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As alterações climáticas representam uma emergência sem precedentes. Achas que já sabes tudo 
sobre as alterações climáticas? Sabias que a Região do Médio Tejo está empenhada no combate 
à crise climática e que elaborou um Plano - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas (PIAAC) - para fazer face às alterações climáticas que já se fazem sentir na tua região?

Com este livro didático poderás aprofundar ou consolidar os teus conhecimentos sobre as 
alterações climáticas e descobrir quais os impactos das alterações climáticas na tua Região.

Inserido no âmbito do projeto Médio Tejo Adapta(-se), pretende-se sensibilizar a comunidade 
escolar para os riscos associados às alterações climáticas, dotando-a com os conceitos mais 
importantes relacionados com as alterações climáticas, incutindo-lhe novos conhecimentos 
sobre as causas e consequências das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, promovendo a 
adoção de comportamentos sustentáveis.

São objetivos do presente livro didático:

1. Absorver os conceitos e as definições mais relevantes para a compreensão do fenómeno;

2. Identificar as causas naturais e humanas que provocam as alterações climáticas;

3. Identificar os gases com efeito de estufa que mais contribuem para o agravamento das 
alterações climáticas;

4. Identificar os países ou continentes que mais contribuem, e os mais afetados, pelas 
alterações climáticas;

5. Identificar os impactos das alterações climáticas que já se fazem sentir na Região do 
Médio Tejo;

6. Analisar e identificar medidas de adaptação e mitigação;

7. Enumerar comportamentos negativos que prejudicam o ambiente e identificar oportu-
nidades de melhoria;

8. Analisar os objetivos do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações climáticas do 
Médio Tejo e identificar os principais riscos e medidas de adaptação às alterações climá-
ticas a adotar.

BEM-VINDO AO MUNDO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS!

APROVEITA E DIVERTE-TE!

Médio Tejo Adapta(-se)
Livro didático 2.º/3.º ciclo

Produção
Bizfuture

Revisão Científica
Bizfuture

Imagem de capa
NASA

Este livro didático foi desenvolvido no âmbito do projeto de 
divulgação e sensibilização para as Alterações Climáticas “Médio 
Tejo Adapta(-se)”, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal 
do Médio Tejo e é destinado aos alunos do 2.º e 3.º ciclo dos 
Agrupamentos de Escolas da região do Médio Tejo.

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Convento de São Francisco
Av. General Bernardo Faria
2300-535 Tomar

Telefone 249 730 060

Fax 249 730 069

E-mail geral@cimt.pt



Identifica e pinta no mapa abaixo o teu concelho de residência.
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De certeza que já ouviste falar em aquecimento global. Este gera consequências como as alterações climáticas, sen-
te-se através do aumento da temperatura média da superfície da terra e pode ter origem em atividades humanas, 
mas também em causas naturais devido à emissão dos gases com efeito de estufa.

O efeito de estufa ocorre na atmosfera. A atmosfera é constituída por uma camada fina que existe à volta da Terra que 
contém o ar que respiramos, funcionando como um escudo que nos protege do frio sentido no espaço.

Desta forma, a libertação dos gases com efeito de estufa retém o calor do sol, funcionando assim como uma estufa 
que mantém o calor interno e impede que este escape, aumentando assim a temperatura da Terra.

O que são as alterações climáticas?

Mas afinal...

O primeiro passo consiste em perceber o que são as alterações climáticas e alguns conceitos básicos.
Atenção! Não deves confundir “clima” com “tempo”.

1.1. Descreve, abaixo, o que entendes por:

Clima:  

Tempo:  

1.2. O que entendes por efeito de estufa?

1.3. Dá exemplos de gases com efeito de estufa (GEE) e identifica onde podem ser encontrados.

Sabias que o Médio Tejo tem um Plano Intermunicipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas (PIAAC)? Com estes exercícios didáticos 
vamos ajudar-te a compreender o que é o PIAAC e para que serve! 
Mas, afinal, o que são as alterações climáticas, o que as causam e o 
que podes fazer para ajudar na sua mitigação? Testa os teus conhe-
cimentos para ficares a saber um pouco mais sobre as alterações 
climáticas e diverte-te com as atividades propostas.

1

Fig. 1. O efeito de estufa natural e o efeito de estufa amplificado pelas atividades humanas. (Adaptado de https://descarbonizar2050.pt/descarbonizar2050/
base-cientifica/)

• Embora a Lua esteja aproximadamente à mesma distância do Sol que a Terra, as suas temperaturas são 
extremas (entre -223⁰C e 123⁰C) porque não tem atmosfera.

SABIAS QUE...?
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2.2. Escolhe a opção que melhor completa as seguintes expressões:

2.2.1. As alterações climáticas devem-se a causas:

Humanas.

Naturais.

Humanas e naturais.

2.2.2. As atividades humanas que mais contribuem para o aquecimento global são:

Florestação, transportes elétricos, reciclagem, mobilidade pedonal e reutilização.

Desflorestação, queima de combustíveis fósseis, atividade industrial, transportes poluentes, atividade pecuária e 
resíduos sólidos.

2.2.3.As alterações climáticas também podem ocorrer por causas naturais como:

Variação da radiação solar, vulcanismo, El Niño e La Niña.

Inundações, chuvas ácidas, falta de água e extinção das espécies.

2.2.4. Os países que mais contribuem para aumentar os efeitos das alterações climáticas são:

China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Brasil e Alemanha.

Bangladesh, Guiné Bissau, Serra Leoa, Haiti, Sudão do Sul e Nigéria.

2.1. Identifica um conjunto de atividades humanas que prejudicam o Planeta devido à emissão de gases com efeito 
de estufa. 

As enormes quantidades de gases com efeito de estufa provenientes das atividades humanas juntam-se às natural-
mente presentes na atmosfera, reforçando o efeito de estufa e o aquecimento global. Os impactos que as atividades 
humanas têm nas alterações climáticas é extremamente elevado. Importa, por isso, perceber quais as atividades que 
mais contribuem para agravar as alterações climáticas.

As alterações climáticas afetam todas as regiões 
do mundo, através de fenómenos meteorológicos 
e climatológicos extremos (tempestades extremas, 
ondas de calor, secas, vagas de frio, etc.). Estes fenó-
menos causam, ou podem causar, inúmeros danos 
materiais, podendo ainda ceifar milhares de vidas 
humanas.

3.2. Achas que as alterações climáticas afetarão todas as regiões do mundo com a mesma intensidade? 
Justifica a tua resposta.

IMPACTO NO DIA-A-DIA

Quais são as causas das alterações climáticas?2 Quais são as consequências das alterações climáticas?3

Fig. 3 e 4. Seca no Rio Tejo. De maio a outubro de 2019 verificou-se uma descida do nível da água superior a 15 metros, resultante das alterações 
climáticas e do consumo irresponsável de recursos naturais. (Fonte: Diego Garcia | shifter.sapo.pt)
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Adaptado de: OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions

Fig. 2. Concentração atmosférica global de CO2

O gráfico representa a concentração atmosférica 
média global de dióxido de carbono (CO2), me-
dida em partes por milhão (ppm). As tendências 
nas concentrações de CO2 a longo prazo podem 
ser medidas com grande detalhe usando amos-
tras de ar preservadas em núcleos de gelo.

(Fontes: EPICA Dome C CO₂ record (2015) e NOAA 
(2018) in ourworldindata.org)

3.1. Identifica, no quadro ao lado, os impactos que 
estes fenómenos (tempestades extremas, secas e 
ondas de calor) podem ter no teu dia-a-dia.

SABIAS QUE...?
• Caso as emissões globais de GEE não desçam 7,6% a cada ano entre 2020 e 2030, o mundo poderá perder 
a oportunidade de conter o aumento da temperatura abaixo de 1,5⁰C, como definido no Acordo de Paris.

• Na maioria dos países da Europa, o consumo de água por pessoa varia entre 200 e 300 litros por dia, 
enquanto que nos Estados Unidos da América é de 575 litros por habitante. Em contrapartida, em países 
menos desenvolvidos, como Moçambique, o consumo é inferior a 10 litros por habitante.

• Nos 800 mil anos antes da Revolução 
Industrial e Energética a concentração 
de CO2 estava abaixo de 250 ppm, em 
1860 a concentração atingiu os 290 ppm 
e em 2018 atingiu os 410 ppm.

SABIAS QUE...?
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3.3. Pesquisa por notícias, em jornais ou na internet, sobre as consequências das alterações climáticas na região do 
Médio Tejo, recortando  e colando as imagens nos retângulos abaixo. Faz uma descrição das mesmas, relaciona-as 
com as alterações climáticas e enumera os danos causados.

3.4. Atenta nas seguintes imagens:

3.4.1. Analisa e comenta, atendendo às causas e consequências das alterações climáticas, as imagens do “antes” 
e “depois”.

Local:                        

Local:                        

Local:                        

Amazónia, América do Sul (1989)

Iowa, Estados Unidos da América (março 2018)

Amazónia, América do Sul (2016)

Iowa, Estados Unidos da América (março 2019)

A1

B1

A2

B2

(Fonte: U.S. Geological Survey)

(Fonte: NASA’s Earth Observatory)

• Há ilhas do Pacífico e do Índico que irão submergir devido à subida do nível médio das águas do mar!

SABIAS QUE...?
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Para dar resposta às alterações climáticas, existem diferentes tipos de medidas que podemos adotar: as medidas 
de adaptação, que minimizam os impactes que não podem ser evitados, e as medidas de mitigação, que visam a 
prevenção ou a interrupção de algo.

4.1. Elabora, no quadro abaixo, uma lista com algumas medidas de adaptação e mitigação para as alterações climáticas.

4.2. As alterações climáticas afetam mais uns países do que outros. Por sua vez, existem países que contribuem 
mais para as alterações climáticas do que outros. Sombreia, nos mapas abaixo, o/os continente/s que são mais 
afetados e os que mais contribuem para as alterações climáticas.
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Os teus comportamentos diários podem influenciar as alterações climáticas de forma decisiva. Tens consciência de 
que maneira os teus comportamentos prejudicam o ambiente? Sabes o que fazer para alterá-los?

4.3. Preenche a seguinte tabela identificando os teus comportamentos diários que influenciam negativamente o 
clima e identifica formas de melhorar esses teus comportamentos.

4.4. Efetua uma lista com medidas que já adotaste para poupar energia elétrica.

✓

✓

✓

✓

✓

O que podemos fazer para agir contra as alterações climáticas?4

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

COMPORTAMENTOS NEGATIVOS COMO MELHORAR
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• A China, EUA, Europa e a Índia são os principais emissores que contribuem para mais de 55% do total de 
emissões na última década, excluindo as emissões das alterações do uso do solo, como a desflorestação.

SABIAS QUE...?
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4.5. Dividam-se em quatro grupos e façam uma análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats - pontos 
fortes, prontos fracos, oportunidades e ameaças) sobre as energias renováveis. Cada grupo deve ficar encarregue 
de uma categoria. No fim, reúnam as informações de todos os grupos e discutam as vossas conclusões. Portugal encontra-se entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. 

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa como uma das áreas poten-
cialmente mais afetadas pelas alterações climáticas (IPCC 2014, Ciscar et al. 2014).

As alterações climáticas antropogénicas são já inevitáveis, têm uma probabilidade elevada de se agravarem e terão 
impactos, na maior parte negativos, sobre vários sistemas naturais e sociais.

Neste contexto, torna-se incontornável a necessidade de implementação de medidas destinadas a promover a 
adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos, não só a nível nacional, como também a nível 
regional e local.

Foi neste enquadramento que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) se propôs desenvolver o Plano 
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo (PIAAC-MT), um instrumento de diagnóstico à 
capacidade adaptativa da região do Médio Tejo e dos municípios que a integram, que permite identificar as medidas 
necessárias para a adaptação de entidades, populações e restantes partes interessadas a fenómenos climáticos 
extremos, criando as bases para a sua implementação e monitorização.

O PIAAC-MT contempla ainda uma abordagem setorial, discriminando 8 setores prioritários, em função da sua rele-
vância para a região do Médio Tejo, a saber:

5.1. Analisa as medidas de adaptação às alterações climáticas propostas no PIAAC-MT (a partir da página 277), 
disponível no site do projeto em http://mediotejoadapta-se.mediotejo.pt/, e faz corresponder a cada setor uma 
medida de adaptação.

SETORES A CONSIDERAR MEDIDAS A ADOTAR 

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo5
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1965 1970 1980 1990 2000 2010 2019
0%

20%

40%

60%

80%

100% Outras 
renováveis
(1%)

Biocombustíveis
(0.68%)

Solar 
(1.11%)

Eólica
(2.18%)

Hídrica
(6.45%)

Nuclear
(4.27%)

Gás natural
(24.23%)

Carvão
(27.04%)

Petróleo
(33.06%)

SETORES-
CHAVE

Biodiversidade

Ordenamento
de Território e Cidades

Recursos Hídricos

Energia e Indústria Turismo

Segurança de Pessoas e Bens

Agricultura, Florestas 
e Pescas

Saúde Humana

• Em 2018, o consumo de petróleo foi equivalente a quase 34% de todo o consumo de energia, a nível mundial.

SABIAS QUE...?
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5.3. Quais as principais alterações climáticas projetadas para a região do Médio Tejo até ao final do século?

5.3.1 Analisa o PIAAC-MT (a partir da página 93) e preenche os espaços em branco na tabela com as expressões: 
“aumento” ou “diminuição”.

VARIÁVEL CLIMÁTICA ALTERAÇÕES

                           da precipitação média anual, 
com potencial                           da precipitação no inverno

                          da temperatura média anual, 
em especial das máximas

                          do número de dias de geada

                          dos fenómenos extremos 
(precipitação intensa em tempos curtos)

Precipitação

Temperatura

Geada

Fenómenos Extremos

5.2. Quais as principais vulnerabilidades identificadas e os respetivos graus de risco na região do Médio Tejo?

5.2.1. Assinala para cada vulnerabilidade identificada no PIAAC-MT (a partir da página 93) o grau de risco que se 
encontra presente na região.

GRAU DE RISCO

VULNERABILIDADE Baixo Moderado Elevado Extremo

Incêndios Florestais

Sismos

Vagas de Frio

Ondas de Calor

Cheias e Inundações

Rutura de Barragem

Movimentos de Massa

Secas

6.1. Regista, através de uma fotografia, uma situação do quotidiano que potencie as alterações climáticas e cola-a 
no espaço no fundo da página.

6.2. Redige uma carta ao Presidente da Câmara Municipal onde explicas o que farias para diminuir os efeitos das 
alterações climáticas no teu concelho.

A Carta6

Fig. 6 e 7. Estragos provocados 
pela tempestade Elsa, em de-
zembro de 2019. Apenas na re-
gião do Médio Tejo, a tempestade 
provocou estragos na ordem dos 
milhões de euros, com conse-
quências para diversos setores, 
desde infraestruturas públicas 
a estabelecimentos comerciais 
(Fontes: jornaldeabrantes.pt e jn.pt)
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Desligo a luz sempre 
que não é precisa

Quando tomo banho, 
lavo os dentes ou as 

mãos, fecho sempre a 
torneira quando não 

utilizo a água

Reutilizo os produtos 
que consigo, dando-
lhes uma nova vida

Retiro os carregadores 
das tomadas quando 

não estão a ser 
utilizados

Peço aos meus pais 
para comprarem 

embalagens maiores e 
reutilizáveis de modo 

a comprar menos 
embalagens e produzir 

menos resíduos

Não deixo os 
equipamentos 

eletrónicos em stand 
by

Reutilizo a água da 
chuva para regar as 

plantas

Plantei uma árvore e 
protejo as outras

Utilizo meios de 
transporte coletivo, 

bicicleta ou mobilidade 
pedonal, sempre que 

possível

Faço reciclagem e 
separação de resíduos, 

sempre que possível

Reduzi o consumo de 
carne

Agora que já sabes mais sobre as alterações climáticas, o que as 
causa e as suas consequências, preenche a checklist abaixo onde 
identificas os comportamentos sustentáveis que já fazem parte do 
teu dia-a-dia. Utiliza o cartão em branco para acrescentar outros 
comportamentos que aches pertinentes. 

CHECKLIST DE COMPORTAMENTOS SUSTENTÁVEIS MÉDIO TEJO ADAPTA(-SE)

Utiliza este espaço livre para fazeres apontamentos importantes, registares notas ou até pensamentos 
que aches pertinentes no âmbito das alterações climáticas!



Olá, eu sou a Borboleta Adapta, a mascote do projeto Médio Tejo Adapta-se. 
A minha missão consiste em ensinar tudo o que sei sobre as alterações climá-
ticas para te ajudar a proteger o nosso planeta.

Espero que tenhas gostado deste livro e, sobretudo, que o mesmo tenha sido 
útil para a tua aprendizagem sobre a nossa “casa”. Acima de tudo, que te tenha 
deixado com vontade de aprender mais!

Se tiveres dúvidas ou se simplesmente quiseres saber mais 
sobre o projeto ou sobre a temática, visita o nosso site  
onde podes encontrar informação para esclarecer todas 
as tuas dúvidas, ou falar com alguém que possa fazê-lo! 

Até à próxima! 

Faz scan do QR code ao lado para visitares 
o site, ou usa o endereço direto:

mediotejoadapta-se.mediotejo.pt



Este livro didático foi desenvolvido no âmbito do projeto Médio Tejo Adapta(-se), 
com o objetivo de dotar os alunos com conhecimentos, claros e sucintos, sobre as 

Alterações Climáticas, abrangendo não só as suas causas e consequências, mas 
também o que está nas nossas mãos para travar este problema.

mediotejoadapta-se.mediotejo.pt


