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Objetivo
Este módulo tem como objetivo sinalizar as competências mais relevantes que 
permitem agir no processo de adaptação às alterações climáticas, disponibilizando 
aos indivíduos e às comunidades em geral conhecimentos específicos sobre as 
alterações climáticas.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento 
das competências mais 
relevantes para concretizar 
ações de adaptação às 
alterações climáticas

Competências

Explicar como ser um 
“planeteer” (indivíduo 
alfabetizado sobre o clima) 
e como ser “uma
referência” para capacitar 
os indivíduos e a 
comunidade

Descrever os fundamentos 
de uma economia circular

Responsabilidade & Autonomia

Conceber estratégias para 
orientar iniciativas que 
permitam aos indivíduos 
agir sobre a adaptação às 
alterações climáticas



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
Redução dos efeitos negativos provocados pelas alterações climáticas e o
aproveitamento das oportunidades associadas; a adaptação antecipatória refere-se
às ações que são concretizadas antes dos impactes se tornarem observáveis; a
adaptação reativa é concretizada após a observação dos impactes iniciais.



Indivíduos ambientalmente 
responsáveis
Os indivíduos ambientalmente responsáveis devem ter o conhecimento, a confiança 
e a motivação para poderem reduzir o seu impacte atual (mitigação) e lidar com os 
desafios futuros (adaptação)



Economia Circular
Modelo de produção e consumo, que envolve partilha, aluguer, reutilização, 
reparação, renovação e reciclagem dos materiais e produtos existentes durante o 
maior tempo possível, prolongando o respetivo ciclo de vida.



Planeteer (Planet-eer)
Ser um “planeteer” corresponde a ter uma literacia climática e uma compreensão da 
nossa influência no clima e da influência do clima sobre o ser humano e sobre a 
sociedade – e, através da ação, ajudar a proteger o ambiente e influenciar outros a 
mitigar as alterações climáticas



Empoderamento individual
O empoderamento individual compreende três components: a crença de que se tem 
a capacidade de influenciar um determinado contexto (componente intrapessoal); a 
compreensão de como o sistema funciona nesse contexto (componente interativa); o 
entruzamento em comportamentos para exercer controlo no contexto (componente 
comportamental).



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



Ação inspiradora - torne-se um planeteer!
Nas agendas relacionadas com as alterações climáticas e com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), os decisores reconhecem o importante
papel da educação de adultos no aumento da alfabetização dos indivíduos
sobre o clima, podendo tornar-se motores de mudança e modelos na luta
mundial contra as alterações climáticas. Especialistas em educação de adultos
têm promovido novas abordagens pedagógicas para aumentar o
envolvimento e o empoderamento dos indivíduos e das suas comunidades
locais.



Ação inspiradora - torne-se um planeteer!
Um exemplo real
Para aumentar o empoderamento dos estudantes, funcionários e
comunidade local, uma Escola de Educação e Formação Profissional de
Londres desenvolveu uma estratégia para inspirar a adaptação às
alterações climáticas. Parte dessa estratégia centrou-se na
implementação de um Plano de Redução de Carbono, a concretizar em
cinco anos, que reduziu as emissões em 33%. Foram premiados pelo
Suplemento Educacional do Jornal Times como “prática notável em
sustentabilidade”.



Ação inspiradora - torne-se um planeteer!
Um exemplo real
Algumas das atividades desenvolvidas: “dia de viagem verde”, encorajando
os funcionários e os estudantes a irem de bicicleta para a faculdade;
criação de fóruns relacionados com o clima e gestão de blogues; exposição
em que foram apresentados projetos ambientais, incluindo uma casa
ecológica projetada por estudantes de construção civil; produtos amigos
do ambiente, desenvolvidos por estudantes do curso de cabeleireiro;
venda de produtos reciclados.



Inspire-se!
• Explore o que a sua organização já está a 

fazer em termos de adaptação às 
alterações climáticas.  Faça uma lista e 
identifique mais duas ações que pode
desenvolver

• Identifique duas ou três organizações ou 
empresas na sua área com preocupações
ambientais.  Sinalize as ações que estão a 
concretizar ao nível da adaptação às 
alterações climáticas. Verifique, dessas 
ações, as que pode realizar na sua
organização.

Descubra mais!
• Leia o Take it! Guia Metodológico - Etapa 

5 “agindo para promover a adaptação às 
alterações climáticas” e identifique três
aspetos que gostaria de aprofundar.  
Procure mais informação sobre esses
aspetos.

• Depois de ler a Etapa 5, anote duas ações
que acha que pode fazer com os
formandos ou a comunidade para 
fomentar a adaptação às alterações
climáticas.



Mude mentalidades!

Utilizando a informação recolhida 
nas duas tarefas anteriores, crie 
um cartaz para ilustrar as ações 
que a sua organização/formandos 
podem realizar para fomentar a 
adaptação às alterações 
climáticas.

Escreva e partilhe!

Escreva um pequeno artigo 
(máximo 300 palavras) para 
inspirar outros a fomentar a 
adaptação às alterações 
climáticas.  Publique-o nas 
redes sociais.



Os 3 R - Reduza, Recicle, Reutilize!
O Agrupamento de Escolas de Pasco County, na Flórida, reduziu os 
resíduos sólidos em aproximadamente 40% e os custos associados de 
500.000 € para 230.000 € anuais.  Consegue obter cerca de 45.000 € 
por ano com a venda e leilão de sucata e equipamentos antigos, bem 
como recipientes para bebidas.  Opera um programa de reciclagem 
abrangente que inclui: latas de alumínio, baterias domésticas, papel, 
telemóveis e aparelhos eletrónicos, entre outros produtos.



O que estou a comprar?
1) Faça uma lista de tudo o que 

comprou no último mês
2) Faça um círculo à volta de tudo o 

que não precisava de comprar
3) Sublinhe, na sua lista, os produtos 

que têm uma embalagem 
desnecessária

4) Identifique uma ação que realizará 
no futuro após analisar a sua lista 
de compras

Mudar hábitos!
1) Observe novamente a sua lista de 

compras - que produtos poderia 
substituir por alternativas mais 
amigas do ambiente?  (pense no seu 
processo de produção, 
comercialização e embalagem)

2) Identifique algo que faça atualmente 
e que pode mudar facilmente para 
ajudar a proteger o ambiente (tal 
como caminhar, andar de bicicleta, 
comprar alimentação biológica, etc). 



Reduza: a Dieta Climática!
1) Com um colega, amigo ou familiar, reflita 

sobre como pode reduzir o consumo 
desnecessário (pense em bens e meios 
de transporte)

2) Juntos, pensem num plano para uma 
“dieta climática”, em que se 
comprometam com mudanças no 
consumo, monitorizando-as juntos.  
Lembre-se que pequenos passos podem 
fazer uma grande diferença!

Recicle: a Dieta Climática!
1) Com o seu colega, amigo ou familiar, 

acrescente uma secção ao seu plano 
designada de “reciclagem”

2) Elaborem uma lista de bens que deitaram 
fora nas últimas duas semanas

3) Identifiquem, nessa lista, algo que possa 
ser reutilizado

4) Reflitam sobre as ações de reciclagem que 
farão parte da “dieta climática”, planeando 
e monitorizando essas ações em conjunto



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



 Crie um grupo de trabalho de Adaptação às Alterações 
Climáticas na sua organização; identifique objetivos e 
atividades para o grupo

 Crie um blogue com publicações periódicas (por exemplo, 
mensais ou trimestrais) para disponibilizar informações locais, 
nacionais e internacionais em relação às alterações climáticas, 
que inspire e relate as ações na sua organização



 Peça aos formadores da sua organização para: a) identificar 
modelos a seguir em relação às alterações climáticas com os 
quais os formandos possam relacionar-se e promovê-los e b) 
conceber conteúdos formativos que desenvolvam 
conhecimentos e promovam ações para proteger o ambiente

 Desenvolva um questionário “como sou responsável pelo 
clima” para ser aplicado aos formandos, utilizando-o para 
promover debates sobre as mudanças que podem concretizar



 Promova um “dia verde” mensal que encoraje os membros 
da sua organização a escolher um transporte alternativo (a pé, 
de bicicleta, utilizando um automóvel de forma partilhada) e 
uma meta de reciclagem mensal para itens específicos a ser 
reciclados

 Desenvolva projetos curriculares específicos que 
responsabilizem os formandos a realizar pesquisas e a 
desenvolver um produto, cartaz, artigo, arte, etc. que promova 
a ação climática no contexto da sua própria área profissional



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Adaptação 
às 

Alterações 
Climáticas

http://www.louleadapta.pt/recu
rsos

Estratégias 
práticas e 
recursos para a 
adaptação às 
alterações 
climáticas

http://www.louleadapta.pt/recursos


Economia 
Circular

https://eco.nomia.pt/pt/econo
mia-circular/estrategiasPromoção de 

uma economia 
circular

https://eco.nomia.pt/pt/economia-circular/estrategias


Recursos 
Educativos

https://aspea.org/images/aspea
/Recursos/GUG_Alteracoes_Cli
maticas.pdf

Conjunto de 
recursos
educativos para 
apoiar o combate
às alterações
climáticas

https://aspea.org/images/aspea/Recursos/GUG_Alteracoes_Climaticas.pdf


Ajuda 
prática!

https://www.etwinning.net/pt/p
ub/newsroom/highlights/teachi
ng-climate-change-with-e.htmPlanos de aula e 

recursos prontos

https://www.etwinning.net/pt/pub/newsroom/highlights/teaching-climate-change-with-e.htm


"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
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