
Controlo dos impactes 
das catástrofes 

L 



MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS 



Fenómenos geológicos 

Sismos 
Vulcões 

Deslizamentos de terras 

Algumas medidas de prevenção 

e controlo de danos 

 
• Ter uma atitude informada sobre o 

risco geológico ou padrões 
climáticos associados a uma dada 
região.  

• Construir em locais seguros e de 
acordo com as regras dos planos de 
ordenamento do território.  

• Cumprir as instruções das 
autoridades, nomeadamente dos 
serviços de proteção civil. 



Deslizamentos de terras 

Distribuição distrital de deslizamentos 
(Fonte: Anuário Proteção Civil, 2010)  



Deslizamentos de terras 

Distribuição distrital de deslizamentos 
(Fonte: Anuário Proteção Civil, 2010)  



Fenómenos climáticos 

Tempestades 
Inundações 

Secas 

Algumas medidas de prevenção 

e controlo de danos 

 
• Conhecer eventuais planos de 

evacuação. 
• Proteger a sua vida e a dos seus 

próximos. 
• Voluntariar-se para apoio a vítimas. 
• Participar na recuperação de 

habitats. 



Inundações 

Distribuição distrital de inundações 
(Fonte: Anuário Proteção Civil, 2010)  



Inundações 

Distribuição distrital de inundações 
(Fonte: Anuário Proteção Civil, 2010)  







Algumas medidas de prevenção 

e controlo de danos 

 
• Reduzir as emissões de poluentes 

atmosféricos. 
• Fazer uma utilização racional da 

água. 
• Moderar consumos e reduzir a 

quantidade de lixo. 
• Proteger a sua vida e a dos seus 

próximos. 
• Voluntariar-se para apoio às 

vítimas. 
• Participar na recuperação de 

habitats. 

Poluição 

Poluição da atmosfera 
Poluição da água 
Poluição do solo 



Aquecimento global 
No momento atual, verificam-se já 
situações que são consequências do 
aumento da temperatura global da 
Terra, nomeadamente o degelo 
progressivo dos glaciares. 
Para tentar alterar esta situação, 
numerosos países têm estabelecido 
compromissos de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, como o 
Protocolo de Quioto.  

Faz também a tua parte… 

 Desliga lâmpadas, televisores, aparelhagens de som e computadores, logo que 
tenhas acabado de os utilizar. 

 Procura reduzir o aquecimento no inverno. 
 Não deixes a porta do frigorífico aberta enquanto pensas no que queres ir buscar. 
 Prefere os transportes públicos ao transportes privativos motorizados. 



Chuvas ácidas 
As chuvas ácidas afetam geralmente zonas muito industrializadas, 

causando efeitos devastadores quer em ecossistemas terrestres, quer 

em ecossistemas aquáticos. No entanto, mesmo regiões que não 

emitem poluentes podem estar sujeitas a elas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diminuir os efeitos das chuvas ácidas, é fundamental que as 

populações reduzam a emissão de poluentes atmosféricos. 

Incentivar o uso de energias alternativas e reduzir a queima de 

combustíveis fósseis contribui para a melhoria da qualidade 

ambiental.  

 

Os efeitos das chuvas ácidas são visíveis 
na morte das árvores em florestas 
muito longe das zonas onde são 
emitidos os poluentes atmosféricos. 



Camada de ozono 

Faz também a tua parte… 

 Não uses sprays aerossóis com CFC (lê os rótulos de lacas, produtos de limpeza e de 
desodorizantes pessoais ou de casa). 

 Compra equipamentos de refrigeração que não contenham CFC (frigoríficos, arcas 
de congelação, ar condicionado). 

O perigo para a 

Humanidade da diminuição 

da camada de ozono levou 

países de todo o mundo a 

assinarem o Protocolo de 

Montreal.  

A utilização de CFC foi 

proibida e os cientistas 

desenvolveram substitutos 

menos perigosos. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kvjRn9spqZow1M&tbnid=gVtqxaaehPHI8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=79198&ei=IGqZU8q-L8SW0AXjnoDgAw&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNEnzQa0HEe6Qsa5VsddeAOtjbsqAw&ust=1402649496944941




Poluição do solo 
A desertificação consiste na degradação 
dos solos resultante das alterações 
climáticas e das atividades humanas. Um 
solo desertificado fica sem plantas e mais 
exposto à erosão. 
 

Para prevenir a desertificação deve ser praticada a agricultura sustentável – 
provoca menos poluição e evita a destruição da Natureza. 

A agricultura biológica é um dos exemplos de 
agricultura sustentável que não utiliza agroquímicos e 
mobiliza menos o solo. A prática desta agricultura 
melhora, a longo prazo, a fertilidade dos solos. 



Algumas medidas de prevenção 

e controlo de danos 

 
• Recusar produtos resultantes do 

abate de florestas nativas ou 
tropicais.  

• Adotar uma atitude vigilante em 
relação à floresta.  

• Colaborar com os bombeiros e 
demais autoridades.  

• Participar em programas de 
reflorestação. 

Desflorestação e incêndios 

Desflorestação 
Incêndios 





Algumas medidas de prevenção 

e controlo de danos 

 
• Impedir a libertação de espécies 

exóticas nos espaços naturais.  
• Informar as autoridades da 

presença de espécies exóticas em 
locais onde antes não existiam.  

• Participar na recuperação de 
habitats. 

Invasões biológicas 

Invasões biológicas 



A elaboração de cartas de risco geológico 

ou climático, a construção de acordo com 

planos de ordenamento, a existência de 

planos de evacuação e a criação de serviços 

de proteção civil são algumas medidas que 

visam diminuir os impactes das catástrofes. 

 

Cada cidadão deve ter uma participação 

ativa na prevenção das catástrofes e no 

controlo dos danos por elas provocados. 



Riscos naturais 
e de ocupação antrópica 



Cartas de risco para Portugal Continental 



Cartas de risco para Portugal Continental 



De forma a diminuir os 

impactes de origem natural, 

cada cidadão deve estar 

informado e consciente dos 

riscos associados à região, 

construir em locais seguros e 

de acordo com as regras de 

ordenamento e cumprir as 

instruções dos serviços de 

proteção civil. 



http://www.proteccaocivil.pt/educid/RecInformativosPedagogicos/Pages/Folhetos.aspx 

http://www.proteccaocivil.pt/educid/RecInformativosPedagogicos/Pages/Folhetos.aspx


Proteção 
dos ecossistemas 

em Portugal 



Áreas Protegidas  
 
Áreas terrestres, zonas aquáticas 
interiores ou zonas marinhas  em que a 
biodiversidade apresente, pela sua 
raridade, valor científico ou  ecológico, 
uma relevância que exija medidas de 
conservação. 



A classificação de uma Área Protegida 
visa conceder-lhe  um estatuto legal de 
proteção adequado à manutenção da  
biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas.  



Biodiversidade 
A variedade das formas de vida e dos 
processos que as relacionam, 
incluindo todos os organismos vivos, 
as diferenças genéticas entre eles e as 
comunidades e ecossistemas em que 
ocorrem. 

Percentagem de espécies 
ameaçadas em Portugal  



Percentagem de espécies 
ameaçadas em Portugal  

Conservação da natureza 
e da biodiversidade 
O conjunto das intervenções físicas, 
ecológicas, sociológicas ou económicas 
orientadas para a manutenção ou 
recuperação dos valores naturais e para 
a valorização e uso sustentável dos 
recursos naturais. 



Biodiversidade 

Ameaçada por  

Perda de habitats 

Espécies invasoras 

A proteção dos ecossistemas passa pela conservação ou recuperação 
da sua biodiversidade. 

Sobre-exploração 

Preservação de habitats 

Recuperação de habitats 

Reprodução em cativeiro 

Capturas limitadas 

Incentivos económicos 

Protegida por  

Biodiversidade 

Preservação de habitats 

Recuperação de habitats 

Reprodução em cativeiro 

Capturas limitadas 

Controlo de predadores 

Incentivos económicos 

Perda de habitats 

Poluição 

Espécies invasoras 

Sobre-exploração 



A LPN é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), de 
âmbito nacional, fundada em 1948, sendo a associação de defesa do 
ambiente mais antiga da Península Ibérica. 

http://www.lpn.pt/ 

http://www.lpn.pt/default.aspx


A Quercus é uma associação 

independente, apartidária, de 

âmbito nacional, sem fins 

lucrativos e constituída por 

cidadãos que se juntaram em 

torno do mesmo interesse pela 

Conservação da Natureza e 

dos Recursos Naturais e na 

Defesa do Ambiente em geral, 

numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentado. 

www.quercus.pt 



http://lobo.fc.ul.pt/ 

http://lobo.fc.ul.pt/


A SPEA é uma associação 

científica sem fins lucrativos 

que promove o estudo e a 

conservação das aves em 

Portugal. 

www.spea.pt 



Cidadãos e proteção 
dos ecossistemas 



A proteção dos ecossistemas depende da conservação ou recuperação da 
sua biodiversidade, que é a base da qualidade dos serviços prestados. 



Através da escola, da família e da sociedade em geral, deve ser 
desenvolvida uma educação para o desenvolvimento sustentável que 
permita, a cada pessoa, exercer uma cidadania ambiental. 



As boas práticas de cada cidadão, no sentido da proteção e conservação 
dos ecossistemas, são fundamentais para o bem-estar pessoal e coletivo.  
 
Cada cidadão deve pensar globalmente e agir localmente. 





• Prefere materiais recicláveis.  
• Trabalha com documentos em 

formato digital em vez de papel.  
• Reutiliza o papel.  
• Separa materiais usados para 

reciclar.  
• Reduz o lixo.  
• Trabalha com luz natural.  
• Configura o teu computador 

para poupança de energia.  
• Zela pela eficiência da 

iluminação e do aquecimento.  

Na escola 



• Desloca-te a pé ou de bicicleta.  
• Prefere o transporte coletivo ao 

automóvel.  

Nos transportes 



• Opta pelo chuveiro em vez de 
banho de imersão.  

• Fecha a torneira enquanto lavas 
os dentes.  

• Deita o lixo no balde e não na 
sanita.  

Na casa de banho 



• Fecha bem a porta do frigorífico.  
• Poupa a água.  
• Separa os lixos.  

Na cozinha 



• Pede mais vegetais e menos 
carne.  

• Opta por água da torneira.  
• Prefere produtos locais e fruta da 

época.  
• Evita desperdícios. 

No refeitório 



• Recusa publicidade direta se não 
te interessa.  

• Recusa sacos plásticos para as 
compras.  

• Deposita os lixos nos ecopontos.  
• Protege os animais e as plantas.  
• Recolhe os dejetos do teu 

animal de estimação.  
• Participa em campanhas de 

proteção da Natureza.  
• Planta uma árvore.  

Na rua 



• Usa lâmpadas economizadoras. 
• Reduz a iluminação. 
• Reduz o aquecimento. 
• Usa pilhas recarregáveis. 
• Desliga a televisão e outros 

aparelhos no botão. 
• Retira os carregadores das 

tomadas. 
• Apaga as luzes quando saíres. 

Na sala 



Utilizar a máquina 
de lavar com carga 

máxima.  

Secar 
a roupa ao ar. 

Optar por um computador 
portátil. 

Desligar 
a televisão 
no botão. 

Retira os carregadores 
das tomadas quando não são 

utilizados. 

Utilizar lâmpadas 
economizadoras. 

Tomar 
banho 

de duche. 

Fechar a água 
enquanto 
se lavam 

os dentes. 

Diminuir 
a quantidade 

de água em cada 
descarga 

do autoclismo. 

Reduzir 
o aquecimento. 

? 

? 
? 

? ? 

? ? 

? 

? ? 



http://www.cidadessustentaveis.info/ 

Agenda 21 Local é um processo no qual as autoridades trabalham com a 
restante comunidade na elaboração de uma estratégia conjunta e na 
aplicação de projetos com vista à melhoria da qualidade de vida ao nível 
local. 


