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PREFÁCIO  
Os professores e formadores são a espinha dorsal de qualquer sistema de EFP e de qualquer 

intervenção educativa. Os professores e formadores de EFP precisam de uma mistura 

equilibrada de competências técnicas, metodológicas e pedagógicas para estimular o 

interesse dos formandos de EFP e facilitar a aprendizagem. A escolha da metodologia didática 

tem sido condicionada pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e das 

características específicas do alvo de referência. 

O objetivo do módulo de formação é permitir aos formandos ter uma visão das alterações 

climáticas e das suas consequências, aprender quais os efeitos das alterações climáticas na 

agricultura convencional e como podem ser os processos de adaptação climática na 

agricultura. Um método agrícola sustentável, ecológico e muito adaptável é a permacultura. 

Isto permitirá ao utilizador familiarizar-se com esta forma de agricultura, compreender como 

funciona a permacultura e quais os produtos que podem ser obtidos com ela. Os utilizadores 

terão a possibilidade de conhecer o potencial, mas também as oportunidades e riscos, bem 

como a utilização de recursos neste método de cultivo.  

O módulo prepara as bases necessárias para a conclusão dos respetivos módulos vocacionais 

específicos e dá aos utilizadores uma oportunidade de trocar informações sobre estes tópicos 

de forma interdisciplinar. O módulo foi desenvolvido de forma a permitir que os estagiários 

do EFP em cozinha e os estagiários do EFP em eletrónica/mecatrónica o possam fazer em 

conjunto. O módulo destina-se a promover competências no campo da cooperação 

interdisciplinar e do pensamento crítico.  
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1. INTRODUÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU 

EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Figura 1. Objetivos do desenvolvimento sustentável. Fonte: wikimedia.org 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo universal à ação para acabar com 

a pobreza, proteger o planeta e melhorar as vidas e perspetivas de todos, em todo o lado. Os 

17 Objetivos foram adotados por todos os Estados membros da ONU em 2015, como parte 

da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, que estabeleceu um plano de 15 

anos para alcançar os Objetivos.1 

                                                           
1 ONU, A Agenda do Desenvolvimento Sustentável “https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/.” 

Consultado a 23 de junho, 2021.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Figura 2. O que é a sustentabilidade. Fonte: YouTube, Rio ESG. 

2. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

A agricultura depende fortemente das condições climáticas, mas também influencia o clima. 

Agricultura ecológica significa cultivar alimentos em diversos sistemas que são 100% 

orgânicos (livres de químicos) e que não utilizam monoculturas. Constroem e mantêm a 

fertilidade do solo através da manutenção da mistura certa de espécies vegetais na terra 

durante todo o ano e fazem mais uso de árvores multifuncionais e outras plantas perenes. 

Quaisquer fertilizantes ou sprays são feitos de materiais vegetais, tais como chás de 

compostagem ou repelente de insetos neem. É uma agricultura baseada no sistema natural.  

Figura 3. O que é a AGRICULTURA ECOLÓGICA? O que significa "AGRICULTURA ECOLÓGICA"? O significado de 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, Fonte: YouTube, The Audiopedia 
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3. AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

A agricultura sustentável incorpora várias alternativas de agricultura não convencional que 

são frequentemente chamadas orgânicas, regenerativas, alternativas, ecológicas ou de baixo 

consumo.  Contudo, só porque uma exploração agrícola é orgânica ou alternativa, não deve 

significar que seja sustentável. Para que uma exploração agrícola seja sustentável, deve 

produzir quantidades adequadas de alimentos de alta qualidade, proteger os seus recursos e 

ser simultaneamente ambientalmente segura e rentável. Em vez de depender de materiais 

adquiridos, tais como fertilizantes, uma exploração agrícola sustentável depende, tanto 

quanto possível, de processos naturais benéficos e de recursos renováveis retirados da 

própria exploração. 

4. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A sustentabilidade ambiental é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta 

atualmente. O aumento da população, juntamente com um tremendo agravamento das 

atividades antropogénicas, levantou várias questões sobre a sustentabilidade dos recursos 

naturais no nosso planeta.  Nenhuma parte da Terra está agora intocada pelo efeito das 

atividades humanas ou da poluição. O aumento constante da população humana e o aumento 

do consumo per capita tem colocado grandes constrangimentos aos recursos naturais. Para 

além disso, a urbanização, industrialização e práticas agrícolas modernas poluíram os 

recursos hídricos, o ar e o solo em todo o globo. Assim, os recursos naturais não só estão a 

ser sobre-explorados, como também a ficar contaminados com produtos químicos tóxicos, o 

que dificulta a sobrevivência das gerações futuras. 

5. ECONOMIA LINEAR VS CIRCULAR 

Uma economia linear segue tradicionalmente o plano "take-make-dispose" passo a passo. 

Isto significa que as matérias-primas são recolhidas, depois transformadas em produtos que 

são utilizados até serem finalmente descartados como resíduos. O valor é criado neste 

sistema económico através da produção e venda do maior número possível de produtos.2 

                                                           
2 Em que é que uma economia circular é diferente de uma economia linear? 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-
different-from-a-linear-economy/ Consultado a 23 de junho, 2021. 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
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A economia circular implica uma conceção ou sistema que mantém o valor acrescentado de 

um produto tanto quanto possível e elimina o desperdício. Quando um produto termina o 

seu ciclo de vida, é suposto ser mantido dentro da economia como recurso que pode ser 

utilizado produtivamente repetidamente e assim criar um valor adicional (Comissão Europeia 

(2014). 

Figura 4. Economia Circular. Fonte: Pinterest 
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