


 As simulações realizadas indicam uma
progressiva redução do escoamento anual ao
longo do século XXI. Esta redução poderá ser
pequena nas bacias do norte do país e torna-se
significativa à medida que avançamos para sul.



 Tendência clara na concentração do
escoamento nos meses de Inverno.

 Maior variação do escoamento ao longo do
ano.

 Estima-se que em 2100, a variação do
escoamento médio anual nas bacias a norte
do Rio Douro se situe entre +5% e -10%.
Outro cenário prevê um aumento de 10%.



 Estima-se que a redução do escoamento 
médio anual nas bacias do Vouga e do 
Mondego em 2100 se situe entre 15 e 30%.
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 A redução do escoamento médio anual na
bacia do Rio Tejo deverá ficar entre os 10 e
os 30%. Outros estudos, referem que a
redução poderá não existir, pois a maior
quantidade de precipitação no Inverno irá
compensar a redução no resto do ano.



 As bacias do Sado e do Guadiana
apresentam-se como as mais vulneráveis e o
decréscimo deverá ser de 60% até 2100.
Nestas regiões o risco de escassez de água e
de desertificação deverá aumentar.

 Espera-se que a qualidade da água venha a
degradar-se, sobretudo durante o Verão e
particularmente nas regiões do Sul, devido
aos menores volumes de escoamento.
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 A concentração da precipitação nos meses
de Inverno e a tendência de aumento da
ocorrência de chuvadas intensas ocasionará
maior risco de cheias, em frequência e em
magnitude, especialmente no Norte.



 Aumento da temperatura superficial do Oceano.

 Aumento do nível médio das águas do mar (de
25 a 110 cm até 2080).

 Alterações no regime das ondas, na circulação
oceânica e na salinidade são aspectos a
considerar.



 Aumento do risco de inundação e a deslocação
de zonas húmidas.

 Aceleração da erosão costeira.

 Aumento das inundações associadas às
tempestades.

 Intrusão salina nos aquíferos de água doce.

 Penetração de água salgada nos estuários.

 A costa portuguesa deverá perder terreno em
67% da sua extensão.



 A temperatura superficial da água do mar
poderá sofrer um aumento de 4℃.

 Espécies como o atum rabilho deve aumentar
(dá-se bem em águas quentes como as do
Algarve), a sardinha aumenta numas áreas e
diminui noutras (depende da intensidade do
afloramento costeiro). O polvo vulgar também
deve aumentar (gosta de água quente).



 No geral, estima-se que o aquecimento conduza
a uma deslocação das áreas de cultivo para
norte.

 Nos cenários apresentados pelos modelos, no
Interior Norte e Centro, a classificação de Inverno
“Aveia” – Inverno suficientemente temperado
para a aveia mas não para citrinos – mudou para
citrinos – invernos suficientemente temperados
para citrinos e culturas subtropicais, enquanto
que outras áreas continuaram “citrinos”.

 As mudanças no Verão poderão ser mais
extensas: o Verão mais frio (de trigo) e o Verão
intermédio (de arroz) mudam para “algodão”.



 Na Região Sul, os 
cenários apontam para 
um aumento de 25% 
nas produções de 
trigo, essencialmente 
resultante de aumento 
de CO₂. A data da 
sementeira seria 
antecipada de 1 de 
Novembro para 15 de 
Outubro.



 Outros cálculos apontam para um aumento nas
colheitas de milho na ordem dos 12% na Região de
Santarém. Para tal acontecer, seria necessário
antecipar a sementeira de 1 de Abril para 15 de Março.

 A produtividade das culturas tuberosas, como a
beterraba sacarina e a batata, será provavelmente
beneficiada em consequência do aquecimento e do
aumento de CO₂.



 Existe o risco de perda
de produtividade pela
mortalidade e
subsequente degradação
dos solos devido ao
provável aumento de
fenómenos climáticos
extremos como ciclones,
secas severas ou ondas
de calor prolongadas, em
conjunto com o aumento
do risco meteorológico
de incêndio, que deverá
prolongar a sua época
para a primavera e o
Outono.



 Algumas espécies florestais
poderão sofrer mortalidade
severa nos limites mais secos
da sua distribuição atual.

 As regiões interiores e do
estarão mais susceptíveis
devido ao aumento relativo da
aridez.

 Neste caso há diferenças entre
espécies: árvores como a
azinheira ou o sobreiro
dificilmente migrarão
naturalmente, enquanto o
pinheiro bravo e algumas
espécies exóticas invasoras,
como as acácias, poderão
ocupar novas áreas,
competindo com espécies
autóctones.



 Enquanto que o declínio do sobreiro poderá
continuar no Alentejo, a azinheira poderá
tolerar melhor o aumento da deficiência
hídrica e persistir em povoamentos abertos
como os montados.



 Relativamente aos animais, as taxas de
crescimento das populações de insetos
podem ser estimuladas pelo aumento da
temperatura. Nas regiões interiores e
meridionais, a maior parte da aridez pode
aumentar os danos causados por pragas
devido à “tropicalização” do clima de
Portugal.



 Algumas populações animais poderão
extinguir-se, como sejam o morcego
arborícola pequeno, o lince ibérico ou o rato
de cabrera, espécies muito vulneráveis e já
ameaçadas atualmente.



 Aumento de mortes devido a temperaturas
extremas, designadamente ondas de calor.

 Invernos mais suaves conduzirão a uma
redução da mortalidade nesse período.

 Com o aumento da temperatura, ocorre o
aumento dos níveis de ozono troposférico e
de alergéneos de transmissão aérea, como
pólens. Tal conduzirá a um agravamento da
asma e outras doenças respiratórias.



 Aumenta o risco da transmissão de doenças
com origem em insectos e roedores,
favorecendo a ocorrência de surtos
localizados de malária ou febre do Nilo entre
outras.


