com a 

adoção de pequenos novos hábitos diários”; “Os cidadãos, a nível individual, podem 

contribuir, pelo seu comportamento, para a diminuição da vulnerabilidade aos riscos de 

origem climática: secas, cheias e inundações, ondas de calor, vagas de frio”; “A nível 

individual sei quais as práticas diárias corretas que podem contribuir para a diminuição 
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da poluição, do aquecimento global e, consequentemente, da exposição a riscos de 

origem climática”. 

Apesar de considerarem que conhecem as práticas diárias corretas que podem 

diminuir os valores da poluição, verificamos, através do cálculo do Fator de Adequação 

para os procedimentos, que, na realidade, grande parte dos inquiridos desconhecem 

estas práticas, nomeadamente as que se relacionam com as seguintes afirmações: 

“Costumo aquecer todas as divisões, mesmo as que não estão a ser ocupadas”; “Desligo 

os aparelhos elétricos deixando-os em modo standby”; “Costumo deixar o carregador 

do telemóvel ligado à ficha”; “Vou deixando a luz ligada pelas divisões por onde vou 

passando”.  

Embora as restantes afirmações relativas aos procedimentos, estarem em 

sintonia com as competências, a constatação presente no parágrafo anterior leva-nos a 

considerar que estão comprometidas as competências que se referem ao papel 

individual dos indivíduos na poupança de energia elétrica e no grau de vulnerabilidade 

ao risco.   

 

Relação entre as competências B, D, e E, e os procedimentos 9 a 16. 

Tabela 41 – Fator de adequação, relativo às competências B, D e E, por grupos de análise, nos distritos 
com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

B 

NT 69 49 69 71 77 78 65 

<5 79 65 100 74 78 82 38 

<10 72 75 50 80 75 -------- -------- 

Total 76 59 70 73 78 80 63 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

D 

NT 61 63 58 60 71 62 55 

<5 64 69 75 62 66 73 50 

<10 50 75 100 66 75 -------- -------- 

Total 63 67 59 61 68 68 55 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

E 
NT 74 73 78 75 77 67 68 

<5 76 75 100 81 80 84 75 
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<10 78 100 100 82 75 -------- -------- 

Total 75 75 79 78 79 76 68 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

O Fator de Adequação calculado para a competência B, revela-nos valores 

elevados nesta competência, o que significa que os inquiridos concordam com a 

seguinte afirmação: “A poluição atmosférica pode sofrer um decréscimo acentuado se 

os cidadãos recorrerem com mais frequência ao transporte público”. As restantes 

competências foram analisadas anteriormente, mas são novamente consideradas neste 

ponto por se relacionarem com os procedimentos em equação.  

As afirmações 9 a 13 parecem contrariar o que nos é revelado ao nível das 

competências. Os procedimentos: “Utilizo a bicicleta para pequenas deslocações”; 

Costumo usar os transportes públicos”; Procuro partilhar o automóvel com os meus 

colegas, nas deslocações para o trabalho/escola”; Quando comprei o meu automóvel 

tive em conta as emissões de CO2”; e “Se pudesse, optava por um veículo híbrido ou 

elétrico” não são cumpridos pela maioria dos inquiridos aos quais as afirmações se 

aplicam. Os inquiridos reconhecem a importância da utilização de transportes públicos 

na diminuição dos valores de poluição atmosférica, mas não consideram a sua utilização, 

a partilha do automóvel ou o uso de bicicleta, no seu dia-a-dia.  

Continuando a tratar-se de procedimentos frequentes, quando adotados pelos 

indivíduos, a conclusão retirada anteriormente e que se refere às competências D e E, 

vê-se aqui reforçada. Os cidadãos podem ter um papel essencial a nível individual, mas 

no seu dia-a-dia ignoram estas competências.  

 

Tabela 42 – Fator de adequação, relativo aos procedimentos 9 a 16, por grupos de análise, nos distritos 
com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

9 

NT 45 45 24 41 29 43 17 

<5 34 32 0 27 27 49 50 

<10 31 50 100 26 0 -------- -------- 

Total 37 38 25 35 27 46 19 
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Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

10 

NT 48 34 35 44 38 47 49 

<5 55 65 13 48 48 38 25 

<10 41 50 75 46 75 -------- -------- 

Total 53 53 35 45 46 42 48 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

11 

NT 52 16 42 44 28 51 43 

<5 49 44 0 49 39 46 75 

<10 54 25 -------- 60 -------- -------- -------- 

Total 50 31 40 47 36 48 44 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

12 

NT 32 25 40 40 46 50 44 

<5 50 36 0 42 29 48 100 

<10 42 25 -------- 55 -------- -------- -------- 

Total 45 32 38 42 34 49 47 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

13 

NT 13 4 12 14 10 9 16 

<5 13 8 0 11 5 7 25 

<10 9 75 0 12 0 -------- -------- 

Total 13 7 11 13 6 8 16 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

14 

NT 43 30 53 51 55 65 54 

<5 57 61 -------- 58 44 75 75 

<10 33 75 -------- 59 50 -------- -------- 

Total 53 53 53 55 48 69 55 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

15 

NT 48 55 64 55 33 62 62 

<5 67 69 -------- 77 78 79 50 

<10 67 75 -------- 74 -------- -------- -------- 

Total 61 65 64 64 67 69 61 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

16 

NT 46 54 60 56 60 54 46 

<5 65 56 100 74 75 82 75 

<10 67 75 -------- 61 -------- -------- -------- 

Total 60 57 63 61 70 66 47 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 
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Relação entre a competência C e os procedimentos 17 a 20, 22 e 23. 

Embora com valores menos significativos, considerando o Fator de Adequação 

calculado para a competência C, podemos considerar que os inquiridos concordam que 

“a exposição a fenómenos meteorológicos extremos e a vulnerabilidade aos riscos 

naturais, podem ser minimizadas se os cidadãos tiverem uma participação mais ativa na 

vida política local e associativa”. 

 

Tabela 43 – Fator de adequação, relativo à competência C, por grupos de análise, nos distritos com 40 
ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

C 

NT 53 51 57 52 54 51 58 

<5 58 56 75 54 61 61 63 

<10 72 75 75 68 75 -------- -------- 

Total 57 54 58 54 59 56 59 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

Mais uma vez se observa que as competências não têm uma tradução nos 

procedimentos. As afirmações: “Procuro participar em ações locais de sensibilização 

ambiental”; Procuro dar a minha opinião, sempre que tenho oportunidade, em órgãos 

políticos locais”; Procuro participar em fóruns (rádio ou outros meios de comunicação)” 

vem confirmar o que se tinha concluído na secção 3. Há uma baixa participação 

associativa e política e, com base na tabela seguinte, podemos dizer que atinge valores 

extremamente reduzidos. Salienta-se, ainda, que as frases, ao iniciarem por “procuro 

participar” induz a conclusão de que não é intenção dos inquiridos alterar esta postura.  

As afirmações: “Presto socorro em situações de inundações” e “Estou 

particularmente atento a situações de calor extremo, no sentido de auxiliar/aconselhar 

as pessoas mais vulneráveis” complementam esta informação, na medida em que estas 

competências têm mais probabilidade de serem aplicadas se os indivíduos pertencerem 

a uma associação, como por exemplo, uma associação humanitária de bombeiros. 
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Tabela 44 – Fator de adequação, relativo aos procedimentos 17 a 20, 22 e 23, por grupos de análise, nos 
distritos com 40 ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

17 

NT 24 6 25 26 27 29 17 

<5 25 23 50 30 17 34 25 

<10 9 50 0 27 0 -------- -------- 

Total 24 17 26 27 19 32 17 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

18 

NT 28 25 27 36 18 35 38 

<5 28 28 0 30 32 34 75 

<10 13 50 50 37 0 -------- -------- 

Total 27 27 26 34 28 35 40 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

19 

NT 15 0 11 9 0 12 17 

<5 11 7 0 10 21 14 50 

<10 9 50 0 16 0 -------- -------- 

Total 12 5 10 10 15 13 19 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

20 

NT 65 66 62 64 71 64 64 

<5 72 67 100 71 67 78 50 

<10 53 25 100 76 100 -------- -------- 

Total 70 66 64 67 69 72 63 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

22 

NT 30 14 17 31 27 25 31 

<5 24 38 0 26 21 23 25 

<10 9 75 100 27 0 -------- -------- 

Total 25 29 18 29 22 24 30 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

23 

NT 54 28 34 49 54 49 47 

<5 45 47 50 53 41 51 38 

<10 25 75 25 52 50 -------- -------- 

Total 47 40 34 50 45 50 47 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

Relação entre a competência F, e os procedimentos 21 e 24. 

A afirmação que incorpora a competência F, “No dia-a-dia procuro manter-me 

informado no sentido de modificar, caso verifique essa necessidade, as minhas práticas 
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ambientais diárias, no sentido de corresponder ao que se espera de qualquer cidadão” 

obteve um valor bastante elevado no que diz respeito ao Fator de Adequação. Quando 

confrontada com a frase “Já corrigi procedimentos em função de informação recebida 

pelas autoridades locais, no sentido de me expor menos a situações de risco de origem 

climática”, verificamos uma vez mais, que a competência não se traduz num 

procedimento. E isto é verificável em todos os grupos de análise, uma vez que fazer uma 

distinção entre os mesmos parece ser inadequado face à semelhança dos valores 

apresentados.  

Fazendo um exercício de comparação entre os dois procedimentos, poderíamos 

questionar de que serve estar atento “aos alertas dados pela proteção civil”, se depois 

não há qualquer consequência prática desse procedimento.  

 

Tabela 45 – Fator de adequação, relativo à competência F, por grupos de análise, nos distritos com 40 
ou mais respostas 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

F 

NT 70 79 72 73 71 71 62 

<5 73 70 88 76 79 79 38 

<10 75 100 100 75 75 -------- -------- 

Total 72 74 73 74 77 75 61 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

 

 

Tabela 46 – Fator de adequação, relativo aos procedimentos 21 e 24, por grupos de análise, nos distritos 
com 40 ou mais respostas 

 

Distritos / Madeira Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

21 

NT 57 72 57 59 65 63 53 

<5 60 63 50 64 59 76 38 

<10 41 50 100 80 100 -------- -------- 

Total 59 67 58 63 61 70 52 



97 
 

Afirmações Escalão FA FA FA FA FA FA FA 

24 

NT 53 38 43 50 44 54 56 

<5 52 41 50 58 57 60 38 

<10 38 75 0 53 50 -------- -------- 

Total 52 40 42 53 53 57 55 

Legenda: Fator de Adequação Entre 90 e 100 Entre 70 e 89 Inferior a 50 

 

 

Secção 10 – Motivações. 

Nesta secção, pretendeu-se perceber as motivações que levam à adoção de 

determinado procedimento, de acordo com as seguintes opções:   

1 - A vivência em sociedade. Todos temos de fazer a nossa parte. O que uma 

pessoa faz tem consequências em outras pessoas. 

2 - O custo de vida. Poupar deve ser uma prioridade. As despesas são cada vez 

maiores, o preço dos produtos sobe mais depressa do que os ordenados. A 

situação económica da minha família é importante. 

3 - As alterações climáticas. Com o aquecimento global estão a acontecer mais 

catástrofes naturais e estamos, cada vez mais, expostos aos riscos de natureza 

climática, como as cheias e as ondas de calor, por exemplo. 

4 - A saúde. A longo prazo, a minha saúde e a da minha família pode ser afetada 

se não tivermos comportamentos adequados. 

5 - Não tenho uma preocupação em especial. A minha família obriga-me a isso. 

A questão colocada pareceu-nos clara. “Quando adota os procedimentos que 

referiu na questão anterior, o que é que o preocupa? Assinale apenas duas 

preocupações. Selecione o número 1 para a mais importante e o número 2 para a 

segunda mais importante”. 

No entanto, apesar de se pedir para sinalizar duas das opções apresentadas, a 

maioria dos inquiridos optou por assinalar todas as opções, atribuindo a umas o número 
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1, considerando-as como pertencentes ao grupo das mais importantes, e outras com o 

número 2, considerando-as como menos importantes.  

Deste modo, e no sentido de não se perderem dados importantes para este 

estudo, foram consideradas ambas as respostas, tendo sido registadas nas duas tabelas 

que se seguem. A primeira corresponde às respostas que respeitaram as orientações 

contidas na questão, e a segunda corresponde às respostas dadas de acordo com o que 

se acabou de explicar.  

Tabela 47 – Respostas à questão da secção 10, assinalando apenas 2 opções e respetiva prioridade, nos 
distritos com 40 ou mais respostas 

Opções de Resposta 
Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Afirmações 

A vivência em 

sociedade 
33   29 35   

O custo de vida  33 48    40 

As alterações 

climáticas 
31 44 39   42  

A saúde    37 44 42 50 

A minha família 

obriga-me a isso 
       

 

A tabela 47, indica-nos claramente que a Saúde é a principal motivação que leva 

à adoção de procedimentos ambientalmente adequados. As alterações climáticas, 

apesar de em Castelo Branco e Lisboa, serem a principal motivação, são secundarizadas 

pela menor relevância em Braga e em Viseu e pela ausência no Porto, Santarém e na 

Madeira.  

Ao analisarmos a tabela correspondente ao número de vezes que as opções 

dadas foram assinaladas como prioritárias ou secundárias, observamos que a opção 
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Saúde continua a ser relevante, no entanto, a opção “vivência em sociedade” surge 

como a principal motivação.  

Tabela 48 – Respostas à questão da secção 10, assinalando todas as opções e respetiva prioridade, nos 
distritos com 40 ou mais respostas 

Opções de Resposta Braga C. Branco Lisboa Porto Santarém Viseu Madeira 

Opções        

A vivência em 

sociedade 
85    96 85 84 

O custo de vida        

As alterações 

climáticas 
       

A saúde  81 87 85    

A minha família 

obriga-me a isso 
59 65 51 65 50 50 58 

 

Capítulo V – Conclusões 

Um estudo baseado num inquérito composto por várias partes que se interligam 

e complementam traz, forçosamente e felizmente um conjunto alargado de reflexões e 

de eventuais propostas no sentido de se corrigir aspetos que, de acordo com convicções 

ou com o que a sociedade e a ciência exigem, podem e devem ser tidas em equação. 

Deste modo, as principais reflexões e conclusões são apresentadas mediante várias 

perspetivas.   

1. Principais reflexões e conclusões 

A disciplina de Geografia no contexto do currículo 

Este estudo apoiou-se numa amostra que contemplou vários distritos do litoral 

de Portugal, um distrito do interior, distritos do centro do país e o Arquipélago da 

Madeira. Tendo em conta que em termos espaciais se trata de uma amostra alargada, 
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verifica-se com alguma preocupação a perda de importância desta disciplina, verificável 

pelo reduzido número de alunos que optam pela frequência desta disciplina no ensino 

secundário e pelo residual número de alunos que frequentam a disciplina no ensino 

superior.  

As temáticas ligadas ao ambiente 

Os conteúdos relacionados com o ambiente são abordados em várias disciplinas 

e em todos os ciclos de estudos obrigatórios e comuns a todos os estudantes em 

Portugal. A sustentabilidade ambiental é apresentada como um fator essencial ao bem-

estar e qualidade de vida das gerações atuais e futuras e o risco, embora mais recente, 

também constitui um aspeto destacado em várias disciplinas, mas, sobretudo, na 

disciplina de Geografia. Apesar da abrangência aqui plasmada e facilmente observável, 

verifica-se que o tema não é muito valorizado, continuando os estudantes a optar pelo 

prosseguimento de estudos em áreas mais ligadas às ciências exatas. Esta realidade 

pode ter uma explicação contextual, na medida em que se continua a transmitir a ideia 

de que o investimento nas ciências exatas trará benefícios claros ao nível do emprego e 

das remunerações.  

O fraco envolvimento associativo 

Continuando a desenvolver a ideia anterior, este estudo demonstrou que os 

jovens, quer frequentem o ensino básico, o ensino secundário, ou o ensino superior, não 

desenvolveram a necessidade de participar em campanhas de sensibilização ambiental, 

apesar dos muitos anos dedicados ao estudo da sustentabilidade ambiental. Este facto 

é preocupante, na medida em que “através dos movimentos associativos se desenvolve 

mais facilmente um sentimento comum de comunidade, que permite (…) responder de 

forma flexível e com uma mesma voz, a múltiplas demandas de políticas” (Marques, 

Alves, 2010, p.145). A escola desempenha o papel central neste domínio, na medida em 

que a reduzida adesão a estas campanhas só é contrariada, de forma ténue, nesta 

instituição. Sabemos que o interesse pela política e pela participação autárquica é, nos 

dias de hoje, menor, acrescido do facto da temática ambiental não estar propriamente 
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na primeira linha das preocupações, embora reconheçamos que o panorama já teve dias 

mais negros.  

O nível de conhecimento 

Um número significativo de anos de estudo e diversas abordagens disciplinares, 

deveria traduzir-se num maior conhecimento, no entanto, verifica-se uma grande 

dificuldade em relacionar o desempenho económico dos países industrializados com as 

problemáticas ambientais e em saber que o efeito de estufa é um fenómeno necessário 

à vida. Estas lacunas no conhecimento, são agravadas quando falamos de um conteúdo 

caro à Geografia: o risco natural. A maioria dos inquiridos desconhece quais os principais 

riscos associados ao nosso país, assim como, qual o clima tipo de clima. Poderemos 

depreender que as dificuldades aumentariam se optássemos por questionar acerca das 

suas características. E estas são fundamentais para explicar a ocorrência e a 

vulnerabilidade a fenómenos climáticos extremos. A distribuição geográfica dos 

fenómenos em estudo, ou seja, a incapacidade em perceber esta dinâmica, completa o 

cenário que, globalmente, não se pode considerar muito satisfatório.  

Esta situação é bastante curiosa na medida em que “toda a informação divulgada 

sobre os riscos decorrentes do Aquecimento Global (…) garante-nos (que este 

fenómeno) terá consequências graves e impactes muito graves e diretos no bem-estar 

da população” (Monteiro, 2014, p.73); “the impacts of climate change may affect all 

sectors of the economy and all segments of the population” (Monteiro et al, 2014, p.8) 

e mesmo com todas estas evidências a curiosidade natural que levaria ao aumento do 

conhecimento parece não existir. E esta parece ser a realidade à escala global. Blaikie 

(2014, p.5) salienta que “people live in adverse economic situations that oblige them to 

inhabit regions and places that are affected by natural hazards, be they the flood plains 

of rivers, the slopes of volcanoes or earthquake zones”. Muitos poderão não ter acesso 

ao meio escolar ou a fontes de informação, mas sabemos que muitos outros têm essa 

possibilidade e não se preocupam em saber mais sobre um problema que os pode afetar 

diretamente e às suas famílias.  
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Fontes de informação 

O nível de conhecimento demonstrado tem o seu alicerce um duas fontes de 

informação: a escola e os meios de comunicação. São as fontes privilegiadas quer se 

trate de questões transversais ou mais específicas. A escola não está, portanto, a 

conseguir passar a mensagem que se pretende quando falamos em ambiente e em risco. 

E não se pode afirmar que a abordagem é incompleta. Para todos os assuntos, como 

dissemos anteriormente, estuda-se as causas, as consequências, os procedimentos que 

podem levar à correção do problema e outros, de proteção individual. E estuda-se a 

várias escalas. A Geografia também não está a conseguir passar a mensagem, as 

aprendizagens, num assunto tão importante, específico e duradouro, não se podem 

considerar significativas.  

Competências e procedimentos 

Curiosamente, o nível de conhecimento não compromete a aquisição de 

competências. Os inquiridos sabem como atuar e, acima de tudo, revelam um nível 

bastante elevado neste domínio. Mas a competência quando não é colocada em prática 

revela-se inócua. Os inquiridos compreendem que o seu comportamento individual 

pode fazer a diferença, mas no dia-a-dia adotam procedimentos que conduzem a um 

gasto excessivo e desnecessário de energia. Compreendem a importância da utilização 

dos transportes públicos, mas preferem o conforto do automóvel. Afirmam saber quais 

as práticas diárias corretas para a diminuição da poluição, mas não alteram hábitos, não 

procuram ter uma participação ativa na sociedade, nem se preocupam em modificar 

práticas perante informação atualizada. Assistimos a um completo desfasamento entre 

a competência e o procedimento.  

Mais uma vez podemos concluir que não se trata de um problema à escala 

nacional. O'sullivan (2012, p.2280) refere, a propósito de um estudo sobre a 

comunicação do risco, o seguinte: “Participants of this study in many cases had 

knowledge of potential risks but displayed an alarming reluctance to prepare or respond 

appropriately to this risk”.  
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Motivações 

Sendo a escola a principal fonte de informação, esperava-se que a principal 

motivação para a ténue aplicação de procedimentos ambientalmente corretos fosse o 

fenómeno das alterações climáticas. Embora seja considerado, a saúde e a vivência em 

sociedade ultrapassam a sua importância, mais uma vez demonstrando algumas lacunas 

no conhecimento. Uma grande parte dos inquiridos parece desconhecer que as 

alterações climáticas terão um forte impacto na sua saúde, no custo de vida e na forma 

como vive a sociedade atual. E parece desconhecer a reciprocidade que existe entre 

modos de vida e alterações climáticas. Confirma-se a dificuldade em passar a 

mensagem.  

Monteiro (2013, p.270) é bastante clara ao afirmar que “a análise da 

sobremortalidade e da sobremorbilidade realizada a partir da mortalidade diária (todas 

as causas), disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e, dos 

internamentos diários nos hospitais Santos Silva, Santo António, S. João e Pedro Hispano 

facultados pela Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), entre 2002 e 2007, 

revela coincidências temporais de agravamento da doença durante episódios térmicos 

excecionais que não podem ser ignoradas”.  

O paradigma emergente 

Espera-se, como foi amplamente explicitado neste estudo, que os estudantes 

desenvolvam o espírito crítico, uma dinâmica colaborativa de trabalho e uma 

participação responsável, solidária e ativa na sociedade, assente num conjunto de 

aprendizagens que se pretendem significativas. Este estudo demonstrou que há um 

longo caminho a percorrer em todas estas dimensões e a Geografia poderá assumir um 

papel central para atingir esse desiderato.    

Domínios de análise 

Todo o estudo se baseou na recolha de informação segundo aquilo que se 

denominou de grupos de análise ou escalões. Curiosamente, na esmagadora maioria das 

abordagens, não se verificam diferenças substanciais entre os inquiridos que estão a 
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terminar o 3.º ciclo do ensino básico e os que terminaram este nível de ensino há menos 

de 5 anos e entre 5 e 10 anos. Esperava-se que o primeiro grupo de análise mostrasse 

um maior nível de conhecimentos, pelo facto de ter respondido ao inquérito 

precisamente quando terminava os estudos sobre os riscos.  

Também não se verificaram diferenças substanciais no que diz respeito à 

diferenciação espacial. Os resultados do inquérito, nas suas várias secções não 

revelaram padrões de resposta diferenciados que permitissem tirar conclusões 

baseadas em fatores sociais, económicos ou de outra ordem.  

Propostas decorrentes das principais conclusões 

Perante um quadro conclusivo tão vasto, não poderia deixar de apontar alguns 

caminhos que possam servir de ponto de partida para diminuir os efeitos dos problemas 

apontados, ou de base para outros estudos relacionados e que possam complementar 

alguns dos aspetos aqui focados.  

Começo pela disciplina de Geografia e a sua perda de importância curricular. 

Certamente que os fatores externos referidos e que se prendem com opções 

governativas, não estarão dependentes do nosso papel enquanto professores. Mas 

podemos fazer algo para inverter esta situação. Desde logo, repensar o programa, 

tornando-o menos vasto, direcionado para assuntos de relevância local, partindo desta 

escala para outras, e com tempo para metodologias que envolvam de uma forma efetiva 

os estudantes na resolução prática dos problemas, partindo de uma base científica 

sólida. Não adianta, na minha perspetiva, enumerar um conjunto de razões que 

justificam a importância da Geografia, em textos bem produzidos, mas que chega a 

públicos muito restritos. Será mais eficaz fazer essa afirmação nas escolas, através do 

trabalho realizado e, em outros contextos, através de uma participação mais ativa dos 

geógrafos no debate das principais políticas territoriais que se impõem.  

A temática ambiental, abordada num conjunto vasto de disciplinas e, muito 

especificamente, na disciplina de Geografia, deve ser repensada na forma como é 

lecionada nas escolas, uma vez que, como ficou bem evidente neste estudo, não está a 

ser eficaz nem significativa, e ninguém duvida da sua importância. “Uma parte 
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substantiva da explicação (desta realidade) pode residir, de facto, no cada vez mais 

consolidado convencimento dos seres humanos que é possível estar seguro em 

qualquer sítio e posição geográfica porque a ciência, a técnica e as seguradoras ressarci-

los-ão de todos os prejuízos” (Monteiro, 2014, p.76). E, inadvertidamente, esta 

mensagem pode estar a ser passada, na escola, por algumas disciplinas.  

Impõe-se, portanto, iniciar uma nova abordagem, a partir de “uma mensagem 

bottom-up que lide com exemplos concretos à escala local” (Monteiro, 2014, p.76), e 

que aposte “na divulgação de boas práticas de ordenamento do território, mais do que 

na denúncia de acidentes e catástrofes. E tanto à escala nacional como internacional, 

estas boas práticas existem, acreditando nós que quanto mais próximas dos alunos se 

encontrarem, mais significativas se tornam” (Claudino, 2018, p.13). 

Claro que a abordagem menos conseguida se reflete de forma evidente no 

conhecimento que os estudantes adquirem e que os estudantes que concluíram o 

ensino básico detêm. Especificamente, no que se refere aos riscos, as lacunas ao nível 

dos conhecimentos não pode ser dissociada de dois fatores que podem, eventualmente, 

estar interligados: os manuais escolares e a formação contínua dos professores. No que 

se refere aos manuais escolares, a dispersão concetual dificulta a comunicação entre 

docentes e discentes. O professor detém sempre uma maior capacidade de 

entendimento do fenómeno e no seu discurso, por vezes, aplica determinados conceitos 

pensando que a sua mensagem está a ser entendida pelos interlocutores. Estes, com um 

menor domínio do tema, veem-se perante uma realidade dificilmente entendível, até 

porque os conceitos se apresentam com alguma complexidade tendo em conta a faixa 

etária e o facto de ser o primeiro momento em que o estudante se encontra com o tema 

(isto, referindo-me ao risco natural).  

Esta dificuldade concetual de autores dos manuais e dos docentes encontra, na 

minha opinião, a sua raiz, na falta de formação contínua específica. Os docentes, dada a 

carga burocrática, não dispõem de tempo para se atualizar. O conhecimento científico 

vai evoluindo – e sabemos como o conhecimento geográfico é célere nas suas dinâmicas 

e nas suas mudanças – e esta evolução não é acompanhada por muitos dos docentes 
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que, assim, se veem na necessidade de utilizar o manual escolar como fonte de 

informação. Este é um problema real, sentido por muitos professores. As formações 

contínuas, são dadas pelos centros de formação a que pertencem os estabelecimentos 

escolares, mediante a apresentação de propostas por parte dos docentes. Quando é 

proposta qualquer formação específica e, neste caso, específica da Geografia, tal 

pretensão nunca é atendida, porque teria de ser ministrada por docentes das 

universidades, e estas formações têm custos elevados para os docentes do básico e 

secundário. Acresce a esta realidade, o facto de qualquer formação ter de ocorrer em 

horário pós-laboral, o que numa classe cuja percentagem de profissionais destacados, 

isto é, longe da sua área residencial, é elevada torna inviável este tipo de formações. O 

resultado é um distanciamento cada vez maior entre a evolução do conhecimento 

científico e o que é ensinado e aprendido nas escolas.  

O fraco envolvimento associativo pode ser uma razão que complete este cenário 

de dificuldade de entendimento dos problemas ambientais. “A adaptação aos riscos 

climáticos (e acrescento, a toda a temática relacionada com o ambiente) é um processo 

complexo, dependente da mobilização do conhecimento científico adequado, mas 

também da implementação de mecanismos que assegurem e promovam o 

envolvimento dos diversos agentes e da população (…). Acresce ainda o facto primordial 

de a participação pública ser tida genericamente como mecanismo que permite 

promover a literacia, melhorar a qualidade da tomada de decisão, promover uma maior 

aceitação de políticas e, em suma, assegurar a legitimidade democrática da tomada de 

decisão” (Monteiro e Madureira, 2018, p.150). E este aspeto, tão importante porque 

promove o exercício de uma cidadania ativa, está fortemente afastado da realidade da 

generalidade dos cidadãos.  

Existe, ainda, um aspeto que me parece importante realçar. A questão das fontes 

de informação. As temáticas ambientais são tratadas de forma, diria, entusiasta pelos 

meios de comunicação social, numa tentativa contínua de aumentar as suas audiências. 

A abordagem do tema nas escolas não pode ser feita utilizando algumas das reportagens 

sensacionalistas que tivemos ocasião de ver nos dias anteriores. Alguns dirão que estas 

reportagens permitem aumentar os índices motivacionais dos alunos. E poderá, 
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efetivamente, ser uma realidade. No entanto, na minha perspetiva, o professor deve ser 

criterioso na escolha dos recursos para a aula, sob pena de os alunos confundirem o 

conteúdo científico com aquilo que eles próprios muitas vezes afirmam: que o tema 

corresponde a “cultura geral”. E cultura geral não precisa de ser estudada nem 

aprofundada. Não se coaduna com o esforço de aprendizagem, nem com a necessidade 

de aumentar conhecimentos que serão avaliados nas provas de avaliação, nem 

tampouco, com o rigor das aprendizagens.  

Todas estas considerações poderão ter, no que eu denominei de “paradigma 

emergente”, nesta nova realidade que se pretende construir nas escolas, um caminho 

inicial para a mudança. A Geografia, como referi ao longo deste estudo, está na primeira 

linha de atuação. Resta-nos, enquanto profissionais que refletem constantemente sobre 

o seu trabalho, tentar liderar este processo. Não existem soluções fáceis. No ensino, 

ainda menos. Mas aceitemos este desafio e partamos deste estudo para outros de maior 

alcance analítico e que conduzam a soluções que constituam uma verdadeira mudança.  

 

2. Limitações do processo 

Este trabalho iniciou-se com a intenção de questionar os estudantes de todo o 

território nacional durante as aulas presenciais. Obviamente, estava longe de imaginar 

que os tempos que vivemos se tornariam uma realidade tão duradoura e que nos 

afetasse tão profundamente. O inquérito por questionário acabou por chegar aos 

estudantes no período de aulas não presenciais, o que limitou o número de respostas. 

Poder-se-á considerar que o número é significativo e abrangente, também me parece, 

no entanto, em alguns concelhos o número de respostas foi insuficiente.  

Apesar deste facto, foi possível obter uma representatividade que cobriu uma 

extensa área do nosso território e contemplou distritos do norte, sul, interior, litoral e 

arquipélago da Madeira. Deste modo, a maior limitação encontrada teve a ver com um 

número de respostas substancialmente inferior no terceiro grupo de análise. Todos 

tivemos de respeitar o confinamento e não foi possível inquirir o número de ex-alunos 

do ensino básico que à partida esperaríamos. Mesmo assim, penso que os resultados 
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alcançados têm uma base sólida que permitiu retirar um conjunto de conclusões válidas 

e pertinentes.  
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