
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1: Módulo de treino para ambiente/alterações 
climáticas e permacultura para todos os tipos de estagiários VET 
 
 

UNIDADE 7: ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DA AGRICULTURA 

ATRAVÉS DA PERMACULTURA 
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que 
reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por 
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

Atividade 1 

Leia atentamente as afirmações seguintes e indique se são verdadeiras ou falsas. 

Circule ou sublinhe a resposta que achar mais adequada. 

 
 
1) Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente por eventos 

climáticos extremos menos frequentes e por uma diminuição na variabilidade climática 

anual. Verdadeiro / Falso 

2) As alterações climáticas apresentam riscos e oportunidades significativos para a 

agricultura. Verdadeiro / Falso 

3) Como um sistema de design ecológico para a sustentabilidade, a permacultura ensina 

como projetar casas naturais e sistemas de produção de alimentos abundantes. 

Verdadeiro / Falso 

4) A permacultura inclui a combinação de armazenamento e produção de alimentos, 

abastecimento de água, energia, tratamento de resíduos nas águas, com remediação 

ecológica e co-ocupação com animais. Verdadeiro / Falso 

5) Incorporar apenas um pouco de permacultura em quintas de qualquer tamanho não 

ajudará a mitigar as mudanças climáticas. Verdadeiro / Falso 

6) Experimentar técnicas de permacultura pode melhorar a eficácia e sustentar recursos 

agrícolas limitados. Verdadeiro / Falso 

7) Uma das formas específicas pela qual a permacultura pode ajudar na questão das 

mudanças climáticas é cuidar da diversidade. Verdadeiro / Falso 

8) Ao plantar árvores de diferentes espécies e variedades, pode-se esperar que após 150 

ou 200 anos, pelo menos algumas delas estejam com bons resultados. Verdadeiro / 

Falso 
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Atividade 2 
Leia cada questão com atenção e complete o teste escolhendo a resposta que 

considera correta. Pode haver mais do que uma resposta correta. 

 
1. O planeamento da adaptação da permacultura às mudanças climáticas 

continua a ser um desafio devido à necessidade de integrar quantidades 

substanciais de informação. Essas informações variam de: 

a. informação de local geográfico 

b. cenários climáticos 

c. dados socioeconómicos  

2. Permacultura significa: 

a. riscos e oportunidades significativas para a agricultura 

b. adaptação da agricultura e paisagens florestais às alterações climáticas 

c. novas oportunidades para proteção do solo e aproveitamento de recursos 

naturais 

3. Como um sistema de design ecológico para a sustentabilidade, permacultura 

ensina: 

a. como desenhar sistemas de produção alimentar abundante  

b. usar diferentes caminhos para atingir agricultura suficiente e sustentável 

c. regenerar ecossistemas e paisagens degradadas 

4. Incorporar alguma permacultura numa quinta de qualquer tamanho: 

a. não consegue ajudar a mitigar alterações climáticas 

b. consegue ajudar a mitigar alterações climáticas 

c. deve apenas ser incorporada na totalidade 

5. Ao plantar árvores de diferentes espécies e variedades, pode-se esperar que 

num espaço de (...) anos, algumas apresentarão bons resultados: 

a. 50-100 

b. 100-150 

c. 150-200 
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Atividade 3 
 

Pense em objetos da sua casa que necessitam de energia. Em grupos, faça um 

brainstorming e liste as formas como a energia é desperdiçada e como ela pode ser 

economizada. Depois disso, você pode expandir a lista para incluir ideias de economia de 

energia e recursos que não usam eletricidade diretamente, por exemplo, reciclagem, 

compra de alimentos com menos embalagens, etc. 
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