


Consequências das alterações 
climáticas - Resumo

Clima Aspetos físicos
➢Alterações na 

temperatura média 
global.

➢ Aumento da ocorrência 
de fenómenos climáticos 
extremos (tornados, 
secas prolongadas e mais 
frequentes, inundações, 
ondas de calor, etc.)

➢Alterações na área 
coberta pelo gelo.

➢Alterações no nível 
médio do mar.

Taxas de subida do NMM no marégrafo 
de Cascais (C. Antunes-2016) em 
mm/ano.



Consequências das alterações 
climáticas - Resumo

Aspetos ambientais Aspetos 
sociais/saúde

➢Alterações nos ciclos 
biológicos e nos 
ecossistemas.

➢ Perda de 
biodiversidade.

➢Redução drástica da 
produção alimentar.

➢Escassez de água.

➢Migração de doenças 
tropicais para zonas 
antes temperadas.



Quadrado da Insustentabilidade

(Segundo Filipe Duarte Santos)



Conclusão



A resiliência



Tipos de medidas

Mitigação Adaptação

 Andar a pé ou de bicicleta e 
utilizar transportes públicos.

 Protocolo de Quioto e 
Diretivas Europeias com o 
objetivo de reduzir consumos 
energéticos e emissões de GEE.

 Maior aproveitamento de 
energia solar.

 Investir no isolamento térmico 
de habitações.

 Investir no isolamento 
térmico de habitações.

 Desenvolver espécies vegetais 
mais resistentes.

 Investir em vacinas (doenças 
tropicais).

 Construir edifícios mais longe 
do mar e dos rios.

Mitigação: Neste caso atuamos sobre as causas.

Adaptação: Neste caso procuramos compensar as consequências e reduzir os 

efeitos causados pelas alterações climáticas.

Exemplos



Exemplos práticos (mundo)

➢Protocolo de Quioto (adotado em 1997, está em vigor
desde 2005), que tem 3 mecanismos:

✓ Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Países
industrializados investem em tecnologias mais
eficientes nos países menos desenvolvidos.

✓Implementação Conjunta: Passa pelo incentivo à
implementação de projetos que diminuam as emissões
de gases com efeito de estufa.

✓Comércio de emissões: Passa pelo estabelecimento
de limites para a emissão de CO2 provenientes de
empresas que sejam grandes consumidoras de energia.
As emissões abaixo dos limites serão negociáveis.



Exemplos práticos (União Europeia)

➢ Programa Europeu para as alterações climáticas, 
2000-2004 e 2005-2012 (medidas):

✓Comércio Europeu de Licenças de Emissão
(CELE): A União Europeia estabeleceu limites anuais
de emissão de Co2 para cerca de 10 500 centrais
energéticas e instalações de alto consumo de energia,
responsáveis por cerca de metade das emissões de CO2
da UE. As centrais que no futuro venham a emitir
menos CO2 podem vender as quotas de emissões não
utilizadas a outras fábricas que apresentem
dificuldades na redução das emissões.



Exemplos práticos (União Europeia)
✓ Incentivar transportes mais limpos e sustentáveis

(motores mais eficientes, veículos elétricos e híbridos).

✓Aumentar a eficiência energética nos edifícios e seus
equipamentos.

✓ Aumentar a utilização de fontes de energia renovável.

✓ Reduzir as emissões de metano provenientes de
resíduos inorgânicos em aterros.



Exemplos práticos (União Europeia)
➢ Livro Verde sobre adaptação às alterações climáticas

(2007)

✓ Promove a integração de medidas de adaptação nas
políticas, bem como a melhoria do conhecimento sobre os
impactes:

o Medidas suaves e pouco dispendiosas: economia e
reutilização da água; modificação da rotação de culturas e
das datas das sementeiras; utilização de plantas que
resistam à seca; ações de sensibilização.

o Medidas mais fortes e dispendiosas: aumentar a altura
dos diques (Holanda); deslocalizar cidades inteiras de
zonas costeiras baixas; substituir centrais termoelétricas
ineficientes por outras mais modernas.



Exemplos práticos (União Europeia)
➢ Pacote Energia-Clima “três vintes”:

✓ Trata-se da criação de legislação que tem por objetivo
fazer com que a União Europeia reduza em 20% as
emissões de Gases com Efeito de Estufa, eleve para
20% o contributo das energias renováveis no consumo
de energia e aumente em 20% a eficiência energética
até 2020. O pacote fixa também uma meta de 10% de
energias renováveis no setor dos transportes até essa
data.



Exemplos a nível Nacional
➢ Programa Nacional para as Alterações Climáticas

(PNAC)-2006: Tem como objetivo reduzir as emissões
de Gases com Efeito de Estufa, constituindo uma
medida de mitigação e de adaptação face ao Protocolo
de Quioto. Medidas:

✓ Aumento da frota de veículos a gás natural.

✓Aumento da eficiência energética nos edifícios.



Exemplos a nível Nacional
➢ Programa Nacional de Ação para Eficiência

Energética (PNAEE)-2008: Estabelece como meta
alcançar uma redução no consumo de energia em 10%
através de medidas de eficiência energética. Medidas:

✓ Redução de 20% do parque automóvel com mais de 10
anos.

✓ Substituição de lâmpadas e eletrodomésticos
energeticamente ineficientes.



Exemplos a nível Nacional
➢ Desempenho energético dos edifícios (de acordo 

com uma diretiva comunitária):

➢ Foi criada legislação em 2006 para que os edifícios 
sejam mais confortáveis e com menores gastos de 
energia como:

✓ Certificação Energética e Qualidade do Ar interior dos 
Edifícios;

✓Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização dos Edifícios;

✓Regulamento das Características de Comportamento 
Térmico dos Edifícios



Exemplos a nível Nacional
▪ Algumas medidas que se enquadram neste último 

regulamento são:

✓ Revestir as paredes com isolamento térmico para 
serem mais quentes no inverno e mais frescas no verão.

✓Controlar a quantidade de vidro para terem luz natural 
todo o ano e sem excesso de calor no verão.

✓ Introduzir energias renováveis nos edifícios.



Exemplos de áreas específicas

Extraído de Filipe D. Santos



Exemplos de áreas específicas
Metodologia

Extraído de Filipe D. Santos



Exemplos a nível Municipal
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Exemplos a nível Municipal
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