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Alterações climáticas: ameaças 
e oportunidades

Oportunidades

Ameaças



O processo de alterações 
climáticas à escala global

Projeções globais e regionais de alterações climáticas (temperatura, precipitação)

IPCC - Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 5º Relatório de 
Avaliação (2014)



Principais riscos climáticos 
futuros para a Europa

Riscos mais representativos para cada região, incluindo o potencial para redução do risco através de 
adaptação e limitação, e limites à adaptação

IPCC - Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 5º Relatório de 
Avaliação (2014)



Impactes climáticos atuais

Principais consequências de impactes climáticos na região 
de Viseu Dão Lafões, 2001-2017

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas de Viseu Dão Lafões (2017)

Número de catástrofes naturais à escala global, 1980-2017 (eventos mais relevantes, por tipo de perigo)

Munich Reinsurance Co (2018)



• Aumento da frequência e 

severidade de incêndios 
rurais/florestais

Ameaças para a segurança de 
pessoas e bens

Índice de vulnerabilidade futura a incêndios rurais/florestais na AML (2071-2100, RCP8.5)

PMAAC Área Metropolitana de Lisboa (2019)



• Aumento do perigo de 

instabilidade de vertentes, como 
resultado do aumento do número 

de dias com precipitação intensa

Ameaças para a segurança de 
pessoas e bens

Instabilidade de vertentes na AML: (1) territorialização do perigo atual; (2) suscetibilidade 
atual ao perigo; (3) suscetibilidade futura ao perigo (2071-2100, RCP8.5)

PMAAC Área Metropolitana de Lisboa (2019)
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• Aumento da frequência e 

severidade de cheias rápidas 
associadas a eventos extremos de 

precipitação

Ameaças para a segurança de 
pessoas e bens

Zonas ameaçadas por cheias e por inundações e galgamentos costeiros, na cidade de Lagos

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lagos (2018)



• Aumento da frequência e 

severidade de inundações e 
galgamentos costeiros

• Aceleração do recuo da linha de 

costa, aumento da erosão dunar e 
perda de área útil da praia 

Ameaças para as zonas 
costeiras e mar

Costa Nova do Prado (Ílhavo): edifícios e equipamentos sensíveis a galgamentos e inundações 
costeiras em cenário de alteração climática (2071-2100, RCP8.5)

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ílhavo (2018)



• Em estuários e lagoas costeiras, 

erosão e inundação dos sapais, 
recuo da linha de costa e migração 

para terra dos sistemas ecológicos 

• Alterações do pH da água do 
mar/estuários (acidificação do 

ambiente marinho)

• Avanço da cunha salina para o 
interior

• Alteração das correntes marinhas

• Degradação de habitats e perda de 
biodiversidade marinha, com 

impactes nos recursos pesqueiros

Ameaças para as zonas 
costeiras e mar

Rio Boco (Ria de Aveiro - Ílhavo): Edifícios e equipamentos sensíveis a cheias lagunares em cenário de 
alteração climática (2071-2100, RCP8.5)

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ílhavo (2018)



• Impactes nas redes de produção e 

transporte de eletricidade

• Aumento do desconforto térmico e 

maior consumo de energia para 

arrefecimento

• Aumento de picos de consumo e 

desequilíbrios entre oferta e 

procura de energia

• Maior variabilidade do vento e 

menor produção de eletricidade 

por energia eólica

• Maior variação dos caudais e 

menor produção hidroelétrica

Ameaças para o sector da 
energia

Infraestruturas energéticas sensíveis a fogos florestais no concelho de Leiria

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (2018)



• Aumento da frequência de 

disrupções das redes de 
transportes e comunicações

• Maior degradação das 

infraestruturas viárias (camada de 
desgaste das rodovias, pontes e 

outras obras de arte)

• Aumento do desconforto térmico 
no material circulante

Ameaças para o sector dos 
transportes e comunicações

Infraestruturas de transporte sensíveis a fogos florestais no concelho de Loulé

Plano Municipal de Adaptação ás Alterações Climáticas de Loulé (2019)



• Aumento da morbilidade associada 

ao desconforto térmico estival na 
população mais vulnerável

• Maior incidência e mortalidade por 

doenças cardiorrespiratórias

• Maior incidência de doenças 

transmitidas por vetores

• Aumento de alergias associadas 
aos pólenes e esporos

Ameaças para a saúde 
humana

Distribuição anual do UTCI – Universal Thermal Climate Index na AML (frequência de dias, em %)

PMAAC Área Metropolitana de Lisboa (2019)



• Aumento da morbilidade associada 

ao desconforto térmico estival na 
população mais vulnerável

• Maior incidência e mortalidade por 

doenças cardiorrespiratórias

• Maior incidência de doenças 

transmitidas por vetores

• Aumento de alergias associadas 
aos pólenes e esporos

Ameaças para a saúde 
humana

População mais sensível ao calor na cidade de Leiria: (1) Índice de dependência total (idosos, crianças); 
(2) Taxa de desemprego (população mais carenciada)

Plano Municipal de Adaptação ás Alterações Climáticas de Leiria (2018)

Mortalidade diária na Região Oeste durante a onda de calor de 2018

OestePIAAC - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste (2019)

(1) (2)



• Alteração dos potenciais de 

vegetação

• Mudanças fenológicas em plantas e 

animais

• Alterações na distribuição 
geográfica das espécies

• Expansão de espécies exóticas 

invasoras

• Perda de biodiversidade 

• Alteração da paisagem

Ameaças para a 
biodiversidade

(1) Áreas naturais protegidas, (2) áreas com perigosidade de incêndio florestal alta e muito alta e (3) 
valor médio das anomalias (%) da precipitação média anual (2041-2070, cenário RCP 8.5) em Loulé

Plano Municipal de Adaptação ás Alterações Climáticas de Loulé (2019)
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• Danos e perdas significativas nas 

culturas temporárias (cereais, 
pastagens e hortícolas) e 

permanentes (pomares, olivicultura, 

viticultura)

• Danos e perdas significativas na 

atividade pecuária

• Perda de terrenos com aptidão 
agrícola

• Erosão dos solos, com consequente 

redução da matéria orgânica 
presente 

• Maior ocorrência de fogos florestais

• Redução da massa florestal e da 
produção de cortiça

Ameaças para a agricultura e 
as florestas

Áreas agrícolas e silvícolas sensíveis à disponibilidade de água, em Leiria

Plano Municipal de Adaptação ás Alterações Climáticas de Leiria (2018)



• Alterações nas cadeias de 

produção (relação com recursos 
agro florestais)

• Impactes de eventos extremos em 

áreas de localização de atividades 
económicas (indústria, comércio, 

serviços, turismo)

• Alterações na procura turística 
(distribuição territorial e sazonal)

• Implicações no estado de 

conservação do património 
cultural (ativo turístico)

• Alterações na paisagem natural e 

cultural (ativos turísticos)

Ameaças para a economia

Eventos climáticos extremos: incêndio florestal na Zona Industrial de Oliveira de Frades (2017); cheias 
na Baixa de Lisboa (2010); furacão Leslie na Praia da Vieira – Marinha Grande (2018)

Plano Municipal de Adaptação ás Alterações Climáticas de Leiria (2018)



Oportunidades sectoriais

Agricultura e florestas

• Maior produção global em alguns sistemas agrícolas (pomares, cereais 
e vinha), decorrente do aumento da temperatura média mínima

• Redução de danos na produção agrícola (horticultura, fruticultura, 

olivicultura e viticultura), decorrente da diminuição das ocorrências 
de geada

Economia

• Aumento da relevância de produtos turísticos (multiativo; natureza; 
sol e mar) fora do período estival, em particular na primavera e no 

outono

Energia

• Redução das necessidades de energia para aquecimento nos edifícios

• Aumento da capacidade instalada de centrais solares e de 

autoprodução de energia elétrica

• Investimento da eficiência energética do edificado

Saúde humana

• Diminuição do excesso de mortalidade e morbilidade no inverno, em 
especial na mortalidade associada a doenças do aparelho circulatório 

e do aparelho respiratório

Zonas costeiras e mar

• Surgimento de novas espécies de pescado com valor económico

• Aumento de stocks pesqueiros



Oportunismos sectoriais?

Geography at Risk: Threats and Opportunities

Bloomberg (2013)



“E se for uma grande fraude e criámos um mundo melhor para nada?”

Joel Pett, USA Today (2009)

Formas de ação face às alterações climáticas

No regrets: a mitigação e a 
adaptação às alterações climáticas 
enquanto oportunidades



Escala nacional

• ENAAC 2020

Escala regional:

• Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira

Escala municipal/intermunicipal:

• Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

Porto

• 16 Comunidades Intermunicipais

• 30 Municípios

Planeamento da adaptação às 
alterações climáticas

Planos municipais/intermunicipais/metropolitanos de adaptação climática em Portugal, 2019

CEDRU/Rede adapt.local (2019)
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