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A
desenvolve diversas
atividades que visam os seguintes fins:

Cursos em realização
As Ações de Formação visam sensibilizar
os Professores do Ensino Básico (1.º, 2.º e
3.º ciclos)) e do Ensino Secundário,
para as questões relacionadas com os
riscos e catástrofes.
Trata-se de uma abordagem técnico-pedagógica que visa estabelecer a
ponte necessária entre a comunidade
e a escola, um objetivo primordial no
contexto da Educação para a Cidadania e
Desenvolvimento, constituindo-se como
instrumento orientador da Educação
para o Risco nos diversos espaços em
que, na escola, esta componente do
currículo se pode concretizar.
Estas ações visam, 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, contribuindo assim para a
promoção, na sociedade portuguesa, de
uma cultura estratégica de segurança.

Cursos de Formação Inicial
INRISNAT

(12,5 horas)

“INICIAÇÃO AOS RISCOS E
ÀS CATASTROFES NATURAIS”
Data: 30/06/2022
Código: CCPFC/ACC-112264/21

(12,5 horas)
INRISANT
“INICIAÇÃO AOS RISCOS E ÀS
CATASTROFES ANTRÓPICAS”
Data: 06/07/2022
Código: CCPFC/ACC-111784/21

(12,5 horas)
INRISMIS
“INICIAÇÃO AOS RISCOS E
ÀS CATASTROFES MISTAS”
Data: 07/07/2022
Código: CCPFC/ACC-111785/21

Cursos de Formação Específica

Cursos de
Formação de
Atualização

RIG (12,5 horas)
“Curso de Formação sobre
Riscos, instabilidade
Geopolíticas e conflitos
territoriais no mundo
contemporâneo:
o exemplo da Europa”
Data: 13/07/2022
Código: CCPFC/ACC-112074/21

RSG (12,5 horas)
“Curso de Formação sobre Riscos,
Sociedade e Ensino da Geografia.
Interações didáticas de domínios
curriculares a partir do estudo
de caso do vulcão dos Capelinhos
(Açores, Faial)”
Data: 14/07/2022
Código: CCPFC/ACC-112015/21

IVSIAAR “Processos e Vulnerabilidades Globais, Ameaças/Riscos e

(12,5 horas) Estratégias Locais”

ISGMC

(12,5 horas)

Data: 21 a 23 de Julho de 2022 | Código: CCPFC/ACC-114434/22

“Pandemias no século XXI:
Dos Riscos à Medicina de Catástrofe”
Data: 7 a 9 de Junho de 2022 | Código: CCPFC/ACC-114758/22

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE
RISCOS E CATÁSTROFES
(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)

CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL

INRISNAT – Iniciação aos Riscos
e às Catástrofes Naturais
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Professores dos Grupos de Recrutamento: 420 – Geografia; 520 – Biologia e Geologia;
Conta como Horas de Formação Específica

Data: 30/06/2022 Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
09:00 - 13:00
8 horas síncronas (à distância) e
(por videoconferência)
Horário: Manhã:
Tarde: 14:30 - 18:30
4,5 horas assíncronas (à distância).

O Referencial de Educação para o Risco (RERisco), produzido na sequência do protocolo
de colaboração estabelecido entre a DGE, DGEstE e a ANEPC, foi elaborado numa
perspetiva de Educação e Proteção Civil, tornando-se num documento orientador com
vista a implementar a Redução do Risco no Ensino, desde a Educação Pré-Escolar, aos
Ensinos Básico e Secundário. Acresce que a inclusão do estudo dos riscos nos Programas
e Metas Curriculares de diversas disciplinas justifica a formação ou a atualização dos
conhecimentos técnico-científicos dos professores.
Ora, a promoção de ações de formação na área dos riscos, prevenção e segurança é um dos
fins da RISCOS, pelo que a inserção deste curso no seu plano de atividades cria condições
para se iniciar a formação dos docentes no âmbito do RERisco, consciencializandoos para a problemática dos riscos, no contexto de uma cidadania ativa, e tornando-os
capazes de virem a 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, entre outros aspetos, passa por lhes:
• Ministrar uma componente técnica e científica sobre os diferentes tipos de riscos naturais;
• Aumentar a sua perceção sobre os riscos naturais que podem vir a afetar os alunos;
• Dar a conhecer medidas de autoproteção adequadas à plena manifestação dos riscos naturais.

Objetivos

Regime e Frequência

Este curso tem como objetivo sensibilizar os Professores
do Ensino Básico (3.º ciclo) e do Ensino Secundário, para
as questões relacionadas com os riscos, designadamente
em termos de:
1. Identificação do conceito de”risco natural”, bem como
dos inerentes aos diferentes tipos de riscos naturais;
2. Análise de ocorrências paradigmáticas numa lógica
multiescalar, relativas aos diferentes subtipos de riscos
naturais;
3. Apresentação genérica dos conteúdos constantes do
RERisco, sobre riscos naturais, bem como sobre as
respetivas causas, os principais efeitos e a localização das
áreas geográficas mais suscetíveis a cada tipo de risco;
4. Conhecimento dos comportamentos de prevenção
e de medidas de autoproteção apropriadas a cada
situação em que haja manifestação de riscos naturais.

O curso foi acreditado como presencial, mas face à Carta
Circular n.º 5 do CCPFC, que face à situação pandémica
relativa ao COVID-19, esta ação de formação decorrerá
online, por videoconferência.

Formadores

António Vieiro
Professor Auxiliar da
Universidade do Minho
CCPFC/RFO-14624/02
A139 - Geografia

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/cf/inrisnat/

Bruno Martins

Professor Auxiliar Convidado da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-40460/20
A113 Ciências do Ambiente
A139 Geografia

Luciano Lourenço

Professor Catedrático (Jubilado)
da Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-02338/97
A139 - Geografia

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC-112264/21

Enquadramento e aspetos conceptuais
1. O quadro teórico, conceptual e metodológico:
1.1 – Definição de “risco natural”;
1.2 – Enquadramento dos riscos e das catástrofes naturais na teoria do risco,
1.3 – Análise de ocorrências paradigmáticas numa lógica multiescalar;
1.4 – Apresentação de metodologia de trabalho em riscos naturais.
2. Os riscos naturais e as suas manifestações:
2.1 – Riscos geológicos/geofísicos: dos tectónicos aos magmáticos;
2.2 – Riscos climáticos e meteorológicos;
2.3 – Riscos hidrológicos;
2.4 – Riscos geomorfológicos;
2.5 – Riscos biológicos.
3. Educação para os riscos naturais:
3.1 – Exploração documental – Da “Carta Internacional para a Educação Geográfica” ao “Referencial de Educação
para os Riscos”;
3.2 – Análise do tema dos riscos naturais nos currículos escolares;
3.3 – Da ciência ao contexto escolar: conceção de atividades pedagógicas sobre a temática.

Metodologias de realização da ação
A ação terá 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância).), distribuídas da seguinte forma:
• O quadro teórico, conceptual e metodológico (2 horas, síncronas - à distância);
• Os riscos naturais e as suas manifestações (3 horas, síncronas - à distância);
• Educação para os riscos naturais (3 horas, síncronas - à distância);
• Trabalho Projeto (relatório individual) (4,5 horas, assíncronas - à distância).

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Participação na ação de formação (2/10 valores).
1.1) Critérios de avaliação do ponto 1:
– Assiduidade contínua e interação (1/10);
– Qualidade científica das intervenções e espírito crítico (1/10).
2) Trabalho Projeto – “Portfólio” (8/10 valores):
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (2/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (2/10);
– Integração da discussão de conteúdos da acção de formação com (2/10);
– Seleção de materiais e organização das fontes (1/10)
– Dimensão estética, organizativa e adequação da referenciação bibliográfica (1/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

INRISANT – Iniciação aos Riscos
e às Catástrofes Antrópicas
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Professores dos Grupos de Recrutamento: 420 – Geografia; 520 – Biologia e Geologia;
Conta como Horas de Formação Específica

Data: 06/07/2022 Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
09:00 - 13:00
8 horas síncronas (à distância) e
(por videoconferência)
Horário: Manhã:
Tarde: 14:30 - 18:30
4,5 horas assíncronas (à distância).

O Referencial de Educação para o Risco (RERisco), produzido na sequência do protocolo
de colaboração estabelecido entre a DGE, DGEstE e a ANEPC, foi elaborado numa
perspetiva de Educação e Proteção Civil, tornando-se num documento orientador com
vista a implementar a Redução do Risco no Ensino, desde a Educação Pré-Escolar, aos
Ensinos Básico e Secundário. Acresce que a inclusão do estudo dos riscos nos Programas
e Metas Curriculares de diversas disciplinas justifica a formação ou a atualização dos
conhecimentos técnico-científicos dos professores.
Ora, a promoção de ações de formação na área dos riscos, prevenção e segurança é um dos
fins da RISCOS, pelo que a inserção deste curso no seu plano de atividades cria condições
para se iniciar a formação dos docentes no âmbito do RERisco, consciencializandoos para a problemática dos riscos, no contexto de uma cidadania ativa, e tornando-os
capazes de virem a 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, entre outros aspetos, passa por lhes:
• Ministrar uma componente técnica e científica sobre os diferentes tipos de riscos antrópicos;
• Aumentar a sua perceção sobre os riscos antrópicos que podem vir a afetar os alunos;
• Dar a conhecer medidas de autoproteção adequadas à plena manifestação dos riscos antrópicos.

Objetivos

Regime e Frequência

Este curso tem como objetivo sensibilizar os Professores
do Ensino Básico (3.º ciclo) e do Ensino Secundário, para
as questões relacionadas com os riscos, designadamente
em termos de:
1. Identificação do conceito de”risco antrópico”;
2. Análise dos contrastes e das continuidades dos
subgrupos “risco tecnológico” e “risco social”;
3. Apresentação genérica dos conteúdos constantes
do RERisco, sobre riscos antrópicos, bem como
sobre as respetivas causas, os principais efeitos e a
localização das áreas geográficas mais suscetíveis a
cada tipo de risco;
4. Conhecimento dos comportamentos de prevenção e de
medidas de autoproteção apropriadas a cada situação
em que haja manifestação de riscos antrópicos.

O curso foi acreditado como presencial, mas face à Carta
Circular n.º 5 do CCPFC, que face à situação pandémica
relativa ao COVID-19, esta ação de formação decorrerá
online, por videoconferência.

Formadores

Fátima Velez de Castro João Luís Fernandes Luciano Lourenço
Professor Auxiliar da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-34630/14
A139 - Geografia

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/cf/inrisant/

Professor Auxilixar da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-08058/99
A139 Geografia

Professor Catedrático (Jubilado) da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-02338/97
A139 - Geografia

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC-111784/21

1. O quadro teórico, concetual e metodológico:
1.1 – Definição de “risco antrópico”: da etimologia à complexidade prática;
1.2 – Análise dos contrastes e continuidades do “risco tecnológico” e do “risco social”;
1.3 – Reflexão em torno da “vulnerabilidade social” e da “resiliência social”;
1.4 – Apresentação de metodologia de trabalho em riscos sociais.
2. Os riscos antrópicos e as suas manifestações:
2.1 – Identificação e caraterização dos riscos tecnológicos: dos transportes à energia;
2.2 – Análise da materialização dos riscos tecnológicos em espaço urbano;
2.3 – Identificação da natureza e da dinâmica dos conflitos em riscos sociais;
2.4 – Os territórios quotidianos e a vulnerabilidade social das populações,
2.5 – Análise do fenómeno do urbicídio.
3. Educação para os riscos antrópicos:
3.1 – Exploração documental: da “Carta Internacional para a Educação Geográfica” ao “Referencial de Educação
para os Riscos”;
3.2 – Análise do tema dos riscos antrópicos nos currículos escolares;
3.3 – Da ciência ao contexto escolar: conceção de atividades pedagógicas sobre a temática.

Metodologias de realização da ação
A ação terá 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância), distribuídas da seguinte forma:
• O quadro teórico, concetual e metodológico (2 horas, síncronas - à distância);
• Os riscos antrópicos e as suas manifestações (3 horas, síncronas - à distância);
• Educação para os riscos antrópicos (3 horas, síncronas - à distância);
• Trabalho Projeto (relatório individual) (4,5 horas, assíncronas - à distância).

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Participação na ação de formação (2/10 valores).
1.1) Critérios de avaliação do ponto 1:
– Assiduidade contínua e interação (1/10);
– Qualidade científica das intervenções e espírito crítico (1/10).
2) Trabalho Projeto – “Portfólio” (8/10 valores):
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (2/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (2/10);
– Integração da discussão de conteúdos da acção de formação com (2/10);
– Seleção de materiais e organização das fontes (1/10)
– Dimensão estética, organizativa e adequação da referenciação bibliográfica (1/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

INRISMIS – Iniciação aos Riscos
e às Catástrofes Mistas
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Professores dos Grupos de Recrutamento: 420 – Geografia; 520 – Biologia e Geologia;
Conta como Horas de Formação Específica

Data: 07/07/2022 Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
09:00 - 13:00
8 horas síncronas (à distância) e
(por videoconferência)
Horário: Manhã:
Tarde: 14:30 - 18:30
4,5 horas assíncronas (à distância).

O Referencial de Educação para o Risco (RERisco), produzido na sequência do protocolo
de colaboração estabelecido entre a DGE, DGEstE e a ANEPC, foi elaborado numa
perspetiva de Educação e Proteção Civil, tornando-se num documento orientador com
vista a implementar a Redução do Risco no Ensino, desde a Educação Pré-Escolar, aos
Ensinos Básico e Secundário. Acresce que a inclusão do estudo dos riscos nos Programas
e Metas Curriculares de diversas disciplinas justifica a formação ou a atualização dos
conhecimentos técnico-científicos dos professores.
Ora, a promoção de ações de formação na área dos riscos, prevenção e segurança é um dos
fins da RISCOS, pelo que a inserção deste curso no seu plano de atividades cria condições
para se iniciar a formação dos docentes no âmbito do RERisco, consciencializandoos para a problemática dos riscos, no contexto de uma cidadania ativa, e tornando-os
capazes de virem a 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, entre outros aspetos, passa por lhes:
• Ministrar uma componente técnica e científica sobre os diferentes tipos de riscos mistos;
• Aumentar a sua perceção sobre os riscos mistos que podem vir a afetar os alunos;
• Dar a conhecer medidas de autoproteção adequadas à plena manifestação dos riscos mistos.

Objetivos

Regime e Frequência

Este curso tem como objetivo sensibilizar os Professores
do Ensino Básico (3.º ciclo) e do Ensino Secundário, para
as questões relacionadas com os riscos, designadamente
em termos de:
1. Discussão do conceito de “risco misto”, bem como
das suas três componentes;
2. Inter-relação entre fenómenos naturais e antrópicos;
3. Apresentação genérica dos conteúdos constantes
do RERisco, sobre riscos mistos, bem como
sobre as respetivas causas, os principais efeitos e a
localização das áreas geográficas mais suscetíveis a
cada tipo de risco;
4. Conhecimento dos comportamentos de prevenção e de
medidas de autoproteção apropriadas a cada situação
em que haja manifestação de riscos mistos.

O curso foi acreditado como presencial, mas face à Carta
Circular n.º 5 do CCPFC, que face à situação pandémica
relativa ao COVID-19, esta ação de formação decorrerá
online, por videoconferência.

Formadores

Adélia Nunes

Professor Associada c/ Agregação
da Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-34630/14
A139 - Geografia

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/cf/inrismis/

Bruno Martins

Professor Auxiliar Convidado da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-40460/20
A113 Ciências do Ambiente
A139 Geografia

Luciano Lourenço

Professor Catedrático (Jubilado)
da Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-02338/97
A139 - Geografia

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC-111785/21

1. O quadro teórico, conceptual e metodológico:
1.1 – Definição de “risco misto”, bem como das suas principais componentes;
1.2 – Análise de catástrofes mistas paradigmáticas, numa lógica multiescalar;
1.3 – Apresentação de metodologia de trabalho em riscos mistos.
2. Os riscos mistos e as suas plenas manifestações:
2.1 – Riscos de componente atmosférica;
2.2 – Riscos de componente geodinâmica;
2.3 – Riscos biomédiocos ou do foro infecto-contagioso.
3. Educação para os riscos misto:
3.1 – Identificação do que fazer (ou não fazer) perante cada manifestação de risco misto, de modo a trabalhar em
interação e com confiança em situações de emergência;
3.2 – Análise do tema dos riscos mistos nos currículos escolares;
3.3 – Conceção de atividades pedagógicas sobre a temática dos riscos misto.

Metodologias de realização da ação
A ação terá 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância)), distribuídas da seguinte forma:
• O quadro teórico, concetual e metodológico (2 horas, síncronas - à distância);
• Os riscos mistos e as suas manifestações (3 horas, síncronas - à distância);
• Educação para os riscos mistos (3 horas, síncronas - à distância);
• Trabalho Projeto (relatório individual) (4,5 horas, assíncronas - à distância).

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Participação na ação de formação (2/10 valores).
1.1) Critérios de avaliação do ponto 1:
– Assiduidade contínua e interação (1/10);
– Qualidade científica das intervenções e espírito crítico (1/10).
2) Trabalho Projeto – “Portfólio” (8/10 valores):
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (2/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (2/10);
– Integração da discussão de conteúdos da acção de formação com (2/10);
– Seleção de materiais e organização das fontes (1/10)
– Dimensão estética, organizativa e adequação da referenciação bibliográfica (1/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE
RISCOS E CATÁSTROFES
(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)

CURSOS DE
FORMAÇÃO ESPECÍFICA

RIG – Curso de Formação sobre Riscos,
instabilidade Geopolíticas e conflitos
territoriais no mundo contemporâneo
– o exemplo da Europa
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)

Grupos de Recrutamento: 400 - História, 410 - Filosofia, 420 – Geografia; 430 – Economia e Contabilidade
Conta como Horas de Formação Específica

Data: 13/07/2022 Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
09:00 - 13:00
8 horas síncronas (à distância) e
(por videoconferência)
Horário: Manhã:
Tarde: 14:30 - 18:30
4,5 horas assíncronas (à distância).

A Geopolítica, a Geografia Política e a Segurança formam um quadro interpretativo
fundamental para a análise dos riscos atuais e futuros no mundo contemporâneo. Os fluxos
e as relações de poder que daqui derivam; a multiplicação dos atores e as tensões entre
as dinâmicas de desregulação e as soberanias territoriais que se pretendem reconstituir;
o instável balanço entre, por um lado, a cooperação e a solidariedade espacial que se
impõem perante problemas transnacionais e, por outro, as trajetórias individuais e os
egoísmos territoriais que se expressam em múltiplas escalas geográficas, constituem um
campo de debate fundamental para a cidadania. A sensibilização dos estudantes, e da
população mais jovem em geral, para estas temáticas, é um imperativo para a preparação
de atores proativos perante um futuro de incertezas e instabilidades. Neste objetivo, os
docentes do ensino não superior desempenham um papel central enquanto mediadores
dinâmicos e críticos entre estes quadros de complexidade e os estudantes mais jovens.
Por outro lado, sendo este cruzamento entre os riscos, a geopolítica e a geografia política
uma área em permanente mudança empírica e concetual, é fundamental garantir espaços
e tempos de debates multiparticipados e atualização de conhecimentos.

Objetivos
Pretende-se que os formando alcancem os seguintes objetivos:
1. Aquisição e/ou atualização de conhecimentos teóricos essenciais no
domínio da Geografia Política, da Geopolítica, da Segurança (em
sentido lato) e áreas afins pertinentes para estas análises;
2. Sensibilização para a atualidade das dinâmicas nos domínios da
Geografia Política, da Geopolítica e da Segurança e para sua relação
com as trajetórias dos lugares e das populações;
3. Aumento da consciência sobre a importância da integração das
diferentes escalas geográficas e sobre a permeabilidade do local perante
dinâmicas transnacionais;
4. Reflexão e análise sintética e de conjunto dos principais riscos
geopolíticos de Portugal, da Europa e da vasta região na qual esta está
inserida;
5. Problematização dos desafios estratégicos prospetivos que se colocam
à Europa e a Portugal;
6. Preparação dos formandos para cursos e estudos que, nestas áreas, sejam
mais especializados em termos setoriais e de focalização geográfica.

Regime e
Frequência
O curso foi acreditado como presencial,
mas face à Carta Circular n.º 5 do
CCPFC, que face à situação pandémica
relativa ao COVID-19, esta ação
de formação decorrerá online, por
videoconferência.

Formador

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/form_espe/rig/

João Luís Fernandes
Professor Auxilixar da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-08058/99
A139 Geografia

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC-112074/21

1. Quadro teórico e conceptual. O Espaço e o Poder. Território, conflitos territoriais e escalas geográficas- relação
dinâmica e integrada. Domínios científicos e conceitos: a Geografia Política, a Geopolítica e a Geografia Cultural.
Os territórios-rede, os territórios-zona e a multiterritorialidade. A segurança em sentido lato e a segurança em
sentido restrito. Os nexos securitários. A Demografia Política e a Ecologia Política. As identidades unidimensionais
e as identidades compósitas. A sociedade de controlo e a sociedade disciplinar. Os limites, os muros e as fronteiras.
As heterotopias e os territórios de espera;
2. O continente europeu num contexto geopolítico incerto – Análise de conjunto. Os limites do objeto de estudo. A
Europa e a União Europeia: fatores estruturais de instabilidade. A Europa perante o ‘arco das crises’ (do Ártico ao
Mediterrâneo Oriental);
3. Instabilidades geopolíticas na Europa. Análises setoriais:
3.1. A criminalidade, os atores multiterritoriais e as redes difusas de poderes alternativos;
3.2. Os muros, a fragmentação do espaço e as fronteiras contestadas;
3.3. A segurança energética e as disputas territoriais.
4. Estudo de caso. O exemplo de Portugal: Desafios estratégicos e geopolíticos de um território exógeno.

Metodologias de realização da ação
A ação terá 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância)), distribuídas da seguinte forma:
• Discussão crítica e participada de conceitos
• Problematização de múltiplos casos de estudo em diferentes escalas geográficas;
• Exploração e análise crítica de fontes quantitativas e qualitativas, como textos, cartografia, fotografias, reportagens e filmes
(com obras documentais e de ficção).
Distribuição das 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância))
1 – Quadro teórico e conceptual (2 horas, síncronas - à distância);
2 – O continente europeu num contexto geopolítico incerto - Análise de conjunto (2 horas, síncronas - à distância);
3 – Instabilidades geopolíticas na Europa. Análises setoriais (2 horas , síncronas - à distância);
4 – Estudo de caso. O exemplo de Portugal (2 horas , síncronas - à distância);
5 – Trabalho Projeto (relatório individual) (4,5 horas, assíncronas - à distância).

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Participação ativa e construtiva do formando nas múltiplas atividades da ação (30%);
2) Realização de um relatório final, até 10 páginas, versando um conceito teórico (ou um conjunto de conceitos) e/ou
problematizando um ou vários estudos de caso, dentro do universo geográfico estudado ao longo das sessões de
trabalho (70%):
2.1) Para além do formato texto, este relatório final pode seguir outras estratégias de comunicação como, por
exemplo, um trabalho de vídeo.

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

RSG – Curso de Formação sobre Riscos,
Sociedade e Ensino da Geografia.
Interações didáticas de domínios curriculares a partir do
estudo de caso do vulcão dos Capelinhos (Açores, Faial)

Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Professores dos Grupos de Recrutamento: 420 – Geografia; 520 – Biologia e Geologia;
Conta como Horas de Formação Específica

Data: 14/07/2022 Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
09:00 - 13:00
8 horas síncronas (à distância) e
(por videoconferência)
Horário: Manhã:
Tarde: 14:30 - 18:30
4,5 horas assíncronas (à distância).

A necessidade de formação de docentes técnico-científica na área dos riscos ganhou força
na sequência do protocolo de colaboração estabelecido entre a DGE, DGEstE e a ANEPC,
visando a Educação e Proteção Civil, do qual foi produzido o Referencial de Educação
para o Risco (RERisco). Trata-se de um documento orientador para implementação
desta área no Ensino, desde a Educação Pré-Escolar, aos Ensinos Básico e Secundário,
com a inclusão dos riscos nos Programas e Metas Curriculares em diversas disciplinas.
Este curso visa criar condições para a formação de docentes no âmbito do RERisco,
consciencializando-os para a problemática dos diferentes tipos de riscos, bem como, a
forma como estes se classificam e relacionam. No quadro teórico e conceptual pretendese discutir a classificação dos riscos tendo por base a respetiva génese, bem como, o
contributo da Geografia na educação para o risco. Tendo por base o território açoriano
(ilha do Faial), em particular o vulção dos Capelinhos, pretende-se analisar a percepção
da população face ao risco vulcânico, em termos de resiliência sócio-comunitária, bem
como, discutir de que forma este estudo de caso pode contribuir para a interação didática
de domínios curriculares, nomeadamente os que dizem respeito ao tema dos “riscos,
ambiente e sociedade” e “mobilidade da população.

Objetivos

Regime e Frequência

Este curso tem como objetivo sensibilizar os Professores do Ensino
Básico (3.º ciclo) e do Ensino Secundário, para as questões relacionadas
com os riscos, designadamente em termos de:
1. Conhecer a classificação dos riscos tendo por base a génese
dos mesmos;
2. Compreender os principais conceitos relacionados com a
temática cíndinica, em particular, riscos naturais, riscos sociais,
susceptibilidade, vulnerabilidade, perigo, crise e catástrofe natural;
3. Entender como é que a dinâmica dos riscos naturais na Ilha do Faial,
mais concretamente o vulcânico, influência a relação da comunidade
autóctone afetada com o território de vivência quotidiana;
4. Classificar o retorno como processo de reterritorialização que
medeia esta relação topofílica entre os indivíduos e o(s) lugar(es)
de risco, enquanto mecanismo de resiliência;
5. Desenvover discussões didáticas realizadas a partir de uma reflexão
analítica, em estreita relação com práticas empíricas em contexto
de sala de aula.

O curso foi acreditado como presencial,
mas face à Carta Circular n.º 5 do CCPFC,
que face à situação pandémica relativa ao
COVID-19, esta ação de formação decorrerá
online, por videoconferência.

Formadores

Fátima Velez de Castro
Professor Auxiliar da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-34630/14
A139 - Geografia

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/form_espe/rsg/

Bruno Martins

Professor Auxiliar Convidado da
Universidade de Coimbra
CCPFC/RFO-40460/20
A113 Ciências do Ambiente
A139 Geografia

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC-112015/21

1. Quadro teórico e conceptual:
1.1 – Discussão concetológica em torno dos conceitos de riscos naturais, riscos sociais, susceptibilidade,
vulnerabilidade, perigo, crise e catástrofes naturais.
2. Enquadramento geográfico da arquipelago açoriano, da ilha do Faial e do vulcão dos Capelinhos:
2.1 – Aspectos físicos da ilha do Faial: o clima e a geomorfologia;
2.2 – O paroxismo vulcânico dos Capelinhos.
3. O risco vulcânico e a relação da comunidade autóctone:
3.1 – A percepção da população faialense face ao risco vulcânico;
3.2 – O processo de reterritorialização que medeia esta relação topofílica entre os indivíduos e o(s) lugar(es) de
risco, enquanto mecanismo de resiliência.
4. Educação para o risco:
4.1 – Os princípios educativos e as práticas letivas: análise de documentos oficiais de referência;
4.2 – Da ciência à escola: análise de referências bibliográficas ao apoio escolar;
4.3 – Saber estar, saber fazer: propostas de atividades pedagógico-didáticas.

Metodologias de realização da ação
A ação terá 12,5 horas (8h síncronas (à distância) e 4,5h assíncronas (à distância)), distribuídas da seguinte forma:
• O quadro teórico e conceptual, e enquadramento geográfico (2 horas, síncronas - à distância);
• O risco vulcânico e a relação da comunidade autóctone afetada com o território de vivência quotidiana (3 horas , síncronas
- à distância);
• Educação para o risco e o contexto (3 horas, síncronas - à distância);
• Trabalho Projeto (relatório individual) (4,5 horas, assíncronas - à distância).

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Participação na ação de formação (2/10 valores).
1.1) Critérios de avaliação do ponto 1:
– Assiduidade contínua e interação (1/10);
– Qualidade científica das intervenções e espírito crítico (1/10).
2) Trabalho Projeto – “Portfólio” (8/10 valores):
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (2/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (2/10);
– Integração da discussão de conteúdos da acção de formação com (2/10);
– Seleção de materiais e organização das fontes (1/10);
– Dimensão estética, organizativa e adequação da referenciação bibliográfica (1/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE
RISCOS E CATÁSTROFES
(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)

CURSOS DE
FORMAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO

Pandemias no século XXI:
Dos Riscos à Medicina de Catástrofe
I Seminário do Grupo de Medicina de Catástrofe
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Grupos de Recrutamento: Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Conta como Horas de Formação Geral

Data(s) de 7 a 9 de junho Carga Horária: 12,5 horas Local: Teatro Paulo Quintela,
(8h presenciais e 4,5h não presenciais Faculdade de Letras da Univ.
realização: de 2022
à distância-assíncronas)
de Coimbra
O ano de 2020 ficará marcado na memória mundial como o ano da eclosão e difusão à
escala global da pandemia por SARS-CoV-2. A sua propagação rápida e intensa, colocou
em causa a sociedade globalizada, os seus modos de vida e as suas interdependências, com
impactos sociais, políticos e económicos cuja dimensão ainda não está bem determinada.
Para além deste surto pandémico, no presente, a Medicina de Catástrofe tem sido
convocada a prestar auxílio e a encontrar soluções na sequência de múltiplas situações
adversas para os seres humanos, geradas por fenómenos climáticos excecionais, sismos,
conflitos bélicos, catástrofes ambientais de causa antrópica, cujo impacto e modo de
intervenção urge discutir, envolvendo especialistas de diversas áreas, sejam académicos
ou operacionais, com o objetivo de partilhar boas práticas, discutir políticas e meios
de atuação amplos e diversos, capazes de responder à gestão e prestação de cuidados
polivalentes em cenários de multivítimas, bem como de consciencializar os professores
para os riscos e catástrofes, no âmbito do Referencial de Educação para o Risco (RERisco),
e num contexto de uma cidadania ativa, formando cidadãos solidários e conscientes em
matéria de proteção e socorro, promovendo uma cultura de segurança.

Objetivos
Este curso formação, destinado a Professores do Ensino Básico e
Secundário, visa discutir resultados de investigação e experiências
relevantes no âmbito dos impactos gerados por diversas pandemias/epidemias que afetaram a história recente da humanidade, em particular
a COVID-19, nas suas múltiplas vertentes, constituindo um fórum
de debate especializado sobre a temática dos riscos e da medicina de
catástrofe, e em particular:

Regime e
Frequência
As sessões realizam-se presencialmente, a
não ser que sejam impostas medidas de
contingência associadas ao contexto de
COVID19. Nesse caso, os cursos decorrerão
por videoconferência.

1. História, Geografia e Sociologia das pandemias;
2. Pandemia COVID’19 e intervenção sanitária;
3. Saúde mental, pandemias e cenários de catástrofe;
4. Operações de socorro em cenário de pandemia;

Formadores

Reputados especialistas, com longas carreiras
académicas e profissionais, de diversas Universidades
6. Transpor os conhecimentos técnico-científica-pedagógica para Portuguesas. Para mais informações consultar a
contexto de sala de aula, com o intuito de sensibilizar para a página do I Seminário do Grupo de Medicina de
redução do risco e atuação em cenários de catástrofe.
Catástrofe em: https://isgmc.riscos.pt/programa/
5. Comunicação em contexto de pandemia.

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/cf-congressos/

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC- 114758/22

1. Conferência de Abertura 1 (07/06/2022, 9:30 às 11:00 – 0,45 horas): “Med. Catástrofe. Ética. Pandemias”
Orador: General Médico Henri Julien, Président de la Société Française de Médecine de Catastrophe;
2. Conferência de Abertura 2 ((07/06/2022, 11:00 às 11:45 – 0,45 horas): “Paradigma de atuação da UEFISM em
cenários de emergência e catástrofe”. Oradora: Coronel Médica Maria Salazar, Unidade de Ensino, Formação e
Investigação da Saúde Militar;
3. Mesa Redonda 1 (22/07/2022, 11:30:13:00 - 1,5 hora): “A comunicação em cenários de pandemia e catástrofe”
Oradores: Prof. Doutor António Betâmio de Almeida; Prof.ª Doutora Margarida Gaspar de Matos; Dr.ª Dulce
Salzedas e Prof.ª Doutora Felisbela Lopes;
4. Mesa Redonda 2 (07/06/2022, 14:30 às 16:10 – 1,67 horas): “Medicina de catástrofe e pandemias”
Oradores: Prof. Doutor António Marques; Doutor Paulo Coimbra Martins; Coronel Médico Patrick Hertgen e
Tenente-Coronel Médico Paulo Campos;
5. Mesa Redonda 3 (07/06/2022, 16:30 às 18:10 – 1,67 horas): “Medicina de catástrofe em contexto extra hospitalar”
Oradores: Dr. Rui Ponce Leão; Enfermeira Sara Gandra; Dr. Romero Gandra e Luísa Guardão;
6. Sessão de comunicações orais (08/06/2022, 09:00:11:00 - 2 horas)
Oradores: Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de
mestrado ou de doutoramento e professores;
7. Mesa Redonda 4 (08/06/2022, 11:30 às 13:10 – 1,67 horas): “A relevância da comunicação e a sua influência na
gestão do risco e das crises”
Oradores: Prof. Doutor Álvaro Moreira, Prof. Doutor José Morgado; Prof.ª Doutora Cristina Queirós e Dr.ª Joana Ramos;
8. Mesa Redonda 5 (08/06/2022, 14:30 às 16:10 – 1,67 horas): “Especialidades conexas com situações sanitárias excecionais”
Oradores: Prof. Doutor José Calheiros; Prof. Doutor A. Franklin Marques; Ten-Cor Farmacêutico João Carmo e
Prof. Doutor Duarte Nuno Vieira;
9. Mesa Redonda 6 (08/06/2022, 16:30 às 18:10 – 1,67 horas): “Ameaças não convencionais em cenários de catástrofe”
Oradores: Dr.ª Ana Mafalda Reis; Dr.ª Gisélia Braga; Dr. Manuel Lima Ferreira e Doutor Fernando Almeida;
10. Sessão de comunicações orais (09/06/2022, 09:00:11:00 - 2 horas). Oradores: Participantes nacionais e ou
estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de mestrado ou de doutoramento e professores;
11. Visita Técnica (09/06/2022, 14:00:17:00 – 3 horas) ao Centro de Saúde Militar de Coimbra para observação in
situ dos meios e recursos, de âmbito militar, para a prestação dos melhores cuidados de saúde em cenários de missão
geralmente adversos;
12. Elaboração de um Relatório Individual sobre uma das temáticas abordadas no evento (4,5 horas – obrigatório).

Metodologias de realização da ação
A ação realize-se presencialmente, distribuída ao longo dos 3 dias do Seminário, em que os formandos poderão escolher
entre as várias sessões, num total de 23:20 horas, por forma a atingir as 8,5 horas, distribuídas como apresentado
anteriormente, às quais é adicionado o “Relatório Individual (obrigatório, 45, horas), perfazendo as 12,5 horas.

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Qualidade e frequência de participação nos vários momentos do curso de formação (1,5/10 valores)
2) Realização de “Relatório” sobre os conteúdos do curso de formação:
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (4/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (3/10);
– Organização e estética (1,5/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

PROCESSOS E VULNERABILIDADES GLOBAIS,
AMEAÇAS/RISCOS E ESTRATÉGIAS LOCAIS
IV Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos
Ação Acreditadas pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua)
Professores dos Grupos de Recrutamento: 420 – Geografia; 520 – Biologia e Geologia;
Conta como Horas de Formação Específica

Data(s) de 21 a 23 de Carga Horária: 12,5 horas Local: Ensino à Distância
(Online por videoconferência)
(por videoconferência)
realização: julho de 2022

É cada vez mais urgente planear e arquitetar cidades que valorizem as condições
e capacidades endógenas dos territórios em que se inserem. Conhecendo as suas
fragilidades e reduzindo a exposição ao risco, procurando mitigar as consequências das
suas manifestações, promovendo a segurança dos seus habitantes, com qualidade de
vida e em equilíbrio ecológico, pelo que cada vez mais há a necessidade de (re)construir
“sociedades resilientes”, arquitetadas em planos urbanísticos e territoriais que estejam
em consonância com a gestão ambiental e que visem a diminuição dos riscos e facilitem
a gestão de crises.
Assim, pretende-se colocar a comunidade científica, agentes de proteção civil, órgãos de
soberania, professores do EB/S e a população em geral, a refletir sobre as vulnerabilidades
dos territórios e processos desencadeadores de riscos e a promoção de estratégias locais
para sua prenvenção e mitigação.

Objetivos

Regime e Frequência

Este curso formação, destinado a Professores do Ensino Básico e
Secundário, visa a discussão e divulgação das diferentes abordagens
teórico-metodológicas sobre os diversos riscos, com experiências e
propostas provenientes de diferentes realidades, para a melhoria da
gestão desses riscos, contribuindo para se encontrar alternativas à
gestão dos riscos e alimentar as políticas voltadas para a sua melhoria e
mitigação. Objetivos a atingi:
1. Mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental e processos
locais;
2. Riscos e catástrofes hidrogeomorfológicas;
3. Processos e vulnerabilidades urbanas, estratégias de gestão;
4. Geotecnologias adequadas para gestão de riscos;
5. Resiliência, padrões culturais e gestão do risco;
6. Transpor os conhecimentos técnico-científicos para contexto de
sala de aula, com o intuito de sensibilizar para a redução dos riscos,
através da percepção dos “Processos e Vulnerabilidades Globais,
Ameaças/Riscos e Estratégias Locais” para a sua mitigação.

O curso foi acreditado como presencial,
mas face à Carta Circular n.º 5 do CCPFC,
que face à situação pandémica relativa ao
COVID-19, como medida profilática os
cursos acreditados como presenciais podem
ser ministrados como “Ensino à Distância” e
nesse sentido esta ação de formação decorrerá
online, por videoconferência.

Formadores
Reputados especialistas, com longas carreiras
académicas, de diversas Univ. da América Latina.
Para mais informações consultar a página do
IV Simpósio Ibero-Abro-Americano de Riscos em:
https://ivsiaar.riscos.pt/programa/conferencistas/

Mais informações: https://cfp.riscos.pt/formacao/cf-congressos/

Módulos da ação

Código: CCPFC/ACC:114434/22

1. Conferência de Abertura (21/07/2022, 9:30:11:00 - 1,5 horas):
“Não podemos evitar os desastres de amanhã a menos que os imaginemos […dimensionemos…] hoje”
Orador: Prof. Doutor Omar Dario Cardona, Universidade Nacional da Colômbia em Manizales;
2. Sessão de comunicações orais (21/07/2022, 11:30:13:00 - 1,5 hora; 14:30:16:00 – 1,5 horas; 16:30-18:00, 1,5 horas):
Oradores: Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de
mestrado ou de doutoramento e professores;
3 Conferência Temática 1 (22/07/2022, 9:30:11:00 - 1,5 horas):
“Risco de desastre e risco de mudança climática – diferença e conexão”
Orador: Prof. Doutor José Daniel Pabón Caicedo, Universidade Nacional da Colômbia;
4. Sessão de comunicações orais (22/07/2022, 11:30:13:00 - 1,5 hora; Oradores:
Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de mestrado ou
de doutoramento e professores;
5 . Conferência Temática 2 (22/07/2022, 14:30:16:00 - 1,5 horas):
“O risco: consequência do desconhecimento do território e da dinâmica social”
Orador: Mestre Gloria Lucia Ruiz Peña, Direção Técnica de Riscos Geológicos do Serviço Geológico Colombiano;
6. Sessão de comunicações orais (22/07/2022, 16:30:18:00 - 1,5 hora):
Oradores: Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de
mestrado ou de doutoramento e professores;
7. Sessão de comunicações orais (23/07/2022, 09:30: 11:00 – 1,5 horas; 11:30:13:00 - 1,5 hora; 14:30:16:00 – 1,5
horas; 14:30-16:00, 1,5horas).
Oradores: Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de
mestrado ou de doutoramento e professores;
8. Sessão de Posters (23/07/2022, 16:00:16.30 - 0,5 hora;
Oradores: Participantes nacionais e ou estrangeiros, incluindo académicos, técnicos de proteção civil, alunos de
mestrado ou de doutoramento e professores;
9 Conferência de Encerramento (23/07/2022, 17:00:18:30 - 1,5 horas):
“Resiliência social a desastres, perspectivas e desafios”
Orador: Prof. Doutor Javier Enrique Thomas Bohorquez, Univ. Nacional Autónoma de México.

Metodologias de realização da ação
A ação realize-se em por videoconferência (online), distribuídas ao longo dos 3 dias do Simpósio, em que os formandos
poderão escolher entre as várias sessões, num total de 18:30 horas, por forma a atingir as 12,5 horas, distribuídas como
apresentados anteriormente.

Avaliação
Este curso realiza-se por avaliação contínua, tendo em conta as seguintes modalidades:
1) Qualidade e frequência de participação nos vários momentos do curso de formação (1,5/10 valores)
2) Realização de “Relatório” sobre os conteúdos do curso de formação:
2.1) Critérios de avaliação do ponto 2:
– Utilização adequada de terminologia científica (4/10);
– Capacidade crítica e argumentativa (3/10);
– Organização e estética (1,5/10).

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE
RISCOS E CATÁSTROFES
(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)

Ações de Formação a Realizar:
Horas
creditadas

Data

INRISNAT – Iniciação aos Riscos e às Catástrofes Naturais

12,5

30/06/2022

INRISANT – Iniciação aos Riscos e às Catástrofes Antrópicas

12,5

06/07/2022

INRISMIS – Iniciação aos Riscos e às Catástrofes Mistas

12,5

07/07/2022

RIG – Riscos, Instabilidade Geopolíticas e conflitos territoriais no
mundo contemporâneo – o exemplo da Europa

12,5

13/07/2022

RSG – Riscos, Sociedade e Ensino da Geografia. Interações didáticas
de domínios curriculares a partir do estudo de caso do vulcão dos
Capelinhos (Açores, Faial)

12,5

14/07/2022

Pandemias no século XXI: Dos Riscos à Medicina de Catástrofe

12,5

7 a 9 de Junho

Processos e Vulnerabilidades Globais, Ameaças/Riscos e Estratégias Locais

12,5

21 a 23 de
Julho

Curso de
Formação de
Atualização

Curso de
Formação
Específica

Curso de
Formação
Inicial

Tipologia

Curso

Preçário*
Taxa €

Tipologia

(por cada curso)

Associados da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

70,00€

Outras Associações:
Associação Portuguesa de Geógrafos
|
Associação de Professores de Geografia
Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia
Associação de Professores de História |
Associação de Professores de Filosofia

85,00€

Outros Professores dos Ensinos Básico e Secundário

100,00€

* No caso dos Cursos de Formação de Atualização devem consultar o preçário no site do evento.

Cada cursos de formação inicial ou específica só será realizada com
pelo menos 10 incrições.

Webpage: https://cfp.riscos.pt/

Email formacao@riscos.pt ou riscos@riscos.pt

