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Ação nº 6 - 2021/22 

“O Clima de Portugal e as Alterações Climáticas” 14ª edição 

Registo de Acreditação:  CCPFC/ACC- 106124/19 

Número de Horas: 25  nº de Turma: 1 

Modalidade: Curso de Formação 

Data de Início   07 de maio 22 

Data de Fim:  20 de junho 22 

Local de Realização:  e-Learning 

Link de Localização:  http://www.cfpor.pt/moodle30/enrol/index.php?id=73  

Horário: sessões síncronas das 9.30 às 12.30 - sábados 

Calendário:  

Curso de Formação: O clima de Portugal e as alterações climáticas 12ª ed. - 25 horas, e-Learning 
Formador: Nuno Avó - acreditada como específica  

Sessão  Data Duração 

1 07 de maio Síncrona –3h (início 09:30h) 

2 7 maio a 14  maio Assíncrona – 3h  

3 14 de maio Síncrona – 3h (início 9:30h) 

4 14 maio a 28 maio Assíncrona – 4h 

5 28 de maio Síncrona – 3h (início 9:30h) 

6 de 28 de maio a 11 de junho Assíncrona – 3h 

7 11 de junho  Síncrona –4h (início 9:30h) 

Entrega do relatório final – 20 de junho(2horas) 

 
  
Sessão Síncrona – 3 horas e última 4 horas 

Sessões assíncronas –períodos de 2 a 4 horas  

Formador(a) :  Nuno Miguel Avó 

Certificado:  CCPFC/RFO-28250/10 

Domínio: - B - Prática de pedagógica e didática na docência 
A ação releva para os 50% da componente científica-pedagógica. Sendo considerada específica 

 

Plano da Acção de Formação 

http://www.cfpor.pt/moodle30/enrol/index.php?id=73
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Destinatários 

Professores dos Grupos 420, 200  

Objetivos 

- Vivenciar experiências da didática da Geografia com vista ao enriquecimento e diversificação de 
estratégias na sala de 
aula; 
- Utilizar Tecnologias de Informação e Geográfica de forma proativa na concretização de tarefas, 
quer no contexto da 
formação contínua, quer no contexto de sala de aula; 
- Formular opções de planeamento em áreas de risco em Portugal devido a possíveis alterações 
climáticas; 
- Compreender os conceitos básicos de climatologia, tendo em conta os novos modelos de 
previsão, baseados nas 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
-Reforçar, relembrar ou atualizar alguns conceitos sobre as principais causas dos fenómenos 
naturais de origem 
meteorológica no território português 

Conteúdos da Acção 

Sessão 1- Aspetos teóricos: Apresentação de informação sobre os tipos de clima a nível mundial; 
Apresentação e discussão de informação sobre o clima de Portugal - características gerais e 
precipitação. Aspetos práticos: Exploração do site de meteorologia. Utilização das ligações da 
página inicial. O Tempo: tempo presente, previsão significativa, tempo no mundo, previsão para 
10 dias, previsão para 5 dias. E ainda: Destaques, Notícias, Comunicados de Imprensa, Produtos e 
Serviços, Consultoria, Publicações, Área Educativa (explorar), Enciclopédia meteo. 
Sessão 2- Aspetos teóricos: O clima de Portugal (A temperatura – Variação espacial, variabilidade 
anual e regimes prováveis; Análise sumária de gráficos termo pluviométricos). Aspetos práticos - 
Exploração dos sites de meteorologia (Exploração de Cartas meteorológicas, imagens de satélite, 
imagens de radar, observações de superfície e gráficos de observação.  
Sessão 3- Aspetos teóricos: As alterações climáticas em Portugal (O clima do futuro em Portugal 
Continental, Análise dos cenários relativamente à temperatura (mapas). Análise dos cenários 
relativamente à precipitação (mapas). 
Aspetos práticos: Exploração do site de meteorologia (O Clima – Acompanhamento do clima, 
extremos meteorológicos, normais climatológicas, observação de secas, boletins climatológicos, 
sismologia, Aeronáutica, Agrometeorologia, Ambiente Atmosférico). Início do trabalho final. 
Sessão 4- Aspetos teóricos: Impactos ao nível dos recursos hídricos, nas zonas costeiras e no setor 
das pescas, e respetivas medidas de adaptação. 
Aspetos práticos: Exploração do site geoescola (www.geoescola.org) para construção do gráfico 
termo pluviométrico, sugestões sobre exercícios possíveis com o auxílio das informações do site 
do Instituto de Meteorologia e outros Sites internacionais de meteorologia. (sessão on-line) 
Sessão 5- Aspetos teóricos: Impactos na agricultura, nas florestas e na biodiversidade, na saúde 
humana e ao nível do setor energético, e respetivas medidas de adaptação. 
Aspetos práticos: Apresentação do trabalho final. 

Metodologia da Realização da Acção 

Sessões teórico-práticas. 
- Análise de situações meteorológicas específicas. 
- Construção de gráficos em formato digital e on-line. 
- Construção de mapas em formato utilizando Sistemas de Informação Geográfica 
- Exploração de sítios e portais sobre meteorologia e clima a nível Nacional e Internacional 
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Regime de Avaliação dos Formandos 

1. Apresentação de um trabalho final individual ou de pequenos grupos no qual o formando 
manifeste de que forma poderá utilizar os conteúdos explorados, durante a ação de 
formação, na sua prática letiva. 

Elaboração de um relatório individual de acordo com os seguintes parâmetros 
 
1.1. - Estrutura do relatório final individual dos cursos de formação 
(1 a 2 páginas, letra Arial 12, sem imagens) 
- Introdução (razões de inscrição na ação e na temática) 
- Desenvolvimento (breve análise das atividades desenvolvidas durante a formação, pelos 
formadores e formandos) 
- Conclusão (mais valia da ação/projeto, o que correu bem e as dificuldades) 
 
1.2. O relatório final é submetido como trabalho na plataforma e o nome do ficheiro deve seguir 
a seguinte regra 1º e último nome do formando, seguido do acrónimo da ação (ex: 
filipe_gomes_cpeac) 
 
2. Escala de classificação: de 1 a 10 % Valor Descrição 
0- 29 1 a 4,9 Insuficiente; 30 - 49 5 a 6,4 Regular; 50- 74 6,5 a 7,9 Bom; 75-84 8 
a 8,9 Muito Bom; 85-100 9 a 10 Excelente 
Avaliação da participação ao longo das sessões presenciais e online.  
3. Classificação Final  
A classificação quantitativa, traduz-se numa escala de 1 a 10.  
A avaliação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e 
Excelente) e o valor final da classificação quantitativa. 

Bibliografia e webgrafia 

NICOLAU, R. (2002): Modelação e Mapeamento da Distribuição Espacial da Precipitação - Uma 

Aplicação a Portugal Continental. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa. Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Doutor. 356 p. 

PIRES, V.C. (2003): Frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos associados a 

precipitação. Desenvolvimento de um sistema de monitorização de seca em Portugal Continental. 

Dissertação no âmbito do Mestrado em Ciências e Engenharia da Terra, Lisboa, 89 pp. 

http://www.ipma.pt/pt/index.html 

http://portaldoclima.pt/pt/ 

https://climate.nasa.gov/ 

Formação a Distância 

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a 
distância 
Possibilidade de diminuir os tempos de deslocação, uma vez que as ações de formação são 
realizadas na Sede da 
Associação em Lisboa e muitos professores deslocam-se de toda a Área Metropolitana de Lisboa 
e de regiões mais 
afastadas, como por exemplo, Porto, Viseu ou Faro, para realizar as ações de Formação, pois nas 
regiões (Norte, Centro, Alentejo e Algarve) por vezes, é difícil encontrar ações de Formação 
específicas da disciplina de Geografia e sua didática. 
Leitura mais aprofundada de alguns documentos, que nas sessões presenciais não são exequíveis 
de ler, devido à 
extensão, para posterior discussão nos Fóruns e Chat. 
Perfil do Formador 
Licenciatura em Geografia e Ordenamento do Território – Variante de Geografia Física 
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Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Territorial Aplicados ao 
Ordenamento  
Bibliografia: 
Tese de mestrado: "Decis de precipitação em Portugal Continental (1951-1980 e 1981-2010): 
cartografia e aspetos evolutivos" 
Relatório de estágio de Pós-graduação: "Cartografia de decis de precipitação em Portugal 
Continental (1961-1990)" 
Formador desde 2010. Já realizou esta ação de formação em 5 ocasiões (2012 (2); 2013; 2014; 
2015) 
 
Distribuição de horas 13 Nº de horas online síncrono 2 Nº de horas online assíncrono 12 


