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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.
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Resumo: A obra publicada pelo Ministério da Educação e Ciência, Ensino Básico e 

Ensino Secundário apresenta um enquadramento curricular da Educação 

para o Risco que é hoje reconhecida como uma componente da formação 

da criança e do jovem que importa desenvolver desde os primeiros anos de 

vida. O Conselho Nacional de Educação sugere que se vive numa sociedade 

que é sistematicamente confrontada com notícias sobre a presença do Risco. 

Este trabalho apresenta uma situação meteorológica de risco extremo que 

ocorreu no Algarve e mostra que os professores podem motivar alunos 

para o estudo da Física e da Química e da Geografia na temática Tempo 

Atmosférico potenciando as suas aprendizagens para o Risco. 
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abstract: The work published by the Ministry of Education and Science, Basic 

Education and Secondary Education presents a curricular framework 

of Education for Risk that is now recognized as a component in the 

education of children and young people that must be developed from 

the first few years of life. The National Education Board suggests that 

we live in a society that is systematically confronted with news about 

the presence of risk. This work presents a meteorological situation 

of extreme risk that occurred in Algarve and shows that teachers can 

motivate students to study physics and chemistry and also geography 

on the topic of weather, thus enhancing their knowledge of risk.

Keywords: Weather maps, education for risk, weather, floods, meteorology.

Introdução

 

Os professores, com base nas orientações curriculares para o 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Secundário no Ensino da Física e Química, podem e devem promover 

uma sociedade de informação e de conhecimento em que se vive apelando à 

compreensão da Ciência, não apenas enquanto corpo de saberes, mas também 

enquanto instituição social.

É fundamental que o currículo escolar englobe processos e objetos técnicos 

usados no dia-a-dia, que se discutam temas sócio científicos e que se considere a 

Ciência como uma parte do património cultural.

A obra publicada pelo Ministério da Educação e Ciência (A. Saúde et al., 2015), 

aprovada pelo Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário no dia 28 de 

julho de 2015, cujo título é Referencial de Educação para o Risco – Educação 

Pré-escolar, Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Ensino Secundário apresenta um 

enquadramento curricular da Educação para o Risco. Nela são estabelecidos os 

princípios orientadores da Educação para a Cidadania, com o objetivo de contribuir 

para a definição de conteúdos e orientações programáticas indispensáveis ao reforço 

do seu caráter transversal ao currículo.



97

A Direção-Geral da Educação, no âmbito das atribuições que lhe foram 

conferidas em matéria de Educação para a Cidadania, considerou essencial a 

conceção de documentos orientadores para cada uma das áreas identificadas nas 

Linhas Orientadoras da Educação para a Cidadania, na sequência do Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de Julho,  (http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/

dl_139_2012.pdf), alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de Julho (http://

www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/1c_matriz_rev16_jul13.pdf ), 

e pelo Decreto- Lei n.º 176/2014, de 12 de Dezembro (https://dre.pt/application/

file/63958168). Conforme mostra a obra publicada, a Educação para o Risco é hoje 

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

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

neste processo, enquanto interveniente privilegiado na mobilização da sociedade, 

proporcionando e promovendo dinâmicas e práticas educativas que visam, no espetro 

mais amplo da educação para a cidadania, a adoção de comportamentos de segurança, 

de prevenção e gestão adequada do risco. A recomendação do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) mostra que vivemos numa sociedade que é sistematicamente 

confrontada com notícias sobre a presença do Risco, desde riscos naturais aos que 

resultam diretamente da ação humana, sendo certo que se interligam fortemente. 

O Referencial de Educação para o Risco – Educação Pré-escolar, Ensino Básico 

(1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Ensino Secundário resultou de um protocolo de colaboração 

estabelecido entre a Direção-Geral da Educação (DGE), a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e a Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC), instituições que têm por missão, respetivamente, assegurar a concretização 

das políticas relativas à componente pedagógica e didática da educação pré-escolar, dos 

ensino básico e secundário e da educação extraescolar. Neste contexto, o Referencial 

de Educação para o Risco é um documento orientador para implementação nessa 

área, desde a Educação Pré-Escolar até aos Ensinos Básico e Secundário.

Por exemplo, as cheias e inundações são apresentadas como riscos naturais e 

são indicados objetivos de aprendizagem: conhecer as causas e suscetibilidades; 

identificar os principais efeitos e compreender as medidas de autoproteção.

Sendo uma obra para a Educação como o próprio título indica Referencial de 

Educação para o Risco – Educação Pré-escolar, Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 
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e Ensino Secundário, ao longo da publicação apenas se encontram orientações 

gerais e não se aborda a sua aplicabilidade ou que estratégias numa dinâmica CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) e numa perspetiva de Ensino Por Pesquisa (EPP).

No entanto, considera-se que a omissão de exemplos da obra publicada pelo Ministério 

da Educação e Ciência (A. Saúde et al., 2015) é uma lacuna para a formação de professores. 

A obra publicada pelo Ministério da Educação e Ciência suscitou um artigo de opinião 

de L. Lourenço (2015) publicado em novembro. O autor apresenta um interessante 

artigo e chama a atenção acerca do Referencial de Educação para o Risco – Educação Pré-

escolar, Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Ensino Secundário onde se pode ler “[…] sem 

pretender retirar mérito ao árduo e minucioso trabalho de pesquisa levado a efeito pelos técnicos 

dos organismos envolvidos, enquanto autores deste referencial, creio, no entanto, que ele teria 

sido bem mais valorizado se tivesse existido essa preocupação de também envolver cientistas, 

naturalmente pertencentes ao Ministério da Educação e Ciência, mas alheios aos organismos em 

causa, tanto mais que haveria várias opções de escolha entre Universidades e Politécnicos, ou até 

de organizações da sociedade civil, como é o caso da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 

e Segurança, que reúne reputados especialistas de diversas áreas […]”.

Este trabalho pode ser considerado uma das vias para que em contexto escolar 

possa ser aplicado para desenvolver competências e construir conhecimento 

científico nos alunos, através de uma interpretação simplista de uma situação 

meteorológica de Risco extremo (cheia e inundação) que ocorreu no Algarve, no 

início de novembro de 2015, usando cartas meteorológicas.

enquadramento teórico

O objetivo principal de quem ensina Ciência é a preparação de uma sociedade 

apta a lidar com o conhecimento científico e compreender o mundo que nos rodeia 

(National Research Council, 2014).

Em Portugal e atendendo ao papel dos professores e com base nas orientações 

curriculares para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário no Ensino da Física e 

Química (I. Martins et al., 2001; C. Galvão et al., 2001) verifica-se que a sociedade 

de informação e do conhecimento em que vivemos apela à compreensão da Ciência, 
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não apenas enquanto corpo de saberes, mas também enquanto instituição social. 

Questões de natureza científica com implicações sociais vêm à praça pública para 

discussão e os cidadãos são chamados a dar a sua opinião.

É fundamental que o currículo escolar englobe processos e objetos técnicos 

usados no dia-a-dia, que se discutam temas sócio científicos e que se considere a 

Ciência como uma parte do património cultural.

Segundo o National Research Council (2014) a educação supõe e alimenta a 

diversidade dos interesses, assim como a diversidade de ideias e de opiniões que lhe 

confere vitalidade e produtividade, isto é a literacia científica que traduz o nível de 

conhecimento científico e tecnológico necessário para se poder atuar minimamente 

como cidadão e consumidor na sociedade.

A literacia científica está fortemente interligada a uma abordagem CTS ou CTS-A 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e procura garantir a todos os alunos 

um conhecimento Científico e Tecnológico a ser usado no seu quotidiano como 

cidadãos e, ao mesmo tempo, pretende preparar alunos para estudos científicos e 

tecnológicos posteriores (National Research Council, 2014 e G. Aikenhead, 2003). 

Também A. Cachapuz et al. (2008) destacam a importância social do conhecimento 

proporcionado pela Ciência e Tecnologia. 

Segundo J. Miller (1994), o movimento CTS é a melhor forma de alcançar a 

literacia científica uma vez que o que se pretende é conseguir atuar minimamente 

como cidadão e consumidor na sociedade.

Assim, a Educação pela Ciência tem como objetivo a compreensão da Ciência 

e da Tecnologia, das relações entre uma e outra e das suas implicações na Sociedade 

privilegiando o conhecimento em ação.

De acordo com M. Jiménez (2005) e National Research Council (2014), 

entende-se ainda a aprendizagem como uma atitude de interrogação e pensamento 

ativo sendo abordado o conhecimento científico e tecnológico com base em questões 

problemas emanadas de contextos reais próximos dos alunos. Ou seja, os problemas 

nascidos do contexto real constituem um meio privilegiado de aprendizagem, pois é 

neste contexto que a situação de aprendizagem surge e que se torna possível a relação 

entre as diferentes informações, criam-se também, as condições para a estruturação 

e organização de novos conhecimentos (F. Perales, 2013).
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Atualmente, o trabalho prático, desenvolvido nas disciplinas de Física e de 

Química, destaca-se pela sua relevância como estratégia primordial, no âmbito 

de um EPP assumindo deste modo novas orientações, exigências e finalidades 

(Cachapuz et al., 2002). 

O EPP apresenta-se como uma perspetiva de ensino que proporciona uma 

mudança de atitudes, e dos processos metodológicos e organizativos de trabalho. Esta 

mudança proporciona uma maior motivação nos alunos, já que no EPP sobressaem 

os interesses pessoais e do quotidiano (sociais e culturais). Segundo a perspetiva de 

Valadares (2007) no EPP os alunos deverão compreender que a Ciência enquanto 

construção humana não vive à margem da Sociedade, sendo influenciada por esta. 

Segundo esta linha de pensamento a Ciência terá de ser encarada numa estreita 

ligação à Tecnologia, à Sociedade e ao Ambiente, perspetiva CTS, preparando os 

alunos para a resolução dos mais diversos problemas com que se confrontarão ao 

longo da vida.

Materiais e métodos 

Neste trabalho é analisado o tema descrição e previsão do tempo atmosférico, 

em que o professor e alunos descrevem e fazem previsão do estado do tempo 

atmosférico a partir de uma questão: “Serei capaz de fazer uma carta meteorológica? 

Que informações ou interpretações se poderão tirar?”

Num mapa de Portugal professor e alunos traçam isotérmicas – linhas que 

registam a mesma temperatura e isobáricas – linhas que registam a mesma pressão. 

Cada local de registo está associado a uma escola, e as escolas estão distribuídas em 

rede (uma escola é uma potencial estação meteorológica - clássica ou automática). 

Considerou-se também um mapa da Península Ibérica, com valores registados de 

temperatura, para diferentes locais (como possíveis escolas em rede).

A metodologia adotada para a construção das linhas isotérmicas e/ou isobáricas 

foi a seguinte: registar o valor máximo e mínimo; determinar a diferença entre os 

valores máximo e mínimo; o valor do intervalo permitiu avaliar o número de linhas 

a traçar (entre duas linhas consecutivas o valor da diferença da variável deve ser 
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constante); traçar as linhas indicando para cada uma o seu valor (as linhas traçadas 

podem ser fechadas ou abertas); pintar os espaços entre linhas com cor diferente 

para se identificar diferentes zonas. As linhas isotérmicas têm como unidade o 

ºC e as linhas isobáricas ou isóbaras têm como unidade o hPa ou mb (nas cartas 

meteorológicas os valores indicados nas isóbaras não apresentam unidade, mas os 

meteorologistas sabem que a unidade é hPa ou mb e usam normalmente entre duas 

linhas consecutivas o valor 4hPa). Os valores de duas linhas isobáricas consecutivas 

permitem avaliar e prever a intensidade, direção e sentido do vento. Professor e 

alunos construíram cartas meteorológicas e fizeram a interpretação dos resultados.

Uma situação meteorológica de Risco extremo que ocorreu no Algarve, no início 

de novembro de 2015, valorizada em todo o noticiário, foi considerada. As cartas 

meteorológicas indicados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e pelo 

Centro Europeu de Meteorologia, em termos de pressão e deslocação de massas 

de ar, foram interpretadas, o que permitiu compreender a dinâmica da formação 

do centro de baixa pressão que invadiu a região do Algarve, Portugal. O uso de 

cartas meteorológicas é uma ferramenta base para a interpretação de fenómenos da 

atmosfera ou seja dos diferentes tipos de circulação como mostraram, em diferentes 

aplicações M. Talaia & D. Pina (2016) e M. Talaia (2016).

Resultados e discussão 

A partir de mapas de Portugal e da Península Ibérica e de dados registados para 

diferentes pontos de observação ou estações meteorológicas foram construídas cartas 

meteorológicas que permitiram o desenvolvimento de competências e construção 

de conhecimento científico nos alunos.

A fig. 1 é um caso em que se observam 9 “potenciais” escolas em rede (Bragança, 

Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Beja, Sagres e Faro) que registam 

em simultâneo a temperatura do ar à superfície. Estando as escolas em rede, após 

registo da temperatura à mesma hora, cada escola envia os seus registos às outras 

escolas, por correio eletrónico ou SMS. Na imagem do lado esquerdo da fig. 1 a 

região limitada pela isotérmica fechada de 30ºC (de Coimbra a Beja) apresenta 
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o valor mais alto de temperatura. A construção das linhas isotérmicas de 29ºC 

(fechada), 28ºC (aberta por falta de registos de pontos ou locais de informação) 

e a 26ºC (aberta) evidencia que a temperatura do ar diminui da região delimitada 

pela isotérmica de 30ºC para a periferia. Para as mesmas localidades construíram-se 

mapas de tempo para a pressão atmosfera, registada à superfície, e as orientações 

do vento junto a costa litoral oeste de Portugal. A carta meteorológica construída 

para a pressão atmosférica foi comparado em pormenor com os mapas previstos 

por dois centros de previsão do estado do tempo (http://www.ipma.pt/pt/otempo/

prev.numerica/index.jsp e http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html). 

Há concordância das linhas isobáricas traçadas face aos resultados obtidos através 

da previsão fornecida por modelos numéricos, como mostra a fig. 2.

É sabido que a direção e sentido do vento dependem da posição de duas 

linhas isobáricas consecutivas e a sua intensidade depende do afastamento ou da 

aproximação dessas duas linhas isobáricas. Por exemplo, quando as linhas isobáricas 

se afastam a intensidade do vento diminui. Normalmente, num centro de baixa 

pressão as linhas isobáricas estão muito próximas umas das outras o que indica a 

existência de uma elevada intensidade do vento. Num centro de alta pressão, como 

fig. 1 ‑ Mapas com a temperatura, pressão atmosférica e rumo do vento.
Fig. 1 - Maps showing air temperature, atmospheric pressure and wind direction.
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fig. 2 ‑ Mapas sinópticos (http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.numerica/index.jsp e 
http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html).

Fig. 2 - Synoptic charts(http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.numerica/index.jsp and 
http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html).

por exemplo no Anticiclone dos Açores, as linhas isobáricas estão mais afastadas o 

que indica uma baixa intensidade do vento (ver a imagem do lado direito na fig. 1).

A fig. 3 mostra uma fase de ensino em que o professor apresenta a identidade 

de um centro de baixa pressão (ciclone) e um centro de alta pressão (anticiclone) 

e a metodologia para se conhecer a direção e sentido do vento. Uma explicação 

simples para traçar a direção e sentido do vento é sugerida: consideram-se sempre 

duas linhas isobáricas consecutivas; entre estas o ar em movimento desloca-se 

sempre deixando à sua direita a linha de maior pressão. Como as duas linhas 

consecutivas registam valores diferentes de pressão, a direção do ar é rodada 

ligeiramente para a linha de menor pressão e o resultado indica aproximadamente 

a direção e sentido real do vento. Há convergência para um centro de baixa 

pressão (Ciclone) e há divergência para um centro de alta pressão (Anticiclone) 

(M. Talaia & R. Fernandes, 2009).

Um mapa da Península Ibérica para a temperatura do ar registado à superfície 

para diferentes locais foi também considerado. A fig. 4 mostra os locais onde foi 

registada a temperatura do ar à superfície e à mesma hora. Por opção foram traçadas 

as linhas isotérmicas de 17ºC, 20ºC e 23ºC. As zonas entre as linhas foram coloridas 

para uma melhor visualização das áreas com diferentes temperaturas. Foi possível 

compreender que a radiação solar intercetada por cada superfície pode gerar zonas 

de temperatura com diferentes valores.

http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.numerica/index.jsp
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fig. 4 ‑ Mapa de temperaturas da 
Península Ibérica.

Fig. 4 - Temperature map of the 
Iberian Peninsula.

fig. 3 ‑ Centros de alta e baixa pressão 
e metodologia para conhecer o rumo 

do vento.
Fig. 3 - High and low pressure centers 

and methodology to determine 
wind direction.

fig. 5 ‑ Pormenores de Notícias do dia 1 de Novembro de 2015: 1 - http://www.dn.pt/
sociedade/interior/inundacoes-desalojaram-varias-pessoas-no-algarve-4865465.html; 
2 - http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/distrito_de_faro_sob_avi-

so_vermelho_a_partir_das_0900_devido_a_chuva.html; 3 - http://expresso.sapo.pt/
sociedade/2015-11-01-Mau-tempo.-Algarve-em-aviso-vermelho-do-IPMA;  

4 - http://www.rtp.pt/noticias/pais/mau-tempo-abate-se-sobre-o-algarve-e-inunda-
-albufeira_v870388)

Fig. 5 - News details from 1 November 2015.

Pessoas resgatadas em Albufeira

1 2

43

http://www.dn.pt/sociedade/interior/inundacoes-desalojaram-varias-pessoas-no-algarve-4865465.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/inundacoes-desalojaram-varias-pessoas-no-algarve-4865465.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/distrito_de_faro_sob_aviso_vermelho_a_partir_das_0900_devido_a_chuva.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/distrito_de_faro_sob_aviso_vermelho_a_partir_das_0900_devido_a_chuva.html
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-01-Mau-tempo.-Algarve-em-aviso-vermelho-do-IPMA
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-01-Mau-tempo.-Algarve-em-aviso-vermelho-do-IPMA
http://www.rtp.pt/noticias/pais/mau-tempo-abate-se-sobre-o-algarve-e-inunda-albufeira_v870388
http://www.rtp.pt/noticias/pais/mau-tempo-abate-se-sobre-o-algarve-e-inunda-albufeira_v870388
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As competências desenvolvidas e o conhecimento construído na elaboração das 

cartas meteorológicas quando se usou a pressão atmosférica à superfície foram o elo 

facilitador da interpretação do fenómeno meteorológico com Risco para a região do 

Algarve, Portugal, ou seja a situação meteorológica de risco extremo que decorreu 

no início de novembro de 2015.

No dia 1 de novembro de 2015 as notícias valorizaram uma situação 

meteorológica de Risco extremo que aconteceu no Algarve. A fig. 5 mostra algumas 

notícias difundidas nos meios de comunicação.

A fig. 6 mostra quatro situações indicadas pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), em termos de pressão, ou seja, 01 de Nov. às 00h, 01 Nov. às 

15h, 01 Nov. às 21h e 02 Nov. às 00h.

A observação das imagens mostra a dinâmica das linhas isobáricas, durante a 

ocorrência do fenómeno. Pode-se verificar que há um centro de baixa pressão a 

fig. 6 ‑ Mapas sinópticos do dia 01 de Novembro, às 00, 15, 21 e 24 horas 
(Fonte: IPMA: https://www.ipma.pt/pt/index.html).

Fig. 6 - Synoptic charts for 1 November, at 00.00, 15.00, 21.00 and 24.00 hours 
(Source: IPMA:  https://www.ipma.pt/en/index.html).
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formar-se e localizado a oeste do norte da Península Ibérica. Na segunda imagem 

esse centro de baixa pressão desloca-se para a Península Ibérica. A terceira imagem 

mostra a presença do centro de baixa pressão (1 Nov. às 21h) a oeste da região de 

Lisboa. Por último a quarta imagem (2 Nov. às 00h) mantém o centro de baixa 

pressão localizado a oeste da zona de Lisboa e baixo Alentejo.

Os alunos através da sequência de imagens reconheceram que a dinâmica 

das linhas isobáricas influenciou o estado do tempo atmosférico para as regiões 

onde atuaram.

Foi comparada a interpretação realizada com a previsão e descrição do estado 

do tempo disponibilizada pelo IPMA: “Região centro e sul com períodos de chuva, 

por vezes forte, em especial na região sul, e sendo persistente em alguns locais do baixo 

Alentejo e Algarve durante a manhã e a tarde. Ligeira subida da temperatura máxima 

na região centro e pequena descida no litoral da região sul”. É de realçar que as cartas 

meteorológicas que o IPMA disponibiliza no seu sítio na Internet não indicam a 

presença de frentes. Nestas circunstâncias, os alunos e professor recorreram às cartas 

meteorológicas construídas e disponibilizadas pelo centro de meteorologia europeu 

(Mat Office). 

Na fig. 7 mostram-se quatro imagens de mapas de tempo construídos e 

disponibilizados pelo centro de meteorologia europeu (Mat Office, http://www2.

wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html) que estão ligadas à dinâmica da formação 

de um centro de baixa pressão que afetou a região do Algarve. Estes mapas de tempo 

têm a particularidade de indicarem a presença de frentes.

Na primeira imagem (31 Out. às 12h) verifica-se que a Península Ibérica está 

a ser sujeita à presença de um centro de baixa pressão localizado a oeste e a norte 

da Península Ibérica. Há uma frente fria a invadir a Península Ibérica, ou seja, uma 

massa de ar frio que se desloca em direção a uma massa de ar quente. Na segunda 

imagem (01 Nov. às 06h) há a formação de um novo centro de baixa pressão no 

sul da Península Ibérica (zona do Baixo Alentejo e Algarve) e há a presença de uma 

frente quente (com sentido contrário ao movimento de massas de ar), agora há 

massas de ar quente que se deslocam em direção a massas de ar frio (de este para 

oeste). A terceira imagem (02 Nov. às 00h) mostra que o centro de baixa pressão que 

se está a formar se localiza a oeste da região do Baixo Alentejo e do Algarve gera uma 

http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html
http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html
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frente oclusa. De notar que a frente quente e a frente fria se deslocam no mesmo 

sentido como seria esperado, de acordo com a teoria para a formação de uma frente 

oclusa fria (C. Ahrens, 2000), ou seja a frente fria aproxima-se rapidamente de uma 

frente quente que tem um movimento mais lento. Assim, o ar quente é obrigado 

a ascender sobre ar frio, o que gera condensação de vapor de água (M. Talaia & 

C. Vigário, 2016), a formação de nuvens com grande densidade de gotas de água 

e com a consequente precipitação intensa, que justificou uma ocorrência de uma 

situação meteorológica de risco extremo na região do Algarve.

fig. 7 ‑ Cartas meteorológicas dos dias 31 de outubro a 2 Novembro de 2015 
(http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html).

Fig. 7 - Weather maps from 31 October to 2 November 2015 
(http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html).

conclusões 

Um episódio de ocorrência de um risco extremo por inundação foi interpretado 

através do uso de cartas meteorológicas de superfícies. A dinâmica das linhas isobáricas 

permitiu identificar um centro de baixa pressão que afetou a região do Algarve, Portugal.

http://www2.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html
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Este trabalho mostra que professores podem e devem contribuir para o 

desenvolvimento de conhecimentos sobre a temática Estado do Tempo Atmosférico 

em contexto escolar; motivar os alunos para o estudo da Física e da Química e 

da Geografia potenciando as aprendizagens; dinamizar e fomentar uma cultura 

meteorológica na e para a escola; fazer e dar a oportunidade de fazer diagnóstico 

do tempo atmosférico local e inter-regiões; permitir, consultar e interpretar 

mapas meteorológicos, por registo via Internet, ajudando a cimentar a análise de 

diagnóstico; desenvolver competências numa área que envolve o diagnóstico e a 

previsão do estado do tempo atmosférico.

Este trabalho contribui para que profissionais de ensino promovam o 

desenvolvimento de competências de literacia científica e de cidadania, e que possam 

contribuir para a formação de futuros cidadãos ativos e conscientes defensores da 

Sustentabilidade da Terra e promotores da interpretação e prevenção de Risco.
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
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mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=




253

S é R I E 

E S T U d O S  C I N d í N I C O S 

Títulos Publicados: 

  1 Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

  2 Educação para a Redução dos Riscos;

Volume em publicação:

  3 Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

  4 Riscos Hidrometeorológicos;

  5 Pluralidade na Diversidade de Riscos;

Tomos em preparação: 
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último da Educação para a Redução do Risco.
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A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente 
ao nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, 
eles próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre 
a importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiências e educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por essa 
via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a vulnerabilidade, 
tornando-se assim mais resiliente, objetivo último da Educação para 
a Redução do Risco.
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