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Objetivo
Este módulo tem como objetivo apresentar a temática das alterações 
climáticas (factos e cronologia) associada, bem como os seus impactes nos 
sistemas naturais e humanos.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento da 
cronologia dos factos associados 
às alterações climáticas e 
impactes mensuráveis nos 
sistemas naturais e humanos

Competências
Sinalizar os factos da cronologia 
das alterações climáticas, 
explicando as razões para a sua 
evolução

Discutir os impactes mensuráveis 
das alterações climáticas nos 
sistemas naturais e humanos, 
analisando as respetivas 
consequências ao nível local e 
global

Conceber material informativo e 
educativo sobre as alterações 
climáticas e os seus impactes nos 
sistemas naturais e humanos

Responsabilidade & Autonomia



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Alterações climáticas: factos e 
cronologia
1800-1890:
 o nível de CO2 na atmosfera é de cerca de 290 ppm (partes por milhão)
 a temperatura média global é de cerca de 13,7°C
 Indústria 1.0: carvão e caminhos-de-ferro aceleram a emissão de gases com

efeito de estufa (GEE), enquanto que as melhorias na produção agrícola e no
saneamento aceleram o crescimento demográfico



Alterações climáticas: factos e 
cronologia
1890-1960:
 o nível de CO2 na atmosfera é de cerca de 315 ppm (partes por milhão)
 a temperatura média global é de cerca de 13,9°C
 Indústria 2.0: fertilizantes e outros produtos químicos; a eletricidade e a melhoria

na saúde pública aceleram ainda mais o crescimento populacional



Alterações climáticas: factos e 
cronologia
1960-2021:
 o nível de CO2 na atmosfera é de cerca de 415 ppm (partes por milhão)
 a temperatura média global é de cerca de 14,8°C
 Indústrias 3.0 e 4.0: aumento considerável do número de catástrofes, tais como

ciclones tropicais, secas com temperaturas extremas, incêndios florestais,
inundações e intensificação dos avisos de cientistas sobre as alterações climáticas



Adaptação às alterações climáticas: 
sinopse
Tendências preocupantes
As tendências atuais de aquecimento são inequívocas. Os GEE libertados pelas
atividades humanas são responsáveis por grande parte do aquecimento observado
nos últimos cinquenta anos. Prevê-se que o aquecimento continue e aumente ao
longo das próximas décadas.



Adaptação às alterações climáticas: 
sinopse
Impactes
As alterações climáticas já têm um impacte mensurável nos sistemas naturais e
humanos. Prevê-se que os efeitos aumentem e que sejam mais graves. As ações de
adaptação são essenciais para fazer face aos impactes previstos. Existe, contudo, um
limite para a adaptação, sendo necessárias medidas de mitigação para reduzir a
gravidade dos impactes.



Adaptação às alterações climáticas: 
sinopse
Investigação
A investigação é essencial para colmatar as lacunas de conhecimento, reduzindo as
incertezas e facilitando a tomada de decisões relacionadas com as alterações
climáticas. É igualmente relevante para melhorar a forma como ensinamos e
aprendemos sobre as várias dimensões associadas às alterações climáticas.



Adaptação às alterações climáticas: 
tipologias
O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Painel Intergovernamental
para as Alterações Climáticas) define adaptação como um ajustamento nos
sistemas naturais ou humanos como resposta a estímulos climáticos verificados ou
esperados, que moderam danos ou exploram oportunidades benéficas. O IPCC
distingue ainda várias tipologias de adaptação.



Adaptação às alterações climáticas: 
tipologias
Adaptação antecipatória
Medidas tomadas antes dos impactes das alterações climáticas serem observados.
Também referida como adaptação proativa.



Adaptação às alterações climáticas: 
tipologias
Adaptação autónoma
Medidas tomadas, não como resposta consciente a estímulos climáticos, mas que
são desencadeadas por alterações ecológicas em sistemas naturais e por alterações
de mercado e de bem-estar em sistemas humanos. Também referida como
adaptação espontânea.



Adaptação às alterações climáticas: 
tipologias
Adaptação planeada
Medidas que resultam de decisão política deliberada, baseada na consciência de
que as condições se alteraram ou estarão prestes a alterar-se e que são necessárias
para regressar a - ou manter - um estado desejado.



TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Impactes das alterações climáticas
Os impactes das alterações climáticas nos sistemas naturais e humanos
são muitos e variados e estendem-se por todos os continentes e
oceanos. Estes impactes incluem, entre outros, a afetação dos recursos
de água em temos da sua quantidade e qualidade, a alteração de
padrões de migração, abrangência geográfica e abundância de espécies
terrestres e aquáticas e, ainda, impactes na população humana,
nomeadamente na sua saúde e qualidade de vida.



Impactes das alterações climáticas
Eventos climáticos extremos como ondas de calor, secas, cheias,
ciclones e fogos florestais podem trazer consequências devastadoras
para a população humana. Apesar de o termo “refugiado climático”
não existir no direito internacional, em certas regiões do planeta,
famílias e comunidades já começaram a sentir as consequências das
alterações climáticas, que as forçaram a deixar as suas casas.



Impactes das alterações climáticas
É uma nova realidade que traz preocupações, quer se queira chamar
“refugiados climáticos” ou “pessoas deslocadas no contexto de
desastres e alterações climáticas” a estas populações.



O que sabe sobre os 
“refugiados climáticos”?

Pesquise informação que permita 
responder às seguintes perguntas: 
• O que são os “refugiados 

climáticos”?
• Em que regiões do planeta existem 

mais “refugiados climáticos”?
• Como podem ser protegidos os 

“refugiados climáticos”?

Aprenda mais!
Analise a informação disponível em a 
urgência dos refugiados ambientais e a 
necessidade de adaptação, focando-se:
• Nos impactes climáticos que 

contribuem para o aumento dos 
“refugiados climáticos”;

• Nas catástrofes ocorridas que 
geraram movimentos de “refugiados 
climáticos”;

• Na forma de como as populações 
podem preparar-se para os efeitos 
das alterações climáticas.

https://blog.waycarbon.com/2019/06/a-urgencia-dos-refugiados-ambientais-e-a-necessidade-de-adaptacao/


Reflita!

Pesquise um artigo com uma 
reflexão sobre os “refugiados 
climáticos” e as suas implicações 
sociais e económicas. Sintetize a 
informação recolhida numa lista 
com duas colunas com as principais 
implicações: numa coluna as 
implicações sociais e noutra coluna 
as implicações económicas.

Escreva e partilhe!

Prepare uma breve nota, no máximo 
de uma página A4, que sintetize a sua 
opinião sobre a questão dos 
“refugiados climáticos”. Depois de 
finalizar e rever a sua breve nota, 
sugerimos que a publique na página 
de Facebook do projeto TAKE. Depois 
siga os comentários e envolva-se! 

www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Impactes das alterações climáticas
Os ecossistemas terrestres e marinhos desempenham um papel
importante na regulação do clima. Absorvem, presentemente, cerca de
metade das emissões de carbono das atividades humanas. A
biodiversidade e os ecossistemas ajudam-nos a adaptarmo-nos às
alterações climáticas e a atenuar os seus efeitos. Por isso, são uma
parte fundamental do nosso esforço para combater as alterações
climáticas. Trabalhar com a natureza - e não contra ela -, tem
múltiplas vantagens também no que respeita à preservação do clima.



Impactes das alterações climáticas
Ao mesmo tempo, as alterações climáticas afetam os sistemas
naturais. Os impactes provocados nos sistemas naturais e a perda
contínua da biodiversidade e a degradação dos ecossistemas diminui a
sua capacidade para prestarem serviços essenciais a ponto de
corrermos o risco de atingir limiares de irreversibilidade.



Impactes das alterações climáticas
Preservando a natureza e restabelecendo os ecossistemas, reduzimos
a vulnerabilidade, os impactes e aumentamos a resiliência. A
preservação e a recuperação da natureza são os nossos principais
aliados na luta contra as alterações climáticas e não implicam grandes
custos.



Impactes das alterações climáticas
As alterações climáticas afetam e impactam na biodiversidade. São
uma das causas da perda da biodiversidade. Ao mesmo tempo, as
alterações climáticas acelerar-se-ão ainda mais se a biodiversidade e
os ecossistemas não forem eficazmente protegidos.



O que sabe sobre os impactes 
das alterações climáticas nos 
sistemas naturais?
Pesquise informação que permita 
responder às seguintes perguntas: 
• Quais são os principais impactes 

das alterações climáticas na 
natureza?

• De que forma a preservação da 
natureza contribui para combater 
as alterações climáticas?

Reflita!
Verifique a importância na natureza nas 
alterações climáticas lendo a seguinte 
nota da Comissão Europeia em 
Importância da natureza - alterações 
climáticas: Depois, reflita sobre a 
importância da preservação da 
natureza e do restabelecimento dos 
ecossistemas para reduzir a 
vulnerabilidade, os impactes e 
aumentar a resiliência.

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature%20and%20Climate%20Change/Nature%20and%20Climate%20Change_PT.pdf


DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Peça aos formandos para investigar sobre as alterações 
climáticas globais observadas ao longo dos dois últimos 
séculos e sobre os cenários climáticos previstos até 2100, 
consultando os links dos websites disponibilizados neste 
módulo

 Instale, no seu smartphone, a App “Earth Hero: Climate 
Change”, da NASA, e acompanhe a evolução do clima e as 
alterações recentes e os cenários climáticos previstos



 Divulgue a ação da Climate Refugges, organização de direitos 
humanos que apela à proteção e direitos das pessoas 
deslocadas pelas alterações climáticas



LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Alterações 
climáticas

https://ec.europa.eu/clima/ch
ange/causes_pt

Sítio Comissão
Europeia sobre
as causas das 
alterações 
climáticas

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_pt


Alterações 
climáticas

https://unric.org/pt/mundo-
espera-solucao-para-
alteracoes-climaticas-diz-ban-
ki-moon-7/

Sítio ONU sobre 
alterações 
climáticas

https://unric.org/pt/mundo-espera-solucao-para-alteracoes-climaticas-diz-ban-ki-moon-7/


Alterações 
climáticas

https://www.youtube.com/wa
tch?v=m_mpxSvQ7f8Vídeo sobre a 

adaptação às 
alterações 
climáticas na UE

https://www.youtube.com/watch?v=m_mpxSvQ7f8


Impactes das 
alterações
climáticas

https://ec.europa.eu/clima/chan
ge/consequences_pt

Portal da UE 
sobre as 
consequências
das alterações 
climáticas

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_pt


Refugiados
clmáticos

https://www.acnur.org/portugu
es/2020/12/10/a-mudanca-
climatica-e-a-crise-de-nosso-
tempo-e-impacta-tambem-os-
refugiados/

Portal da ONU 
sobre os 
refugiados e 
impactes das 
alterações 
climáticas

https://www.acnur.org/portugues/2020/12/10/a-mudanca-climatica-e-a-crise-de-nosso-tempo-e-impacta-tambem-os-refugiados/


"Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita.”
2019-1-BE01-KA204-050400

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.a-spin.pt%2F%3Fp%3D5130&psig=AOvVaw3I-doW7LJTywQGvoxqJpUm&ust=1582022396185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1_uqy2OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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