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Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a) / Presidente da CAP, 
 

 
Sua referência: Proc. Nº 6/16.6 Nossa referência: S-DGE/2016/4123 
 

Data de Expedição:  
 
Assunto: Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami 
 

 

Por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução A/RES/70/203, dezembro de 

2015), assinala-se, pela primeira vez, no próximo dia 5 de novembro de 2016, o “WORLD 

TSUNAMI AWARENESS DAY”.  

 

Neste contexto, o Grupo de Trabalho sobre Investigação, Monitorização e Alerta Precoce de 

Tsunami (GT-IMAT), constituído por representantes de diferentes entidades, especialistas e 

representantes de Universidades, da proteção civil, autoridade marítima e laboratórios de 

Estado, designadamente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, entre outros, que integra 

o Comité Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (CP-COI), 

propôs a celebração desta data em Portugal, por forma a sensibilizar a sociedade civil para a 

responsabilidade individual e coletiva, em matéria de proteção civil. 

 

Assim, e considerando a posição geográfica de Portugal, bem como a ocorrência no passado do 

Terramoto de 1755 (na sequência do qual a cidade de Lisboa foi devastada em cerca de 40 

minutos, com ondas de 15 metros), a Direção-Geral de Educação convida os agrupamentos de 

escola/escolas não agrupadas, a desenvolver atividades de sensibilização e a promover espaços 

de debate, reflexão e de aprendizagem sobre este fenómeno natural, na semana de 7 a 11 de 

novembro.  

 

Para esclarecimentos adicionais poderão consultar os links abaixo incluídos, que apresentam 

informações úteis sobre esta temática e disponibilizam também variados recursos e materiais de 

apoio, que poderão ser utilizados pelos docentes: 
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Sítio da internet: 
http://itic.ioc-
unesco.org/images/docs/tsunami_poster_portuguese_idl_background_silver_standard.pdf 
 
  
Vídeo: 
http://itic.ioc-
unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1755&Itemid=2420&lang=en 
 
 
 
Glossário (em inglês) 
http://itic.ioc-
unesco.org/images/stories/about_tsunamis/tsunami_glossary/glossary_en_low_v16_20160907.pd
f 
http://en.via.dk/programmes/business/marketing-management-ap-degree 
 
Simulação do sismo 1755 
https://www.youtube.com/watch?v=os8DCjDJrMM 
 
Referencial de Educação para o Risco 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/referenci
al_risco_outubro.pdf 
 
 
 
Solicita-se, deste modo, a V. melhor colaboração, promovendo a sensibilização de toda a 

comunidade educativa, através da divulgação atempada desta informação. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor-Geral da Educação 

 

 

 

 

                                                        José Vítor Pedroso 
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