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Alfabetización climática: a 

descarbonización urbana como imperativo 

ético, político e práctico 





Que é a alfabetización climática? 
 

Alfabetización climática é a comprensión da túa influencia sobre o 
clima e da influencia do clima sobre ti e a sociedade. 
 

Unha persoa “alfabeta climática”: 
 

• Comprende os principios esenciais do sistema climático da Terra 
 

• Sabe valorar a credibilidade científica da información sobre o clima 
 

• Comunica acerca do clima e do cambio climático de forma 
significativa 
 

• É capaz de tomar decisións informadas e responsables con respecto 
ás accións que afecten ao clima 

Fonte: US Global Change Research / Climate Change Research Program, 2009 



IPCC WGIII AR5 (2014), capítulo 3, p. 69  

“A tarefa dun programa educativo 
orientado a mitigar o cambio 
climático e a promover a adaptación 
ás súas consecuencias inevitables, é 
representar un problema colectivo 
global a escala individual e social” 



As cidades ocupan menos do 2% 
da superficie terrestre 

A poboación urbana consume o 78% 
da enerxía mundial  

As cidades emiten máis do 60% do CO2 de 
orixe antrópica, pero... 

Dende 2007, máis da metade da poboación 
mundial é urbana, en 2015 acadou o 53% 

En España suma xa o 80%, en Portugal o 
63% da poboación 

Acaparan o 85% da riqueza económica en 
términos de PIB. 



Barreiras para o coñecemento 
- O CC é un fenómeno complexo e “abstracto” 

- É un fenómeno “contraintuitivo” 

Barreiras para a valoración  
- Relevancia persoal e social relativamente baixa 

- Deslocalización espacial e demora temporal 

Barreiras para a acción  
- A difícil coherencia entre valores asumidos e prácticas  

- A falta de micro- e macro-contextos facilitadores 
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Fonte: Meira et al. 2009, 2011, 2013) 



Cuestión QA1a: Cal dos seguintes problemas considera vostede 
que é o máis importante a nivel global?: porcentaxe da mostra 
que indica o cambio climático 
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Fonte: European Commission (2014). Special Eurobarometer 409. Climate Change 











Os dous grandes retos educativos 
inmediatos 

 

• Que a cidadanía valore a relevancia do cambio climático 
(situalo na axenda pública… e na curricular), o faga 
significativo e perciba a urxencia de actuar (valoración da 
ameaza)... sen xenerar sobre-determinación. 

 
• A conexión significativa da cidadanía co cambio climático 

para que identifique e asuma responsabilidades nas causas e 
nas solucións, que non se vexa só como víctima (co-
responsabilizar, empoderar, contextualizar). 
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