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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua  família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância 
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado, 
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que 
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se, 
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”, 
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que, 
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de 
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados. 

Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos 
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.

As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram 
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:

•	 A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria 
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;

•	 Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram 
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que 
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às 
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma 
cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!

•	 À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno 
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às 
minhas atividades académicas;

•	 À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do 
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou 
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na 
Universidade, apoio que nunca esquecerei;

•	 A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial, 
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•	 Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua 

prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;
•	 Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me 

acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;
•	 Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e 

a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com 
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•	 A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:

[…]

Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes

Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço

Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.

[…]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço, 
em criança,  1954.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das 
provas de Doutoramento, 
realizadas a 23/01/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Imposição de Insígnias, 
a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor 
Catedrático, a 24/04/2018.

Fotografias cedidas por Fátima Velez 
de Castro, 2021.
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Prefácio

No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço 
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de 
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita 
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter 
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.

Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano 
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que 
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as 
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de 
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.

Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas 
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano 
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos 
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma 
investigação e produção mais significativa.

Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11 
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, 
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos 
de diversas áreas científicas.

O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos. 
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos, 
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob 
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou 
de áreas com íntima relação com esta.

Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral, 
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão 
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo, 
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente 
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e 
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações 
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco 
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para 
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os 
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica 
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de 
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas 
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do 
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha, 
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das 
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês, 
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas 
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de 
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na 
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o 
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto 
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio 
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana 
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das 
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade 
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno 
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.

Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole 
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica 
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas, 
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma 
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos 
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de 
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno 
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de 
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas 
de mitigação e controlo de ravinamento.

Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por 
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas 
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima, 
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a 
deteção remota.

Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física, 
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço. 
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia, 
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.

Prefácio
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em 
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita 
relação com as ciências cindínicas. 

João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana 
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do 
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem 
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a 
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma 
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa, 
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos 
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações 
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica 
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas 
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda 
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da 
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada 
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da 
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.

Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura 
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira 
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz 
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a 
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.

A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os 
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca 
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica 
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão 
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do 
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética 
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.

A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras 
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na 
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua 
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e 
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem 
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro 
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a 
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como 
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam 
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu 
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios 
florestais.

Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as 
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima 
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e 
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os 
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens 
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e 
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da 
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em 
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez, 
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais 
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de 
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native 
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva 
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. 
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo 
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de 
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de 
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes. 

O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana 
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à 
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade, 
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco 
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós 
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e 
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de 
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo.  De facto, 
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados 
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado 
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do 
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de 
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e 
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos, 
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação. 

Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca, 
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um 
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: 
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da 
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos 
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos, 
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta 
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos 
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”. 

De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro 
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las 
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim 
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio 
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support 
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire, 
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los 
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio 
climático” (Miguel Castillo Soto). 

O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a 
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do 
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios 
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro 
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.

As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na 
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos 
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em 
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo), 
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município 
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar 
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península 
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na 
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o 
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática 
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.

Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de 
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres 
vivos presentes na natureza, à escala global.

A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança 
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.

Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua 
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, 
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de 
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza, 
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.

É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos 
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior 
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração, 
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o 
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.

Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema 
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem 
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de 
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de 
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja 
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:

•	 Aproximação entre prevenção e combate;
•	 Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
•	 E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios 

vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e 
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada. 

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e 
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro 
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de 
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de 
áreas estratégicas de intervenção”.

Prefácio
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á 
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.

E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021, 
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção 
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do 
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino 
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a 
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino 
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para 
a proteção civil.

Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar 
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:

•	 Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção 
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;

•	 Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e 
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos 
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;

•	 Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção 
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao 
funcionamento do sistema.

Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para 
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente, 
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da 
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos 
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.

Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas 
que nortearam o seu  trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na 
Proteção Civil. 

É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado, 
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!

Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix





A GEOGRAFIA HUMANA, 
O TURISMO, A EDUCAÇÃO 

E OS RISCOS

Desafios de uma sociedade 
em mudança

Luciano Lourenço num trabalho de campo (EPRIF), no dia 28 de novembro, 1994.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

Enquanto domínio fundamental da Educação para a Cidadania, aprender a viver 
numa ‘sociedade de risco’ implica a definição de um conjunto de orientações no 
sentido de promover uma cultura de prevenção e autoproteção de crianças e jovens 
face à ocorrência de eventos danosos, independentemente da sua origem. Considerando 
o quadro normativo do sistema educativo em Portugal, assim como os métodos/
estratégias pedagógicas que devem ser privilegiados na atualidade, apresentam-se um 
conjunto de reflexões sobre ‘perigos e desastres’ que, no âmbito da formação de jovens 
professores de Geografia da Universidade do Porto, serviram de inspiração para a 
implementação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, designadamente 
através da promoção de trabalhos-projeto desenvolvidos em colaboração com 
estudantes do ensino básico e secundário.
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Abstract

Education for a ‘risk society’: teaching and learning to (con)live with hazards and 
disasters. As a fundamental domain of Citizenship Education, learning to live in a ‘risk 
society’ implies the definition of a set of guidelines in order to promote a culture of 
prevention and self-protection of children and young people facing the occurrence of 
harmful events, regardless of their origin. Considering the normative framework of 
the educational system in Portugal, as well as the pedagogical methods/strategies that 
should be privileged nowadays, a series of reflections on ‘hazards and disasters’ are 
presented which, in the context of the training of young teachers of Geography of the 
University of Porto, served as inspiration for the implementation of active teaching 
and learning methodologies, namely through Project Based Learning, developed in 
collaboration with students of basic and secondary schools.
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Introdução 

“[…] ensinar é o ato mais importante, mais do que o dos políticos 
ou dos “príncipes” do mundo” (Krishnamurti, 2019, p. 57).

Em 1988, tivemos a oportunidade de assistir, enquanto jovens finalistas da 
licenciatura em Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), às 
I Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais. Organizadas pelo Centro de Mecânica 
de Fluídos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com 
a colaboração do Instituto de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da mesma 
Universidade, estas Jornadas eram importantes para nós face tema do trabalho final de 
licenciatura que estávamos a desenvolver, relacionado com processos de erosão hídrica 
de solos pós-incêndio.

Foi aqui que contatamos, pela primeira vez, com o ainda então Dr. Luciano 
Lourenço, que nessas Jornadas apresentou (em colaboração com B. Gonçalves e H. 
Soares) uma comunicação intitulada “Distribuição espacial dos incêndios florestais no 
Centro de Portugal, no período de 1983 a 1987. Contribuição para um mapa de risco de 
incêndios florestais”. Ao longo de mais de trinta anos do nosso percurso profissional, já 
como docentes da FLUP, continuamos a acompanhar a produção científica, as iniciativas 
e cargos institucionais que Luciano Lourenço foi assumindo - principalmente na área 
dos Riscos - e tivemos o enorme prazer em participar, com a sua equipa do Núcleo de 
Investigação Cientifica de Incêndios Florestais (NICIF), no projeto Terrisc - Recuperação 
de paisagens de socalcos e prevenção de riscos naturais (Projecto Interreg III B/SUDOE). 
Foi uma experiência notável, que nos permitiu partilhar dos conhecimentos, reflexões 
assertivas e personalidade forte, mas amigável, de Luciano Lourenço.

O gosto comum pelos Riscos e pelo Ensino, norteou a preparação deste trabalho 
com que o homenageamos. Começamos por discutir brevemente o quadro normativo 
do sistema educativo português e os métodos/estratégias pedagógicas que devem ser 
privilegiados na Educação para o Século XXI, para a apresentação de um conjunto de 
reflexões sobre ‘perigos e desastres’ que, no âmbito da formação de jovens professores 
de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Mestrado em Ensino 
de Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário - MEG), serviram 
de inspiração para a implementação de metodologias ativas de ensino, designadamente 
da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), que desenvolvemos em colaboração com 
estudantes do ensino básico e secundário.

Laura Soares e Elsa Pacheco
Educação para uma ‘sociedade de risco’:

ensinar e aprender a (con)viver com os perigos e desastres
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Enquadramento Normativo

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) foi aprovada há 34 anos (Lei 46/86). 
Mesmo considerando a linguagem tecnicista utilizada nos documentos legislativos, os 
princípios evocados nesta lei, vistos à luz de uma interpretação própria, estabelecem ideais 
fundamentados em princípios e valores humanistas, defendendo uma educação promotora 
do ‘desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos’. Fundamentada 
na ‘liberdade de aprender e ensinar’, é reconhecida a necessidade de diversificar/adaptar 
as ações educativas ao ‘meio comunitário’, valorizando-se uma formação promotora da 
cidadania ativa e suscetível de fomentar o ‘espírito democrático e pluralista’, assegurando-
se a ‘igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares‘ e o ‘direito à diferença’, 
assim como estabelecendo que ‘todos os intervenientes no processo educativo, em especial 
os alunos, os docentes e as famílias’ devem ter nele um papel participativo (fig. 1).

Apesar das alterações de pormenor verificadas, só passados 23 anos assistimos a uma alteração 
de maior impacto da LBSE, com o prolongamento da escolaridade obrigatória até à conclusão 
de formação de nível secundário ou até aos 18 anos de idade (Lei n.º 85/2009), cujas condições 
administrativas viriam a ser concretizadas 3 anos depois, através do Decreto-Lei n.º 176/2012. 

Fig. 1 - Âmbito e Princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo.
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A partir desta altura, passamos a ser um dos sete países europeus a definir pelo menos 12 anos 
de escolaridade obrigatória (Eurydice, 2018), assim como um dos cinco (designadamente a 
Alemanha, Bélgica, Holanda e Turquia, esta última estabelecendo 17,4 anos) que estabelece os 
18 anos como idade limite do ensino ‘compulsivo’.

Não querendo prolongar a discussão deste aspeto, não deixa de ser curioso que cerca de 
62% dos países europeus detenham uma escolaridade obrigatória de 9/10 anos e quase 84% 
definam os 15/16 anos como idade de saída do sistema escolar. Por outro lado, é relevante a 
Recomendação n.º 3/2012 do Conselho Nacional de Educação (CNE), em que expressa as 
suas preocupações face ao alargamento da escolaridade até ao 12º ano de escolaridade ou até 
aos 18 anos, considerando que tal só é “[…] moralmente justificável se a ela corresponder uma 
real e muita clara capacidade de todos os poderes públicos e forças da sociedade portuguesa criarem 
todas as condições para a sua universalização, sem qualquer exceção” (p. 26035). Referem-
se, ainda, eventuais problemas que este alargamento pode implicar, nomeadamente, a 
falta de motivação dos alunos em prosseguir os estudos e a própria resistência de algumas 
famílias com menor potencial socioeconómico e cultural, podendo motivar um aumento 
da indisciplina e do absentismo escolar1 e o reforço do apoio social escolar, a que se associam 
limitações a vários níveis da oferta/recursos das escolas. Deixamos esta questão em aberto, 
mas não podemos deixamos de concordar com Artur Manso (2017), quando refere que, na 
atualidade, mesmo os estados democráticos continuam a ignorar que a instrução não deve 
ser encarada como uma obrigação, mas constituir um desejo inerente a cada um de nós.

Entre 2011 e 2014, sucederam-se uma série de documentos legislativos conducentes 
à definição dos princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos 
ensinos básico e secundário. Decorrente das alterações introduzidas, talvez o aspeto mais 
polémico tenha sido a definição das designadas Metas Curriculares (MC), talvez não 
pela formulação em si, mas pelas alterações que motivaram e até pelo discurso expresso 
em alguns despachos (e.g. Despacho n.º 17169/20112) e decretos-lei (Decreto-Lei n.º 

1 Com efeito, “[…] o adiamento demasiado prolongado da realização de qualquer experiência de trabalho (para 
depois dos 18 anos) representa para alguns alunos um violento adiamento de um importante fator de motivação para 
o seu desenvolvimento e crescimento como pessoa e como cidadão ou cidadã” (idem, p. 26037).

2 O Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais, que desde 2001 orientava este nível 
de ensino, engloba, nas palavras deste despacho, “[…] uma série de recomendações pedagógicas que se vieram a 
revelar prejudiciais. Em primeiro lugar, erigindo a categoria de «competências» como orientadora de todo o ensino, 
menorizou o papel do conhecimento e da transmissão de conhecimentos, que é essencial a todo o ensino. Em segundo 
lugar, desprezou a importância da aquisição de informação, do desenvolvimento de automatismos e da memorização. 
Em terceiro lugar, substituiu objectivos claros, precisos e mensuráveis por objectivos aparentemente generosos, mas 
vagos e difíceis, quando não impossíveis de aferir. Dessa forma, dificultou a avaliação formativa e sumativa da 
aprendizagem. As competências não devem ser apresentadas como categoria que engloba todos os objectivos de 
aprendizagem, devendo estes ser claramente decompostos em conhecimentos e capacidades. Os conhecimentos e a 
sua aquisição têm valor em si, independentemente de serem mobilizados para a aplicação imediata” (Diário da 
República, 2.ª série - n.º 245 - 23 de dezembro de 2011, p. 50080). 
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139/2012; Decreto-Lei 91/2013 de 10 de julho). Com efeito, embora defendendo ‘uma 
maior flexibilidade na organização das atividades letivas’, um ‘aumento da autonomia das 
escolas na gestão do currículo’ ou a valorização tanto da “[…] autonomia pedagógica e 
organizativa das escolas como o profissionalismo e a liberdade dos professores na implementação 
de metodologias baseadas nas suas experiências, práticas individuais e colaborativas” (Decreto-
Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, p. 3476), a verdade é que, na prática quotidiana, as MC 
por ano de escolaridade e ciclo de ensino acabaram por desvirtuar as medidas que se 
pretendiam adotar. As MC aprisionaram professores e estudantes, uns e outros obrigados 
a lecionar e a aprender conteúdos a um ritmo imposto pela necessidade de aferir/avaliar 
conhecimentos. Por outro lado, a homologação das MC das diversas áreas disciplinares 
prolongou-se no tempo – desde a nomeação do respetivo Grupo de Trabalho (Despacho 
n.º 5306/2012) – pelo que em algumas disciplinas só vigoraram a partir do ano letivo de 
2015/2016 para efeitos de exames nacionais.

Já na vigência do XXI Governo Constitucional, inicia-se um novo processo de 
reestruturação do Sistema Educativo, destacando-se a homologação do Perfil do Aluno 
à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), constituindo-se como “[…] matriz 
comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, 
designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e 
externa do ensino e da aprendizagem” (Despacho n.º 6478/2017, p. 15484). Estruturado 
em Princípios, Visão, Valores e Áreas de Competências, estas últimas “[…] envolvem 
conhecimento (factual, concetual, processual e metacognitivo), capacidades cognitivas e 
psicomotoras, atitudes associadas a habilidades sociais e organizacionais e valores éticos” 
(Martins et al., 2017, p.9).

“O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os 
alunos desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e 
artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que 
lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, 
tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e 
éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e 
responsável” (idem, p.10).

Retomando em parte o discurso presente na LBSE, este perfil vai ao encontro dos 
fundamentos da Educação para o Século XXI definidos pela UNESCO (Delors et al., 
1996), assim como acompanha um conjunto de documentos legislativos fundamentais: 
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o Despacho n.º 5908/2017, que autoriza, embora ainda em regime experimental, a 
implementação do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (no ano letivo de 
2017-2018) e onde, pela primeira vez se fala em Aprendizagens Essenciais (AE), em 
substituição das MC; o Decreto-Lei n.º 54/2018, que estabelece o regime jurídico da 
Educação Inclusiva; o Decreto-Lei n.º 55/2018, que define o currículo dos ensinos básico 
e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 
aprendizagens tendo em conta o PASEO; destaque, ainda, para a Portaria n.º 181/2019, 
que define os termos e as condições em que as escolas, no contexto da autonomia e 
flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes 
curriculares-base dos ensinos básico e secundário.

Estes documentos consubstanciam um modelo educativo que, aplicado efetivamente, está 
em linha com as competências necessárias para ter sucesso na sociedade do conhecimento, 
hoje e no futuro. Com efeito, o conhecimento constrói-se de forma mais substantiva quando 
aplicado/adaptado ao mundo real através de uma transposição dos conteúdos programáticos 
ao contexto local de cada escola (autonomia e flexibilidade), em que múltiplas áreas científicas 
partilham um ambiente interdisciplinar que permite aos estudantes articular saberes e em que 
a inclusão nos coloca perante o universo fascinante da interculturalidade (Pacheco e Soares, 
2019). O panorama sociocultural da sociedade em que vivemos, voltado para a Tecnologia de 
Informação e Comunicação e os próprios paradigmas educativos (Teorias de Aprendizagem) 
propiciam um ambiente favorável a uma educação de futuro. 

Efetivamente, se o nosso mundo é cada vez mais virtual; se se exige o exercício 
de funções diversificadas e a adaptação a uma vertiginosa evolução tecnológica; se 
os nossos jovens vão enfrentar um futuro em que vai deixar de ser habitual viver 
sempre no mesmo sítio e trabalhar sempre na mesma empresa/instituição; se a 
globalização é um facto incontornável, mas que tende a acentuar as desigualdades 
socioeconómicas e culturais, que, na atualidade e em parte face às crises económicas, 
agrava e potencia as migrações, gerando sociedades interculturais – onde (re)nascem 
movimentos nacionalistas e se assiste a um acréscimo progressivo das ideologias de 
extrema direita; se a população é confrontada com alterações da dinâmica de eventos 
naturais, mistos, tecnológicos e sociais, que afetam a sua qualidade de vida e mesmo 
a sobrevivência …a escola tem de responder e acompanhar estas perspetivas (Soares, 
2020), promovendo uma educação baseada no desenvolvimento de “[…] competências 
e valores não apenas para compreender o mundo que os rodeia, mas também para procurar 
soluções que contribuam para nos colocar na rota de um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo” (ENEC, 2017, p.3).
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Enquadramento e metodologias aplicadas nos projetos desenvolvidos pelo MEG-FLUP

Em linha com os pressupostos educativos expressos nas orientações normativas 
focadas, o MEG tem vindo a promover uma cada vez maior articulação entre os ensinos 
básico, secundário e superior. Esta articulação vai muito além da colaboração institucional 
necessária à formação dos jovens professores, envolvendo o desenvolvimento de trabalhos 
que, utilizando a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), implica 
uma cooperação efetiva entre professores e estudantes dos vários níveis de ensino.

 Todos os trabalhos-projeto são aplicados à escala local e concretizados através de um 
conjunto de atividades que permitem aos estudantes ‘investigar’ e conhecer de forma efetiva 
o seu território, promovendo uma aprendizagem mais significativa, em torno de vários 
domínios e sempre enquadrados no quadro normativo das orientações educativas (fig.2).

Fig. 2 - Enquadramento dos projetos desenvolvidos pelo MEG/MSIGOT com professores e 
alunos dos ensinos básico e secundário.

Os objetivos e metodologias subjacentes aos projetos partem sempre de uma base 
comum, embora sejam adaptados às caraterísticas específicas dos temas a desenvolver, 
visando: (1) promover a leitura do espaço geográfico, a capacidade de observação e o 
prazer pela descoberta do mundo que nos rodeia; (2) desenvolver o espírito crítico e 
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o trabalho colaborativo; (3) preservar/proteger o património e analisar/denunciar 
problemas que podem pôr em ‘risco’ a qualidade de vida da população; (4) valorizar/
potenciar o território onde se integra a escola ou área de residência; (5) promover a cultura 
e identidade local como suporte da consciência global; (6) aplicar diferentes metodologias 
de aquisição e representação da informação, recorrendo às TIC (aplicações diversas para 
smartphone, tablet ou computador) mas não descurando as ‘tradicionais’ ferramentas do 
geógrafo (e.g. mapas analógicos, bússolas, curvímetros), assim como orientar a pesquisa 
de fontes documentais em vários arquivos online.

Considerando estas premissas, a definição dos temas enquadra-se em três dimensões 
principais – promover, proteger/prevenir e potenciar o território de vivência -, podendo 
ser propostos pelos professores ou pelos estudantes. No primeiro caso, parte-se de uma 
análise das caraterísticas da área em que a escola se enquadra, de forma a integrar no 
projeto conceitos/conteúdos programáticos. Quando são os alunos a propor os temas, 
normalmente eles expressam um interesse/problema particular que identificaram no seu 
quotidiano e que gostariam de analisar, no sentido de perceber como podem contribuir 
para a sua resolução. São sempre os desafios mais motivantes, mas também de maior 
complexidade, não só porque é necessário integrar ‘a geografia’ no projeto (conhecimentos/
conteúdos) - para que este possa fazer parte do processo de avaliação dos alunos -, mas 
também porque normalmente implicam a utilização de metodologias que desconhecem 
(e.g. elaboração de inquéritos, levantamentos funcionais, tratamento estatístico).

Em ambos os casos, tudo começa com uma apresentação prévia do projeto, discutindo-
se, de forma conjunta, objetivos, métodos, etapas de trabalho e respetiva calendarização. 
É uma fase determinante porque os estudantes apreendem os princípios do processo de 
investigação científica, discutem conceitos, percebem que o trabalho colaborativo está 
na base do sucesso de qualquer atividade (Damiani, 2008; Volet, Summers e Thurman, 
2009) e que, enquanto jovens cidadãos e ao compreender as situações do seu quotidiano 
e os problemas locais, podem ativamente contribuir para a sua comunidade.

A aprendizagem das técnicas de aquisição, tratamento e apresentação da informação 
constitui habitualmente a segunda etapa de implementação do projeto, concretizando-se 
através de sessões coordenadas pelos estudantes do MEG - com o apoio do MSIGOT 
e dos professores -, coordenação que igualmente integra o seu processo de avaliação e 
permite, aos do 1º ano do mestrado, ter um primeiro contacto com os alunos do ensino 
básico e secundário. Neste sentido, os trabalhos-projeto são um contributo importante 
para a sua própria formação inicial docente, considerando-se, como referem Barbosa e 
Moura (2013, p.63) que a ABPj e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são 
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métodos “[…] de grande eficácia na construção do conhecimento contextualizado e aquisição 
de habilidades para a formação de um profissional em sintonia com necessidades do mundo do 
trabalho contemporâneo”.

Após esta fase, segue-se o trabalho de campo, a partilha de informação e pesquisa de 
informação documental, o tratamento e a discussão dos elementos recolhidos/registados, 
que são posteriormente expressos através de mapas, posters, flyers e apresentações. Os 
projetos culminam com a exibição pública dos resultados, nas escolas, na FLUP e em 
encontros específicos associados a eventos mais alargados (e.g. divulgação dos projetos 
SEI e concursos promovidos pela Câmara Municipal do Porto), para além de serem 
apresentados, embora menos frequentemente, às entidades autárquicas (municípios e 
freguesias) da área sobre a qual versa o projeto (fig. 3).

Fig. 3 - Mapa incluído no projeto Impactos do Turismo na Cidade do Porto, ilustrando o 
levantamento funcional efetuado por estudantes da Escola Secundária Fontes Pereira de Melo e 

incluído no concurso Descobre outra Cidade, promovido pela Câmara Municipal do Porto.

Consideramos que a ABPj é uma das metodologias de ensino-aprendizagem que se 
aproxima dos princípios e objetivos da Educação para o Século XXI, assim como vai ao 
encontro da visão, valores e competências preconizadas no PASEO e na ENEC. Para 
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além disso, ao centramos os projetos na área de vivência dos estudantes, fomentamos 
a construção/apreensão de conhecimentos/conceitos (definidos nas Aprendizagens 
Essenciais) com base em experiências e interações com o seu quotidiano, promovendo a 
liberdade de aprender e ensinar que a Autonomia e Flexibilidade Curricular potenciam. 
Ou seja, é importante desenvolver atividades que promovam uma aprendizagem 
mais significativa, utilizando métodos ativos e aproveitando o quadro normativo que 
atualmente configura o sistema educativo.

A educação para uma sociedade…de ‘risco’: experiências e reflexões

Enquadramento

A montante do quadro legislativo mais recente (focado no ponto 1), a Recomendação 
n.º 5/2011 do CNE foi um marco essencial no âmbito da Educação para o Risco (enquanto 
domínio da Educação para a Cidadania), ao estabelecer um conjunto de orientações 
passíveis de transformar a escola num ‘polo de produção e difusão de informação’ sobre 
esta temática.

É importante referir que esta recomendação antecede o Decreto-Lei n.º 139/2012, que 
define ‘os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 
básico e secundário’ e preconiza a Educação para a Cidadania como área transversal a 
abordar em todas as áreas curriculares. É igualmente anterior ao documento em que se 
apresenta a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), publicada em 
2017 e cujo grupo de trabalho seria definido pelo Despacho n.º 6173/20163.

Dos aspetos mais relevantes da recomendação do CNE, sobressai o próprio conceito 
e tipologia dos riscos:

“O Risco é a probabilidade de que algo corra mal — o que significa que 
tudo envolve algum grau de risco, pois tudo pode correr mal ou menos bem. Há, 

3 Refira-se que a ‘educação para a cidadania’ corresponde a uma orientação já presente na LBSE (1986), assim 
como num vasto número de documentos legislativos, que, entre 1989 e 2011, procederam a alterações nos 
planos curriculares dos ensinos básico e secundário, envolvendo domínios curriculares não disciplinares e 
disciplinares, nomeadamente: a criação da Área Escola (que para o 3º ciclo teria de incluir um programa 
de educação cívica), posteriormente eliminada (Decreto-Lei n.°18/2011); a incorporação da disciplina 
de Desenvolvimento Pessoal e Social (Decreto-Lei n.º 286/89), substituída pela Formação Cívica como 
componente não disciplinar, mas considerada um ‘espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 
para a cidadania’ (Decreto-Lei n.° 6/2001), que volta a ser integrada no currículo dos cursos científico-
humanísticos no Decreto-Lei n° 50/2011, até à aprovação do Decreto-Lei n.º 139/2012.
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no entanto, vantagem em categorizar alguns riscos. O mais frequente, quando 
se fala de risco, é referirmo-nos a perigos bem identificados, a situações que 
são essencialmente prejudiciais (catástrofes naturais, catástrofes tecnológicas), 
cuja ocorrência deve ser evitada, cuja frequência deve ser reduzida e ou cujo 
impacto deve ser minimizado” (p. 41660).

Esta definição pode ser algo redutora ao nível do que poderíamos designar Teoria 
do Risco. Efetivamente há um conjunto de conceitos inerentes ao risco, que devem ser 
claramente expressos e integrados num esquema que clarifique: a incidência espacial e 
temporal dos perigos - suscetibilidade e perigosidade – ou seja, onde e quando podem 
ocorrer tendo em conta os seus fatores desencadeantes e condicionantes (previsibilidade), 
assim como o histórico de ocorrências (frequência); o grau e valor das perdas – 
vulnerabilidade – que definem as consequências/danos potenciais sobre os elementos 
expostos, que poderão ser mais ou menos severos, não só em função do tipo de perigo 
mas também das caraterísticas socioeconómicas e culturais da comunidade.

Com efeito, condicionando a capacidade de antecipar, atuar, resistir e recuperar da 
concretização de um perigo – resiliência - que passa a assumir a designação de desastre 
ou catástrofe, estas caraterísticas influenciam o conhecimento e, consequentemente, a 
perceção da comunidade face ao risco. Nesse sentido, condicionam o processo de decisão 
relativamente às medidas de prevenção a desenvolver (a fase mais importante de todas as 
atividades situadas a montante do processo de gestão do risco), assim como a capacidade 
de proteção das populações e infraestruturas, que depende de todo um conjunto de 
medidas a adotar de forma a mitigar a probabilidade de ocorrência dos perigos (fig.4). 

No entanto, não sendo objetivo da recomendação da CNE constituir-se como 
documento científico - nem como Referencial de Educação para o Risco, editado pelo 
Ministério da Educação e Ciência (Saúde et al., 2015) -, ele incorpora uma dimensão 
dos riscos pouco frequente nas classificações mais correntes – riscos naturais, tecnológicos 
e mistos – e que se assume fundamental no contexto educativo: os riscos sociais e 
económicos. Ou seja, considera-se que

“[…] o risco de desemprego, de ficar sem casa, de cair na pobreza, de 
não poder garantir o bem-estar dos filhos, de perder estatuto social […] são, 
provavelmente, os [perigos] mais receados […] mas, curiosamente, a estes não 
está em geral associado um carácter de “catástrofe”, a não ser em situações 
extremas. Isso pode ser devido ao facto de serem sentidos, pelos que não são 
afectados por eles, como fazendo parte da “paisagem social”, como algo comum 
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e, pelos que são afectados directamente, como algo por que são co-responsáveis 
[…]. Em situações extremas, porém, estes riscos sociais podem adquirir uma 
dimensão que merece o qualificativo de “catástrofe”. É o que acontece quando 
consideramos que a democracia está em risco, que a desigualdade social pode 
levar a situações de ruptura, etc.” (p. 41660).

Esta inclusão dos ‘riscos sociais e económicos’ na tipologia dos perigos, integra-se no 
contexto da aceção proposta por Soares et al. (2017), considerando não só a bibliografia 
científica, mas a necessidade de a adaptar aos estudantes dos ensinos básico e secundário e 
aos seus territórios de vivência, no contexto dos projetos que focamos no ponto anterior.

Efetivamente se queremos difundir uma cultura de segurança e incutir na comunidade 
a ideia de que cada um de nós deve ser responsável pela sua (auto)proteção, é necessário 
promover ações de sensibilização/divulgação que podem ser mais efetivas junto das crianças/
jovens,  não só porque tendem a ser mais recetivos a questões que, para todos os efeitos, 
estão relacionadas com dinâmicas ambientais e socioeconómicas, mas porque eles próprios 
vão difundir o que apreenderam junto dos familiares, promovendo, assim, a sua difusão. 

Por outro lado, a Escola possui os conhecimentos, capacidades, atitudes e competências 
necessárias ao fomento de uma cultura de segurança, que pode ser enquadrada no âmbito da 

Fig. 4 - Esquema conceptual do Risco. Adaptado de Soares (2008), considerando uma síntese de vários 
autores (Bateira, 2001; Garcia e Zêzere, 2003; UN/ISDR, 2004; Klein, Nicholls e Thomalla, 2004; 

Kumpulainen, 2006; Ahmed, e White, 2006; Agarwal e Blockley, 2007; Julião et al., 2009).
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RISCO

SUSCEPTIBILIDADE

INCIDÊNCIA ESPACIAL DO PERIGO 

PERIGOSIDADE

Probabilidade de ocorrência de um evento 
com potencial destruidor e com uma 

determinada severidade, numa dada área e 
num dado período de tempo

ONDE?

ONDE E QUANDO?

VULNERABILIDADE

ELEMENTOS EXPOSTOS

CONSEQUÊNCIA OU DANO POTENCIAL

Grau de perda 
e valor do 
dano

Conjunto de condições e processos (físicos, 
sociais, económicos e ambientais) que definem 
a fragilidade ou aumentam a suscetibilidade de 
uma pessoa, grupo, comunidade ou área, face 

ao impacto dos eventos 
(UN/ISDR, 2004).

Explica ocorrência do evento numa 
determinada área

Define a probabilidade de uma área ser 
afetada por um determinado perigo

ou seja,

Possibilidade do elemento exposto se encontrar na área 
afetada, no momento em que ocorre o evento

Probabilidade de presença 

Elementos fixos
(infraestruturas sociais, 

económicas ou ecológicas),

Elementos móveis
(população, meios de 

transporte).

FACTORES DESENCADEANTES 
E CONDICIONANTES

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA E 
ESTIMATIVA
DAS SUAS 

CONSEQUÊNCIAS

COMO E PORQUÊ?

INCIDÊNCIA ESPACIAL E TEMPORAL 
DO PERIGO 

Capacidade de ANTECIPAR, ACTUAR, RESISTIR E RECUPERAR
de um desastre ou catástrofe.

Também dependente

RESILIÊNCIARESILIÊNCIA

Forma como as populações gerem a sua intervenção no
meio, podendo promover modificações que podem criar
desequilíbrios num sistema em permanente evolução.

E condicionada

Associada ao grau de desenvolvimento socioeconómico,
técnico‐científico e cultural – CONHECIMENTO –
PERCEPÇÃO – PREVENÇÃO – PROTEÇÃO – MITIGAÇÃO
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Educação para a Cidadania e também considerando as Aprendizagens Essenciais definidas no 
contexto dos conteúdos disciplinares. Mas sempre promovendo aprendizagens integradas, 
assentes na promoção da autonomia dos alunos, esquecendo as ‘barreiras disciplinares’ e 
incentivando o trabalho colaborativo entre professores de diferentes áreas científicas, de 
forma a que os alunos percebam a articulação/integração dos conhecimentos.

No contexto dos projetos desenvolvidos, o ‘Caça ao Risco’, título que já indicia o seu 
propósito, visava responder a uma questão: como aumentar o conhecimento e perceção 
dos jovens relativamente aos perigos a que potencialmente podem ser expostos e, neste 
sentido, contribuir para diminuir a sua vulnerabilidade e promover a sua resiliência?

Conceito, tipologia dos ‘riscos’ e a concretização de um projeto educativo 

orientado para uma ‘sociedade de risco’ 

O projeto Caça ao Risco foi já alvo de um artigo publicado no segundo número da 
geTup - Educação Geográfica – Universidade do Porto (2017), pelo que aqui serão salientados 
os seus aspetos principais. Mas é importante referir que este foi um caso especial. 
Efetivamente, surge na sequência de um pedido de professores do Curso Profissional 
de Técnico de Apoio à Infância da Escola Secundária da Senhora da Hora (concelho de 
Matosinhos), preocupados com a falta de motivação dos estudantes.  Assim, após uma 
reflexão conjunta, consideramos que seria adequado desenvolver com estes alunos um 
trabalho-projeto enquadrado no PROM@TT, direcionado para a promoção da segurança 
no contexto da educação na infância.

Alterando um pouco a estrutura habitual dos nossos projetos, neste caso iniciamos 
o processo com a aplicação de um questionário com perguntas que visavam aferir a 
perceção e conhecimentos dos estudantes sobre o tema alvo, designadamente: (1) se 
na sua área de residência ou na proximidade da escola consideravam existir situações 
suscetíveis de constituir um perigo ou ameaça à sua segurança ou qualidade de vida; (2) 
que situações, assinaladas por ordem de importância, contribuem para a sua ‘sensação’ de 
insegurança; (3) a probabilidade de ocorrência, na sua área de vivência, de um conjunto 
de eventos definidos (e.g. sismos, incêndios, deslizamentos, cheias/inundações, acidentes 
industriais/rodoviários, epidemias, violência, terrorismo, desemprego, fome, emigração, 
insucesso escolar…) avaliados como ‘pouco provável’, ‘provável’ e ‘muito provável’; (4) 
a identificação, para os eventos anteriores, dos fatores que os podem desencadear ou 
condicionar, tendo em conta as opções ‘naturais’, ‘económicos’, ‘políticos’, ‘psicológicos’, 
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‘familiares’ e ‘educativos’; (5) associar a imagens e definições, os conceitos de suscetibilidade, 
perigosidade, vulnerabilidade, risco, crise e catástrofe; (6) finalmente, se gostariam de ter 
uma participação mais ativa nas propostas e decisões sobre risco e segurança na área onde 
residem e/ou estudam, respondendo segundo as opões ‘sim’, ‘talvez’ ou ‘não’.

Dos resultados obtidos, é possível inferir que a perceção de ‘perigo’ é condicionada 
pelo tipo de eventos experienciados ou noticiados, assim como o facto de, na generalidade, 
os ‘perigos’ serem sobretudo associados a eventos naturais e tecnológicos severos, que 
provocam fortes danos pessoais ou infraestruturais. Com efeito, cerca de 40% dos alunos 
não reconhece na sua área de vivência a existência de situações que possam constituir ‘um 
perigo ou ameaça à segurança ou qualidade de vida’. Esta perceção associa-se ao facto de 
a Senhora da Hora ser uma freguesia em que a probabilidade de ocorrência desse tipo 
de eventos ser baixa, não existindo registos de ocorrências com graves consequências. 
Por isso mesmo, como situações que contribuem para a sua ‘sensação de insegurança’, 
destacam sobretudo as que se relacionam com as vias de comunicação, infraestruturas e 
transportes (e.g. acidentes rodoviários, ruas e passeios estreitos com falta de passadeiras 
e fraca iluminação, locais isolados) assim como as que remetem para condicionamentos 
socioeconómicos (e.g. assaltos, violência física, endividamento, insucesso escolar). 

Relativamente às questões relacionadas com os conceitos ligados à Teoria do Risco, 
verifica-se que os estudantes

“[…] detêm um conhecimento pouco aprofundado […] interpretando-os 
à luz de um saber tácito [ilustrando] uma associação estabelecida com base 
no significado da palavra em si. É o que se nota no caso do termo ‘catástrofe’ 
que, correspondendo a opção correta a concretização do perigo ‘gerando grande 
destruição/tragédia’, reúne 75,5% das respostas” (Soares et al., 2017, p.86).

A aplicação deste questionário orientou a definição do projeto ao nível conceptual, 
embora mantendo as fases/etapas de trabalho já apresentadas no ponto 2. Assim, na 
apresentação prévia do trabalho a desenvolver, consideramos que o ponto de partida seria 
discutir com os estudantes uma questão: porque é que os processos naturais (associados à 
dinâmica sistémica da Terra) e as atividades humanas, se podem transformar em perigos, 
riscos e catástrofes? Tal permitiu não só introduzir os conceitos teóricos necessários, mas 
também adaptar a definição de ‘risco’ ao propósito educativo do projeto e ao contexto 
específico da área em que seria aplicado. Assim, tendo em conta a própria visão dos 
riscos na Recomendação do CNE e utilizando a definição de Preto (2015, p.20), foram 
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considerados como riscos “[…] toda e qualquer situação que crianças e adolescentes 
considerem, nas suas rotinas habituais, como uma ameaça e/ou vulnerabilidade que afeta o 
seu bem-estar ou o bem-estar da sua comunidade, no presente ou no futuro”.

Ainda no quadro conceptual foi definida a classificação dos perigos - subdivididos 
em Naturais (Geofísicos, Hidrológicos, Meteorológicos, Climáticos, Biológicos e 
Extraterrestres) Tecnológicos (Industriais, Transportes, Vias e Infraestruras), Antrópicos 
(Económicos e Socioculturais) e Mistos (Incêndios, Erosão Solos, Contaminação solos, 
aquíferos, águas superficiais) -, tendo em conta as considerações tecidas em torno do 
questionário e de forma a orientar os alunos no seu trabalho de campo, em que teriam de 
registar, georreferenciar e fotografar as situações consideradas como passíveis de afetar a 
segurança dos residentes na área em estudo.

Esta classificação perspetiva as situações potenciais de perigo de uma forma integrada, 
envolvendo tanto ‘perturbações’ biogeofísicas como antrópicas (UNISDR, 2009). E esta 
visão é crucial, porque o maior problema do risco não é o perigo em si, mas a vulnerabilidade. 
Com efeito, enquanto concretização do perigo, os desastres podem ou não assumir as 
dimensões de uma catástrofe em função do ambiente sociocultural, político e económico do 
território afetado, uma vez que estes estruturam o quadro de prevenção, proteção, mitigação 
e resposta da sociedade ao evento. Não descurando o facto de alguns eventos assumirem uma 
dimensão/severidade que implica graves danos pessoais e estruturais, as suas consequências 
podem ser agravadas pelo ‘ambiente social’: um sismo de igual magnitude terá implicações 
distintas num país desenvolvido e em vias de desenvolvimento, o mesmo acontecendo com 
uma crise económica.  Ou seja, a exposição ao perigo tende a ser maior em áreas em que 
a população vive em situações económicas adversas, obrigando-as a residir em locais onde 
a suscetibilidade/perigosidade ao perigo é mais elevada (porque só aí o preço do solo é 
compatível com o seu rendimento), condicionando igualmente o acesso ao conhecimento e 
informação, assim como à proteção e socorro (Wisner et al., 2003).

De acordo com as etapas de construção do projeto, seguiu-se o trabalho de campo. 
Este envolveu a identificação e georreferenciação de situações consideradas como ameaças/
perigos potenciais em três setores pré-definidos, utilizando para o efeito a aplicação 
Wikiloc. A informação foi partilhada, coligida e analisada, procedendo-se posteriormente 
à pesquisa de notícias relacionadas com as situações registadas, à cartografia e apresentação 
do trabalho efetuado (fig.5).

Para os nossos estudantes, ficou clara a resposta à pergunta com que iniciamos a 
apresentação do projeto Caça ao Risco: os processos naturais e as atividades humanas 
podem transformar-se em perigos, riscos e catástrofes quando causam danos sobre a 
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população, infraestruturas e ambiente. A extensão/severidade desses danos não é igual 
em todas as áreas, porque vivemos numa sociedade (global) que vê na tecnologia uma 
forma inequívoca de controlar a dinâmica sistémica dos processos naturais, que descura o 
planeamento, ordenamento e gestão do território (continuando a ocupar áreas suscetíveis) 
e em que imperam os contrastes de desenvolvimento socioeconómico e cultural fruto de 
uma orientação capitalista e liberal de acesso aos recursos (Foster, 2002; Spring, 2020).

Conclusão 

Promover o desenvolvimento de uma sociedade mais preparada para fazer face aos 
‘riscos’, implica incutir na população uma cultura de segurança que envolve uma série de 
conhecimentos/atividades que permitem aumentar a sua perceção do perigo, uma vez que esta 
condiciona o comportamento individual ou coletivo face a eventos potencialmente danosos. 
Atuar precocemente é a solução, transformando a Escola num polo de difusão das medidas de 
prevenção/proteção face aos perigos de crianças e jovens, contribuindo para que sejam cidadãos 

Fig. 5 - Mapa síntese do projeto Caça ao Risco.
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mais participativos, ativos, conscientes e responsáveis, capazes intervir na vida da sua comunidade 
e sendo capazes de tomar decisões livres e fundamentadas (PASEO, 2017; ENEC, 2017).  

Mas neste contexto, é importante refletirmos sobre as práticas pedagógicas que poderão 
contribuir para uma aprendizagem ativa e significativa. A ABPj é uma metodologia dinâmica, 
cooperativa, integrada e interdisciplinar, que encoraja os alunos a (des)construir, refletir e 
a debater criticamente, de forma cooperativa, problemas vivenciados na sua comunidade, 
estabelecendo, dessa maneira, a relação entre a teoria e a prática da aprendizagem. 

Nos projetos desenvolvidos no contexto do MEG/MSIGOT da FLUP com escolas 
do ensino básico e secundário, esta metodologia tem demonstrado resultados positivos: ao 
confrontar os estudantes com um território que, embora seu, frequentemente desconhecem. 
O trabalho de projeto permite uma transposição didática de conteúdos interdisciplinares, 
que, assumindo significado real, é catalisador das aprendizagens e consolida as pontes entre os 
alunos, os professores, a escola, a universidade e a comunidade onde vivem (Soares e Pacheco, 
2019). Ou seja, ao adaptar o currículo aos seus espaços de vivência, a motivação associa-se ao 
sucesso académico. De facto, se considerarmos que as dificuldades de aprendizagem estão, por 
vezes, associadas à falta de interesse dos alunos pelos conteúdos lecionados, frequentemente 
descontextualizados do quadro ambiental, socioeconómico e cultural dos estudantes e da 
escola (Arenas Martija et al., 2012), então o esforço no sentido de introduzir no processo 
educativo elementos que fazem parte do quotidiano destes jovens, faz todo o sentido.

A estrutura definida no âmbito do projeto Caça ao Risco, permitiu aos alunos 
adquirir diversos conhecimentos e competências, adaptando-se ao quadro legislativo 
atual – designadamente da Autonomia e Flexibilidade Curricular - e aos pressupostos da 
Educação para o Século XXI, orientando os estudantes para uma aprendizagem ativa que 
conjuga literacias múltiplas. Com efeito, as atividades desenvolvidas permitem:

•	 Abordar conceitos expressos nas Aprendizagens Essenciais de forma motivadora, 
apreendendo o significado de perigo, risco, desastre, vulnerabilidade e resiliência;

•	 Perceber a aplicabilidade de conceitos teóricos na área onde estudam/residem, 
tornando a aprendizagem significativa e motivando os estudantes a observar e 
tentar compreender situações do seu quotidiano e problemas locais;

•	 Utilizar ferramentas analógicas e digitais que ilustram a importância da cartografia, 
do trabalho de campo, das fontes de documentação e das TIC;

•	 Fomentar a leitura/interpretação integrada da ‘paisagem’, promovendo o espírito 
de observação, experimentação e análise crítica de resultados;

•	 Fortalecer o trabalho colaborativo e as relações interpessoais, criando laços emocionais 
e transformando a aprendizagem numa experiência motivadora e participativa. 
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