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I. Resumo
Em 2007, a humanidade usou o equivalente a 1,5 dos recursos do planeta Terra para sustentar as suas a:vidades. Em

2030, segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), a humanidade precisará da capacidade de cerca de
dois planetas Terra para sa:sfazer o consumo global [1]. Numa sociedade de mais de 7 biliões de pessoas, a economia
global permite este consumo, produzindo e distribuindo bens e serviços que a sociedade necessita e deseja. Devido às

alterações climá:cas, es:ma-se que, até 2020, cerca de 75 a 250 milhões de seres humanos viverão em regiões de

stress hídrico, que juntamente com uma maior procura de água, porá em causa os seus meios de subsistência [2]. Em

2008, as alterações climá:cas foram proclamadas pelo secretário-geral da ONU, como um desafio da nossa era. As
Nações Unidas têm alertado para uma maior consciencialização sobre como as a:tudes diárias do ser humano
contribuem para as alterações climá:cas. Neste contexto, o con:nente africano é um dos mais vulneráveis as estas

alterações, dada a baixa capacidade adapta:va e de resiliência da maioria da população [3].

A educação ambiental das diferentes faixas etárias pode cons:tuir um recurso e uma estratégia de combate às

alterações climá:cas, preparando as crianças e os jovens como meios catalisadores de uma sociedade capaz de usar de
forma racional e sustentável os recursos limitados do Planeta.
Este trabalho tem como obje:vo a realização de um inquérito sobre os conhecimentos gerais que diferentes amostras

de população, em diversas regiões de Angola, têm sobre as alterações climá:cas. Pretende-se, ainda, analisar a sua

consciencialização sobre a problemá:ca das alterações climá:cas, e a formulação de propostas de mi:gação destes

efeitos, a serem implementadas a nível regional e nacional.
A formulação deste inquérito é baseada no ar:go subordinado ao tema “Mudança Climá:ca na Sala de Aula”, do curso
da UNESCO para professores do ensino secundário, sobre educação em mudanças climá:cas e desenvolvimento

sustentável (EMCDS) [4].
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Figura 1. Mapa de África com
a classificação climá8ca de
Köppen [5]
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II. Introdução
Em Angola, são já evidentes alguns sinais dos efeitos das
alterações climá9cas. Na província de Benguela (ver Figura 2),
por exemplo, observa-se uma progressiva expansão do deserto
do Namibe (Moçamedes).
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Figura 2. Paisagens do Município de Baía Farta, Benguela, onde são visíveis sinais de
deserAficação resultantes da expansão do deserto do Namibe.



A educação ambiental das diferentes faixas etárias pode
constituir um recurso e uma estratégia de combate às
alterações climáticas, preparando as crianças e os jovens
como meios catalisadores de uma sociedade capaz de usar
de forma racional e sustentável os recursos limitados do
Planeta.

III. Inquérito sobre as alterações climá6cas
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INFORMAÇÃO PESSOAL
Sexo: £ Masculino £ Feminino

Idade: ( )

Estado civil: £ Solteiro £ Casado £ Separado £ Outro

QUESTIONÁRIO SIM / NÃO
1. Já ouviu falar sobre a atmosfera?

2. Tem noção da importância da camada de ozono.

3. Tem conhecimentos sobre alterações climáticas?

4. Já ouviu em algum lugar comentários sobre alterações climáticas!

5. Acha importante abordar as alterações climáticas na sala de aula?

6. Ouviu falar sobre gases que danificam a camada de ozono?

7. No seu ponto de vista, acha necessário incorporar nos planos curriculares noções sobre
alterações climáticas?

8. É necessário formar mais docentes vocacionados para lecionar e divulgar informações sobre
alterações climáticas?
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QUESTIONÁRIO SIM / NÃO

9. As a&vidades antrópicas são responsáveis pela aceleração das alterações climá&cas?

10. Culpa as Nações ricas pelas alterações climá&cas?

11. Pode compar&lhar uma história recente sobre alterações climá&cas?

12. Considera as alterações climá&cas não tão graves?

13. Sabe de alguma Ins&tuição que está preocupada com as alterações climá&cas?

14. Sente que o seu es&lo de vida e cultura está sob ameaça pelas alterações climá&cas?

15. Tem lido ou ouvido previsões terríveis sobre alterações climá&cas?

16. Tomou conhecimento sobre ex&nções de espécies por causa das alterações climá&cas?

17. Acha que os nossos descendentes viverão num planeta saudável nos próximos 100 anos?
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QUESTIONÁRIO ABERTO

18. “A coisa que mais me preocupa sobre as alterações climá7cas é …”

19. “Não quero nem pensar que, com as alterações climá7cas, possa acontecer …”

20. “O que mais me assusta num mundo com o clima alterado é …”

21. “Eu poderia realmente ajudar a minha comunidade a enfrentar as alterações
climá7cas por meio de …”

22. “Eu poderia assumir liderança face às alterações climá7cas se eu ...”

23. “Para ajudar a transformar as coisas, um bom caminho que posso seguir seria ...”
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO ALVO DO INQUÉRITO

Instituição de Ensino Localização Designação/Curso Alunos M F

1 Instituto Superior Politecnico da 

Universidde Katyavala Bwila
Benguela Engenharia Mecanica 17 17 0

2 Colegio BG0007 Comandante Dangeroux Catumbela, Benguela Ciencias Fisicas Biologicas 11ª classe 29 23 6

3 Instituto Medio Politecnico do Balombo Balombo Mecanica Maquinas e Motores 13ª classe 30 30 0

4 Instituto Medio Politecnico da Baia Farta Baia Farta, Benguela Ciencias Fisicas Biologicas 10ª classe 20 16 4

5 Escola do I ciclo do Ensino Secundario Huambo - Ucuma Ciencias Fisicas Biologicas 9ª classe 27 17 10

6 Escola do II ciclo do Ensino Secundario Municipio do Huambo Ciencias Fisicas Biologicas 12ª classe 34 18 16

7 Academia Militar da Forca Aerea 

Nacional ( Angola )
Catumbela, Benguela Comando Tactico 19 18 1
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QUESTIONÁRIO SIM / NÃO
A tabela seguinte resume as percentagens de Sins, a média
para todas as ins5tuições par5cipantes e o correspondente
desvio padrão. Na úl5ma coluna, é apresentada a diferença
entre o valor obje5vo e a média. Para cada questão, o valor
obje5vo (100 ou 0) corresponde a uma população
completamente consciente e conhecedora das alterações
climá5cas, das suas consequências e das medidas necessárias
para a mi5gação dos seus efeitos. Valores absolutos elevados
desta diferença indicam deficit de conhecimento e/ou
consciencialização na problemá5ca das alterações climá5cas.
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IV. Resultados do inquérito
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Questão Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 Instituição 4 Instituição 5 Instituição 6 Instituição 7 Média Desv. Padrão Objetivo-Média
1 100 100 100 100 93 100 100 99 3 1
2 100 90 97 90 85 91 89 92 3 8
3 100 79 97 85 74 76 100 87 10 13
4 100 79 87 85 70 47 100 81 17 19
5 100 83 90 90 78 71 100 87 10 13
6 94 79 80 75 74 76 79 80 2 20
7 88 97 90 75 63 68 100 83 14 17
8 88 93 90 90 89 88 89 90 2 10
9 88 59 57 55 41 44 63 58 8 42
10 65 31 63 40 74 41 53 52 15 48
11 47 52 50 80 74 65 47 59 13 41
12 24 31 13 50 30 44 11 29 14 -29
13 35 48 33 20 37 29 53 37 11 63
14 65 72 67 80 44 53 79 66 13 34
15 100 69 63 75 74 65 47 70 9 30
16 71 62 37 80 30 47 84 59 21 41
17 35 28 23 40 30 32 5 28 11 -28

QUESTIONÁRIO ABERTO
Dada a grande diversidade das respostas ao ques>onário aberto, a
sua análise complexa está ainda por finalizar.



v As respostas ao ques+onário Sim/Não evidenciam uma razoável
uniformidade no grau de conhecimento e de consciencialização da
problemá+ca das alterações climá+cas nas amostras estudan+s das 7
ins+tuições par+cipantes no inquérito. Tal pode ser aferido pelos
valores rela+vamente baixos dos correspondentes desvios padrão.

v A cada questão está associado um valor obje+vo (100 ou 0), o qual
corresponde a uma população completamente consciente e
conhecedora das alterações climá+cas, das suas consequências e das
medidas necessárias para a mi+gação dos seus efeitos. Valores
absolutos elevados da diferença !"# = "%&'()*+ − #é.)/ indicam
déficit de conhecimento e/ou consciencialização na problemá+ca das
alterações climá+cas.
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V. Discussão e conclusões 



v Embora as questões 1-8 apresentem valores rela4vamente baixos do

parâmetro DOM (mínimo: 1%; máximo: 20%), indicam, contudo, que

existem deficiências na cultura geral cienJfica que é de todo necessário

mi4gar através da inclusão da problemá4ca das alterações climá4cas

nos programas escolares em Angola.

v Observam-se valores significa4vamente elevados (mínimo: 28%;

máximo: 63%) no parâmetro DOM para as questões 9-17. Estas

questões abordam aspetos intrínsecos ao caráter global das alterações

climá4cas, pelo que valores DOM elevados são indicadores de déficit

de informação e da consequente consciencialização sobre os efeitos

globais das alterações climá4cas.
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v Embora este estudo esteja ainda numa fase preliminar, podemos
concluir que existe um deficit de conhecimento e consciencialização
sobre a problemá<ca das alterações climá<cas nas amostras estudan<s
de Angola analisadas, o que poderá ser corrigido pela reformulação
dos programas escolares de Angola.
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