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Mudando comportamentos para promover a 
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Objetivo 
Este módulo tem como objetivo apoiar a promoção de mudanças
comportamentais. Inicia com uma análise da perceção sobre a adaptação às
alterações climáticas, definindo, posteriormente, os principais fatores que
podem inspirar e permitir o comportamento adaptativo às alterações
climáticas. Destaca, finalmente, a importância da educação ao nível das
alterações climáticas para promover a mudança comportamental.



Conhecimento 1 
Demonstrar conhecimento
sobre a adaptação às
alterações climáticas

Conhecimento 2 
Demonstrar conhecimento dos 
estímulos comportamentais

Conhecimento 3 
Demonstrar conhecimento
dos três principais fatores
para a mudança
comportamental: 
1. educação sobre alterações
climáticas e adaptação às
alterações climáticas
2. motivação para a mudança
3. barreiras à mudança



Competência 1 
Definir a perceção pública da 
adaptação às alterações
climáticas e as atitudes em
relação a essa perceção

Competência 2 
Explicar três estímulos que 
podem inspirar e permitir um 
comportamento para a 
adaptação às alterações
climáticas: 
1. apelos emocionais
2. incentivos e normas sociais
3. arquitetura da escolha

Competências 3 e 4 
Descrever a importância da 
educação ao nível das alterações
climáticas para promover
mudanças comportamentais

Explicar como a motivação pode
moldar a perceção e o 
julgamento, enquanto as 
barreiras psicológicas limitam a 
adaptação às alterações
climáticas



Responsabilidade & 
Autonomia 1 

Aplicar a escala do Novo 
Paradigma Ecológico (NPE) de 
modo a mensurar uma visão
“pró-ecológica” do mundo e 
utilizar a teoria da Norma de 
Crença-Valor (NCV) para 
analisar as perceções do 
público sobre as alterações
climáticas

Responsabilidade & 
Autonomia 2 

Analisar os comportamentos e 
aplicá-los a uma situação real, 
destacando exemplos
concretos e definindo
possíveis modelos

Responsabilidade & 
Autonomia 3 
Construir um plano que 
incentive a mudança de 
comportamento com base nos
três principais fatores que o 
caraterizam



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



Adaptação às alterações climáticas
Processo que envolve ações práticas para gerir e prevenir os riscos resultantes dos
impactes das alterações climáticas. Enquanto resposta global, o processo de
adaptação compreende: 1) ações para preservar os ecossistemas; 2) transformações
graduais e/ou importantes nos ecossistemas como resposta às consequências das
alterações climáticas.

Com o objetivo de promover a resiliência, bem como a capacidade de estar melhor
preparado para antecipar e responder à adversidade, a adaptação às alterações
climáticas é também uma responsabilidade partilhada entre governos a diferentes
níveis, organizações, comunidades e indivíduos.



Estímulos comportamentais
Pode ser uma ação, um evento, um pensamento ou uma situação particular que
promova uma mudança de comportamento. No contexto climático, a mudança de
comportamento refere-se a ações que os indivíduos concretizam para se adaptarem
a um mundo em mudança.

Existem três estímulos comportamentais que podem provocar uma mudança de
atitude para contribuir para a resolução da crise climática global: apelos emocionais
(“gatilho” interno); incentivos e normas sociais (“gatilho” externo); e arquitetura da
escolha.



Educação e alterações climáticas
Como parte central da resposta às alterações climáticas, a educação desempenha um papel crucial
na promoção da literacia climática, ao mesmo tempo que permite aos indivíduos mudar e adaptar
os seus comportamentos e atitudes em relação ao ambiente.

A educação ambiental, a educação para o desenvolvimento sustentável, a educação para as
alterações climáticas e a educação para a adaptação às alterações climáticas promovem a
educação precoce sobre as alterações climáticas e permitem a concretização de atividades
contínuas de aprendizagem ao longo da vida (sensibilização e formação) para comprometer os
indivíduos a aumentar as suas capacidades de adaptação e de mitigação, bem como a adotar
estilos de vida mais sustentáveis.



Motivação para a mudança
Paralelamente à educação, existem diferentes graus de motivação para promover o
próprio comportamento individual de adaptação às alterações climáticas:

Apelos emocionais, enquanto motivação intrínseca, referindo-se às ações
desenvolvidas para impulsionar mudanças baseadas em valores, sentimentos ou
pensamentos individuais. O documentário “A vida no nosso planeta”, de Sir David
Attenborough, é um bom exemplo do uso de apelos emocionais para desencadear
mudanças de comportamento em relação ao ambiente.



Motivação para a mudança
Os incentivos e as normas sociais, enquanto motivações externas, têm um impacto significativo na
forma como nos comportamos. A “greve escolar pelo clima”, também conhecida como “Sextas-
feiras para o futuro”, é um exemplo de pressão da sociedade visando instigar a mudança para as
questões ambientais.

A arquitetura da escolha descreve o nosso processo de escolha, considerando a forma como um
determinado bem ou serviço nos é apresentado ou projetado. Um estudo da London School of
Economics concluiu que os pratos vegetarianos misturados em menus regulares e não
apresentados numa secção específica aumentaram as encomendas de refeições mais saudáveis e
com menor impacte ao nível da emissão de carbono.



Barreiras para a mudança
As barreiras podem ser físicas, financeiras ou psicológicas: 

▪ barreiras individuais (por exemplo, falta de interesse); 

▪ barreiras de responsabilidade (por exemplo, a minha ação não fará diferença); 

▪ barreiras práticas (por exemplo, infraestruturas não disponíveis); 

▪ paradoxo da escolha (por exemplo, demasiadas opções geram confusão); 

▪ e… uma longa lista de várias desculpas. 



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



Concordar ou não concordar? 
EUA abandonam Acordo de Paris. E agora?
Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou hoje a saída dos
Estados Unidos do Acordo de Paris relativo às alterações climáticas e que
está preparado para negociar um novo tratado. O Acordo de Paris “é um
exemplo desvantajoso para os Estados Unidos”, disse Donald Trump, que
considerou o tratado como sendo pouco exigente para com a China e a
Índia.



Concordar ou não concordar? 
EUA abandonam Acordo de Paris. E agora?
“Os norte-americanos não podem sair sem mais nem menos do acordo. Se o 
presidente dos EUA sair do acordo de Paris, como deve fazer nos próximos 
dias ou horas, então a Europa tem o dever de lhe dizer que não é assim que 
as coisas funcionam”, vincou Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão 
Europeia.
Artigo completo em: https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2017-06-01-
eua-abandonam-acordo-de-paris-e-agora/

https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2017-06-01-eua-abandonam-acordo-de-paris-e-agora/


Concordar ou não concordar? 
Para compreender a perceção pública e as atitudes em relação à
adaptação às alterações climáticas, desenvolva uma análise temática
através de um processo de três etapas, que terminará com uma breve
atividade. A análise centra-se no Acordo Climático de Paris. Escreva as
suas respostas e notas relativamente a cada uma das etapas!



Recolha! 

Pesquise informações que lhe
permitam responder às seguintes
perguntas: 
• O que é o Acordo de Paris? 
• Porque é que é tão importante?  
• Quantos países o assinaram? 
• Quais são os custos associados ao 

Acordo de Paris? 

Reveja! 

Analise o artigo “EUA abandonam 
Acordo de Paris. E agora?”. Concentre-
se: 
• no impacto da desistência dos EUA; 
• na resposta pública a esta decisão; 
• no impacto desta decisão sobre as 

componentes de mitigação e 
adaptação do acordo.

https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2017-06-01-eua-abandonam-acordo-de-paris-e-agora/


Reflita!

Pesquise dois artigos opostos sobre
o Acordo Climático de Paris: um que 
explique os benefícios e a urgência
deste pacto e outro que esteja em
desacordo com o mesmo. 

Resuma a informação analisada nos
dois artigos numa “tabela de prós e 
contras”.

Escreva e partilhe!
Prepare uma breve nota sobre a sua
posição em relação ao Acordo Climático
de Paris. 

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


Um impulso para a mudança
Irmãs peruanas constroem lagoas nos Andes
As alterações climáticas têm levado a condições cada vez mais
gravosas para as comunidades dos Andes peruanos, com situações de
constantes de seca. As irmãs Quechua Magdalena e Marcela Machaca
construíram lagoas nas montanhas para recolher e guardar a água da
chuva, seguindo técnicas ancestrais.
Fonte: atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/

https://www.facebook.com/ayacucho.aba/
https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Um impulso para a mudança
Para compreender como os apelos emocionais, incentivos e normas
sociais e a arquitetura da escolha são facilitadores de mudança de
comportamento, irá analisar um estudo de caso. O projeto
selecionado é liderado pelo Asociacón Bartolomé Aripaylla (ABA) no
Peru, que procura adaptar-se às alterações climáticas recuperando
práticas ancestrais para preservar a água.



Um impulso para a mudança
Para conhecer melhor o projeto ABA, leia a informação disponível em (em inglês):
• Atlas do futuro (https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/)
• Euroclima+ (https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-

preserve-water-to-confront-climate-change)
• BrightVibes (https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes)
• Asociación Bartolomé Aripaylla

(https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__[0]=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGM
PyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-
HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC%2CP-R)

Veja as lagoas em: https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q   

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Compreender e refletir! 
Como é que o projeto ABA apela às suas 
emoções enquanto estímulo para mudar o 
seu comportamento em relação às 
alterações climáticas? Identifique dois a 
três aspetos para sustentar a sua reflexão. 

Nota mental 
Quando foi a última vez que refletiu sobre 
como o seu modo de vida afeta o nosso 
planeta? 

Compreender e avaliar!
Dê dois a três exemplos para que o projeto 
ABA seja considerada uma intervenção que 
incentive do ponto de vista social ao 
encorajamento de comportamentos 
sustentáveis. 

A minha lista para um comportamento 
sustentável 
Liste, numa tabela, cinco dos seus 
comportamentos sustentáveis e classifique-
os, através de uma escala likert, de acordo 
com a frequência e a importância. 



Compreender e agir!
Descreva os principais aspetos do projeto 
ABA que refletem como a mudança da 
arquitetura da escolha para a tomada de 
decisões pode ter um impacto positivo na 
conservação da água. 
Mapear o meu comportamento 
sustentável 
Relacione, numa tabela, os seus 
comportamentos sustentáveis com uma 
questão do foro ambiental (por exemplo, 
uso de energia, gestão de resíduos). 

Manifesto para a mudança
Redija um pequeno manifesto para se 
comprometer com mudanças que o 
levarão a adotar, progressivamente, 
um estilo de vida mais sustentável: 
inclua três objetivos e sinalize as áreas 
em que deve melhorar. 



A educação é sustentável 
Para relevar a importância da educação ao nível das alterações
climáticas no sentido de promover mudanças comportamentais,
desenvolva um exercício para mapear os recursos existentes para
ajudá-lo como educador a reorientar programas e práticas
educacionais centradas nas questões climáticas e ambientais.



A educação é sustentável 
As alterações climáticas e a sustentabilidade estão fortemente
relacionadas. A educação é a chave para alcançar um futuro
sustentável. Mas não apenas para nos formar sobre sustentabilidade
e alterações climáticas. Enquanto disciplina, a própria educação é
uma fonte e uma inspiração para as práticas de sustentabilidade.



A educação é sustentável 
Deverá desenvolver uma metodologia de pesquisa em três etapas,
como primeiro passo para elaborar o seu “Roteiro para a mudança”,
um plano de ação para reorientar as suas práticas e metodologias
educacionais para abordar a sustentabilidade e promover a adoção
de estilos de vida sustentáveis.



Pesquise e liste! 
Uma boa base concetual é importante 
em qualquer processo de conhecimento: 
• Pesquise sobre educação - alterações 

climáticas - sustentabilidade 
• Crie a sua base de dados sobre 

alterações climáticas, incluindo 
tópicos como “alterações climáticas”; 
“adaptação”; “mitigação” 

• Amplie a lista à medida que pesquisa

Faça um balanço! 

Após a pesquisa, sistematize as 
prioridades nacionais existentes sobre: 
• alterações climáticas e setores 

ambientais/económicos 
relacionados

• educação e formação sobre 
alterações climáticas e/ou planos de 
educação ambiental 

• educação para o desenvolvimento 
sustentável



Compare! 

Alinhe os currículos ou programas 
educacionais e formativos que 
implementa com as políticas 
nacionais sobre as alterações 
climáticas
Cruze esta informação com os 
tópicos relacionados com a Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável 

Roteiro para a mudança
Defina o seu plano de ação, incluindo: 
1. O quê? Temáticas a incluir 

(transdisciplinaridade) 
2. Porquê?  Razões para mudar e agir 
3. Quem? Os seus formandos e 

respetivos contextos 
4. Como? Recursos e metodologias



Um apetite por mudança 
Resíduos alimentares e impacte nas alterações climáticas 
De acordo com os especialistas, ao produzir mais alimentos do que
necessário, utilizam-se mais recursos do que o necessário, muitos dos
quais com implicações nas alterações climáticas. Tal pode significar
emissões desnecessárias de gases de efeito estufa (GEE), que resultam
da utilização de fertilizantes, embalagens, refrigeração, preparação e
até o próprio tratamento dos excedentes criados.



Um apetite por mudança 
O desperdício alimentar e o seu impacte nas alterações climáticas
Paralelamente, observa-se uma pressão adicional sobre os recursos já
sobrecarregados, como a água e o solo, que enfrentam condições
marginais para a produção agrícola, como resultado dos impactes das
alterações climáticas.

Artigo completo em: https://www.imr.pt/pt/noticias/alimentacao-
sustentavel-um-passo-para-salvar-o-planeta

https://www.imr.pt/pt/noticias/alimentacao-sustentavel-um-passo-para-salvar-o-planeta


Um apetite por mudança 
Já pensou no impacte ambiental da sua dieta? Para explicar de que
forma a motivação pode moldar a perceção e o julgamento enquanto
as barreiras psicológicas limitam a adaptação às alterações climáticas,
verifique o seu impacte dietético sobre a planeta, comprometendo-se
com uma ação específica para eliminar uma prática inadequada e
iniciar uma nova mais sustentável.



Reflita!
Leia o artigo sugerido, reflita e tome 
notas sobre os seus hábitos 
alimentares. Posteriormente, defina 
uma ação para mudar um hábito 
que contribua para reduzir o 
impacte da sua dieta no ambiente 
(por exemplo, cozinhar uma refeição 
por semana - ou mês - totalmente 
composta de ingredientes locais). 

Aprenda!

Leia aqui sobre as principais etapas da 
mudança: COMO MUDAMOS? 

1. Pré-Contemplação
2. Contemplação
3. Preparação
4. Acção
5. Manutenção
6. Conclusão

https://martaleitao.pt/como-mudamos/


Atue! 
A interiorização de um hábito requer 
insistência e foco. Depois de definir a 
sua ação: 
• estabeleça um plano realista, 

incluindo tempo e espaço para o 
concretizar

• avalie o seu progresso para verificar 
o seu nível de compromisso 

• utilize pelo menos uma das 
estratégias anteriormente referidas 
para a criação de hábitos

Reutilização
A mudança de comportamentos 
deve ser concretizada passo-a-
passo. Não se sobrecarregue com 
novos objetivos. Estabeleça um 
grande desafio a ser trabalhado 
durante, pelo menos, um ano. 
Repita este processo para identificar 
outros hábitos pessoais que têm um 
impacte negativo no planeta



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



❑ As alterações climáticas exigem mudanças de comportamento 
individuais. Faça uma lista dos seus impactes pessoais no 
planeta e seja responsável pelas suas ações/inações. 

❑ Seja uma fonte de inspiração e utilize as redes sociais para 
promover o combate às alterações climáticas. Transmita todas 
as suas conquistas para reduzir os impactes negativos sobre o 
ambiente. 



❑ A educação sobre as alterações climáticas requer 
transdisciplinaridade. Coopere com outros educadores e 
formadores para implementar projetos locais sobre alterações 
climáticas. 

❑ Inscreva-se em campanhas nacionais ou internacionais de 
ação climática como o “Dia da Terra” ou o “Pacto Climático 
Europeu” e comprometa-se a ser um embaixador do pacto 
climático!



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



https://www.youtube.com/wat
ch?v=3_WvasZwTqU
(trailler oficial)

David Attenborough: 
documentário “A Vida 
no nosso Planeta” 
sobre as mudanaças
marcantes sobre o 
planeta Terra.

Alterações 
Climáticas

https://www.youtube.com/watch?v=3_WvasZwTqU


https://noticias.up.pt/u-porto-
lanca-curso-online-para-
ensinar-alteracoes-climaticas-a-
professores/

Curso online de 
sobre alterações
climáticas para 
professores

Educação 
para as 

Alterações
Climáticas

https://noticias.up.pt/u-porto-lanca-curso-online-para-ensinar-alteracoes-climaticas-a-professores/


https://believe.earth/pt-
br/guia-preguicoso-para-salvar-
o-mundo/

Guia da pessoa
preguiçosa para 
salvar o mundo

Concretizar
medidas

para 
combater as 
alterações
climáticas

https://believe.earth/pt-br/guia-preguicoso-para-salvar-o-mundo/


https://observador.pt/opiniao/
10-sugestoes-para-ajudar-o-
cidadao-comum-a-combater-a-
crise-climatica/

Mudança
comporta-

mental 

Sugestões para 
ajudar o cidadão 
comum a 
combater a crise 
climática

https://observador.pt/opiniao/10-sugestoes-para-ajudar-o-cidadao-comum-a-combater-a-crise-climatica/


https://lifestyle.sapo.pt/vida-e-
carreira/comportamento/artig
os/mudanca-de-
comportamentos-e-atitudes

Dicas para 
promover a 
mudança de 
comportamento! 

Campanhas
para a 

mudança
comporta-

mental

https://lifestyle.sapo.pt/vida-e-carreira/comportamento/artigos/mudanca-de-comportamentos-e-atitudes


"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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