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Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Secundário)

PLANO DO CURSO

I.  Enquadramento 
    e aspetos 
    conceptuais

  

II.  Análise e 
    gestão dos 
    riscos e das 
    crises

III.  Segurança no 
      século XXI e 
      Educação 
      para o Risco

VI. Avaliação

Dotar os formandos de 
conhecimentos gerais e 
legais sobre riscos

Dar a conhecer aos 
formandos a importância da 
análise do risco para a 
prevenção e da preparação 
para a redução dos efeitos 
das manifestações de riscos

Dotar os formandos de 
conhecimentos gerais sobre 
a importância do socorro e 
da reabilitação para a 
minimização dos danos das 
catástrofes

Dar a conhecer aos 
formandos o modo de 
funcionamento do Sistema 
Nacional de Prevenção e 
Socorro

Dar a conhecer aos 
formandos os objetivos da 
Educação para a Redução 
dos Riscos

Dotar os formandos com 
conhecimentos sobre os 
grandes tipos de riscos e os 
seus principais subtipos

Dar a conhecer medidas que 
ajudam a prevenir os riscos e 
a autoproteger-se 

Aplicar os conhecimentos 
adquiridos em projeto a 
desenvolver na escola

Conhecer os principais 
conceitos e a importância dos 
processos e vulnerabilidades 
como condicionantes dos 
riscos

Conhecer os principais 
elementos a ter em conta na 
análise de riscos e as 
consequências na redução 
das catástrofes

Conhecer o posicionamento 
da resposta no ciclo da 
catástrofe e a sua importância 
para a minimização das 
consequências

Conhecer  os agentes de 
proteção civil intervenientes 
nas diferentes fases de 
resposta às crises

Conhecer as situações que podem 
constituir perigo, identificar 
vulnerabilidades face à ocorrência 
de acidentes e compreender os 
procedimentos de prevenção que 
acautelam a manifestação de 
riscos

Conhecer os tipos e subtipos 
de riscos, bem como as suas 
principais caraterísticas

Desenvolver atividades que 
contribuam para a Redução 
dos Riscos

Operacionalizar atividades, no 
âmbito da Educação para o 
Risco
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Conceitos 
associados aos 
riscos

Análise do risco e 
capacidade de 
antecipação: 
Prevenção e 
Preparação

Capacidade de 
resposta e gestão 
da crise: Socorro e 
Recuperação

Sistema Nacional de 
Proteção Civil e 
planeamento, direção e 
coordenação das 
operações 

Objetivos da 
aprendizagem

Temas e subtemas e 
a classificação dos 
riscos: tipos e 
subtipos

Resultados da 
aprendizagem e 
medidas de prevenção 
e de autoproteção

Trabalho Projeto 
(Poster)

TEMA                   MÓDULO                     OBJETIVOS                         FINALIDADE                    CONTEÚDO                      HORAS

Definição de conceitos: risco, perigo e 
crise; suscetibilidade e probabilidade; 
exposição e sensibilidade; intensidade 
e perigosidade; severidade e 
vulnerabilidade; anomalia, desvio, 
incidente, acidente, acidente grave e 
catástrofe,…

Análise hierárquica das componentes 
do risco. Processos associados à 
severidade das manifestações: 
probabilidade, suscetibilidade e 
intensidade; Vulnerabilidades presentes 
no território: Exposição, Sensibilidade e 
Capacidade de Antecipação.

Organização de Teatros de Operações 
em função de diferentes cenários de 
manifestação de risco, formas de 
atuação das equipas de socorro e 
sucesso das intervenções que só 
terminam com a reabilitação do 
território afetado

Principio da subsidiariedade e forma de 
organização do socorro.

Identificação do que fazer ou não fazer 
perante cada risco e dos problemas 
existentes em cada território para 
desvendar soluções participadas e 
coletivas, trabalhando em interação e 
com confiança em situações de 
emergência

Caraterização dos diferentes tipos e 
subtipos de risco

Medidas de prevenção (estrutural e 
conjuntural);                                
Medidas de autoproteção

Trabalho a desenvolver, integrando  
conteúdos ministrados na ação de 
formação e a apresentar no  XII 
Encontro Nacional de Riscos.



carga horária: 12 horas e 30 minutos

INIRIS 
“INICIAÇÃO AOS RISCOS” 

data:  30 de março de 2019

objetivos:

conteúdos: 

Identificação dos conceitos de risco: natural, antrópico e 
misto, bem como dos respetivos subtipos;

Apresentação genérica dos conteúdos, constantes do 
RERisco, sobre riscos naturais, antrópicos e mistos, bem 
como sobre as respetivas causas, os principais efeitos e a 
localização das áreas geográficas mais suscetíveis a cada 
tipo de risco;

Conhecimento dos comportamentos de prevenção, por 
forma a promover a aquisição de hábitos de segurança, 
com vista à minimização do risco; 

Aplicação das medidas de autoproteção apropriadas a 
cada situação em que haja manifestação de risco. 

Enquadramento da ação;
Análise e gestão dos riscos e das crises;

Análise do risco e capacidade de antecipação: 
Prevenção e Preparação; 
Capacidade de resposta e gestão da crise: 
Socorro e Recuperação;
Sistema Nacional de Proteção Civil e planea-
mento, direção e coordenação das operações 
de proteção civil.

III. Segurança no século XXI e Educação para       
o Risco:

Objetivos da aprendizagem;
Temas e subtemas e a classificação dos
riscos: tipos e subtipos;
Resultados da aprendizagem e medidas de
prevenção e de autoproteção;

IV. Avaliação
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O Curso de Formação visa sensibilizar os Professores da 
Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º 
ciclos) e do Ensino Secundário, para as questões 
relacionadas com os riscos, designadamente em             
termos de:

Este curso visa, ainda, criar condições para a formação 
de docentes no âmbito do Referencial de Educação para 
o Risco, consciencializando-os para a problemática dos
riscos, no contexto de uma cidadania ativa, tornando-os 
capazes de formar cidadãos solidários e conscientes em 
matéria de proteção e socorro, contribuindo assim para 
a promoção, na sociedade portuguesa, de uma cultura 
estratégica de segurança, o que passa por lhes: 

Incutir a necessidade de promoverem ações de 
informação pública que motivem os alunos para a 
adesão a projetos que aumentem a sua preparação para 
situações de emergência; 

Dar a conhecer medidas de autoproteção adequadas 
aos diferentes tipos de risco, de modo a que os alunos as 
saibam aplicar em caso de manifestação de riscos.

I. Ministrar uma componente técnica e científica sobre 
riscos sísmico; 

apresentação:

inscrições:

Áreas e domínios
D13 Educação para a Cidadania e Desenvolvimento
D9i Outro (Educação para o Risco)

Modalidade
Curso de Formação 

Duração
12 horas e 30 minutos 

Formador
Coordenador: Luciano Lourenço, Professor Catedrático da 
Universidade de Coimbra, Formador CPFC/RFO-02338/97, 
na área e domínio A35 Geografia 

Destinatários
Docentes do Ensino Pré-Escolar, do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário 

Calendário
Sessão teórico-prática - 26 de janeiro de 2019
Apresentação da avaliação - 27 de abril de 2019
(XII Encontro Nacional de Riscos) 

Local de realização
Escola Secundária João de Deus, Faro

Estrutura das sessões
O Curso de Formação IniRis sobre "Iniciação aos Riscos”, 
de acordo com o Referencial de Educação para o Risco dos 
Ensinos Pré-Escolar, Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e 
Secundário, está organizado em quatro módulos 
teórico-práticos.

Metodologia
O Curso de Formação será essencialmente expositivo, 
apoiada em suportes audiovisuais, mas com espaços 
práticos, essencialmente para debate dos assuntos 
apresentados e para apresentação dos resultados.

Avaliação
A avaliação tem em conta a presença e a participação ativa 
dos professores nas sessões de formação (20%) e inclui 
uma atividade final de curso, que consiste na elaboração 
de um trabalho escrito, em formato de poster, após o final 
da sessões (50%) e que será exposto/apresentado (30%) no 
XII Encontro Nacional de Riscos.

https://goo.gl/forms/oXQ1v30ov9txXP5A3

(nova data)


