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1. Introdução e objetivos 

As alterações climáticas representam o maior desafio que a humanidade tem enfrentado ao longo 
de sua história. O aquecimento da atmosfera terrestre, causado pelo uso excessivo de combustíveis 
fósseis desde a Revolução Industrial, leva a um aumento dos eventos climáticos extremos, cujo 
impacto já está presente: chuvas torrenciais, secas, ondas de calor ou aumento do nível do mar. Esta 
mudança climática tem impactos negativos significativos no planeta, tal como o deslocamento de 
ecossistemas, a redução da produtividade agrícola, problemas de saúde humana, perdas 
relacionadas com inundações ou com o aumento da procura ao nível dos serviços de emergência. 
No entanto, também se criam novas oportunidades sociais, económicas e ambientais, e existem 
aspetos positivos como a extensão da estação turística ou novos nichos de emprego relacionados 
com o combate às alterações climáticas e seus efeitos. 

Globalmente, qualquer estratégia de combate às alterações climáticas segue duas linhas 
claramente distintas mas complementares: ações que procuram mitigar o risco das alterações 
climáticas e sua gravidade, e ações que tentam adaptar o nosso meio ambiente aos seus efeitos. 
Nesta luta, o Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima constitui uma plataforma válida para a 
ação ao nível local. A adesão a esta iniciativa implica a elaboração de um Plano de Ação para 
Energia Sustentável e Clima (PAESC), que inclui ações de mitigação e adaptação às alterações 
climáticas, incluindo fortes compromissos para combater a pobreza energética e proteger os setores 
mais vulneráveis da população contra a perda do acesso a serviços energéticos. 

Embora a mitigação às alterações climáticas, que envolve a conceção de ações que reduzam 
drasticamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE), tenha sido suficientemente pesquisada e 
avaliada nas últimas décadas, a metodologia para adaptar as cidades às alterações climáticas é 
complexa e requer uma análise detalhada do clima local e das suas vulnerabilidades.  

Este guia visa disponibilizar aos técnicos e gestores municipais uma metodologia baseada na análise 
qualitativa do seu território face às alterações climáticas. Desta forma, a fase de diagnóstico é 
significativamente simplificada, pois não requer informações quantitativas que, na maioria dos casos, 
não estão disponíveis ao nível municipal. Assim, o guia é uma ferramenta útil para os municípios que 
enfrentam pela primeira vez o desafio de projetar um município adaptado às alterações climáticas. 
As autoridades locais podem planear as suas ações de forma coerente com a situação local, 
integrando-as com ações relacionadas com a mitigação e o combate à pobreza energética. 

 

2. Pacto de autarcas 

O Pacto Europeu de Autarcas para a Energia e o Clima é uma iniciativa voluntária de milhares de 
governos locais que estão empenhados em alcançar os objetivos estabelecidos pela União Europeia 
em termos de clima e energia. Foi lançado em 2008 com a ambição de ajudar os governos locais a 
alcançar as metas de mitigação ao nível das alterações climáticas estabelecidas pela União 
Europeia para 2020: 20% de energia proveniente de energias renováveis, 20% de redução na procura 
de energia através da melhoria da eficiência e 20% de redução nas emissões de gases com efeito 
de estufa. A iniciativa teve um grande sucesso desde o seu início, graças à sua abordagem inovadora 
nas questões relacionadas com a energia e emissões de CO2. 

O movimento, que teve origem na União Europeia, reúne hoje mais de 9.800 municípios em 57 países 
dos 5 continentes, envolvendo múltiplas partes interessadas. Atualmente, o Pacto Global de Autarcas 
baseia-se nos principais fatores de sucesso da iniciativa: governança bottom-up, modelo de 
cooperação multinível e quadro de ações integrado. 
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Alguns marcos da história do Pacto de Autarcas são: 

 

 

O que é conhecido hoje como Pacto Global de Autarcas pelo Clima e Energia está em total 
conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU assim como com os 
princípios de justiça climática, e aborda três questões-chave: mitigação às alterações climáticas, 
adaptação aos efeitos adversos e o acesso universal a uma energia segura, limpa e acessível. 

 

Figura 1. Cerimônia de fusão do Pacto de Autarcas e Mayors Adapt criando o Pacto 
de Autarcas para a Energia e o Clima (2015) 

A participação no Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima permite às autoridades locais 
desempenhar um papel de liderança na mitigação e adaptação às alterações climáticas, 
apoiando-as neste esforço, proporcionando-lhes o reconhecimento, os recursos e as oportunidades 

2008 Lançamento do Pacto de Autarcas pelo Comité das Regiões e pela Comissão Europeia, 
com o objetivo de envolver e apoiar os autarcas no compromisso de alcançar os 
objetivos da UE em matéria de clima e energia. 

2011    O sucesso do Pacto de Autarcas era traduzido pelo facto de reunir 2000 cidades até 
outubro de 2010, encorajando assim a Comissão Europeia a desenvolver uma iniciativa 
semelhante nos países da Parceria Oriental da UE, que atualmente inclui Bielorrússia, 
Ucrânia, Moldávia, Arménia, Geórgia e Azerbaijão. 

2012 No âmbito da Política Europeia de Vizinhança, o Pacto de Autarcas foi lançado na 
região do Sul do Mediterrâneo, apoiando políticas ambiciosas de desenvolvimento 
sustentável na Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, Palestina e Tunísia. 

2014 A Comissão Europeia lançou a iniciativa Mayors Adapt, consciente de que as alterações 
climáticas são uma realidade à qual as nossas cidades se devem adaptar. O Mayors 
Adapt convidou os governos locais a demonstrar a sua liderança ao nível da adaptação 
através do desenvolvimento e implementação de estratégias locais de adaptação às 
alterações climáticas. 

2015 As iniciativas do Pacto de Autarcas e Mayors Adapt fundiram-se oficialmente por 
ocasião de uma cerimónia realizada a 15 de outubro de 2015 no Parlamento Europeu. O 
novo Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima é mais ambicioso e abrangente: as 
cidades signatárias comprometem-se agora a apoiar ativamente a implementação da 
meta da UE de redução de 40% dos GEE até 2030 e concordam em adotar uma 
abordagem integrada à mitigação e adaptação às alterações climáticas e em 
assegurar o acesso de todos a uma energia segura, sustentável e acessível. Durante a 
Cimeira do Clima em Paris, foi anunciada a extensão geográfica do Pacto de Autarcas 
para a Energia e o Clima à África Subsariana, à América do Norte e do Sul, ao Japão, à 
Índia, à China e ao Sudeste Asiático. 
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de trabalho em rede necessários para alavancar os seus compromissos energéticos e climáticos a um 
próximo nível. 

 

Figura 2. Principais passos da adesão ao Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima 
(fonte: Pacto de Autarcas) 

 

O Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima está aberto a todas as autoridades locais constituídas 
democraticamente com/por representantes eleitos, qualquer que seja a sua dimensão e qualquer 
que seja a fase de implementação das suas políticas energéticas e climáticas. Para aderir ao Pacto, 
as autoridades locais devem percorrer os seguintes passos: 

 

 

 

 

Etapa 1 Apresentar a iniciativa do Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima ao Conselho 
Municipal e solicitar a aprovação do documento de compromisso. Uma vez aprovada 
uma resolução oficial, mandatar o presidente a assinar o formulário de adesão ao 
Pacto. Após a assinatura, preencher as informações on-line no site do Pacto e fazer o 
upload do formulário de adesão devidamente assinado-  
O município aderiu, assim,  ao Pacto de Autarcas. 

Etapa 2 Começa então um período de dois anos, no qual o município deve melhorar os seus 
conhecimentos territoriais para diagnosticar a sua situação atual face às alterações 
climáticas, tanto em termos de mitigação (inventário de emissões) como de 
adaptação (cenários de alterações climáticas e análise de riscos e vulnerabilidades). 
Através de um processo altamente participativo, envolvendo os principais atores 
locais e regionais, é elaborado o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima 
(PAESC). Este inclui ações concretas de mitigação, adaptação e acesso à energia 
(luta contra a pobreza energética). Uma vez aprovado pelo conselho municipal e 
antes da sua implementação, este Plano é submetido à Comissão Europeia para 
avaliação. 

Etapa 3 A cada dois anos, devem ser apresentados relatórios de monitorização do PAESC. 
Estes devem propor atualizações e ações corretivas em caso de desvios significativos 
em relação aos objetivos iniciais. 
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3. O projeto LIFE Adaptate 

O Projeto LIFE Adaptate, intitulado "Metodologia comum para o desenvolvimento de Planos de Ação 
para Energia Sustentável e o Clima em municípios europeus", tem como objetivo abordar os efeitos 
das alterações climáticas em áreas urbanas, tais como o calor intenso, subida do nível médio do mar, 
ocorrência de fenómenos extremas, inundações, deslizamentos de terras, poluição do ar, escassez 
de alimentos ou escassez de água. Os impactos destas ameaças são intensificados quando causam 
danos nas infraestruturas, na habitação, nas atividades económicas. 

O principal objetivo do projeto LIFE Adaptate é aumentar o compromisso dos municípios europeus 
com o Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima através do desenvolvimento de planos de 
adaptação locais, que serão integrados nos anteriores objetivos de mitigação dos vários municípios, 
conferindo uma abordagem abrangente à luta contra as alterações climáticas. Para tal, apoia 6 
municípios em Portugal, Espanha e Letónia no processo de adesão ao Pacto de Autarcas. Além disso, 
o projeto desenvolveu uma metodologia comum, aqui apresentada, para a elaboração de Planos 
de Ação para a Energia Sustentável e o Clima (PAESC), de modo a que qualquer município europeu 
possa implementá-lo. 

A principal solução proporcionada pelo LIFE Adaptate contra os efeitos das alterações climáticas é 
contribuir para o desenvolvimento de políticas de adaptação a nível local e para a melhoria das 
políticas europeias de adaptação às alterações climáticas. O objetivo final é cumprir os objetivos da 
UE para 2030 em matéria de clima e energia, que visam reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, melhorar a eficiência energética, aumentar a utilização de energias renováveis e garantir o 
acesso a energia barata e segura. 

O projeto desenvolve a sua ação em seis municípios pertencentes a três países da União Europeia: 
Espanha (Cartagena, Lorca e Águilas), Portugal (Alfândega da Fé e Mértola) e Letónia (Smiltene). 
Destacam-se as seguintes ações: 

 Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar Planos de Ação para Energia Sustentável e o 
Clima (PAESC) nos municípios participantes, aproveitando as sinergias e o know-how de 
diferentes entidades de apoio ao desenvolvimento técnico e à participação pública. 

 Realizar ações-piloto demonstrativas relacionadas com a mitigação e adaptação a nível 
local por forma a combater as alterações climáticas, que podem depois ser replicadas 
noutras áreas europeias, alargando a experiência e os conhecimentos sobre medidas de 
adaptação.  

 Testar os esquemas de cooperação entre municípios de diferentes países e os efeitos positivos 
da participação pública. 

 Avaliar como as iniciativas locais e a adoção de medidas permitem a adaptação às 
alterações climáticas e a mitigação das mesmas. 

 Promover estes recursos e ferramentas específicos e apoiar o seu desenvolvimento, 
transferência e replicação ao nível europeu. 

Este conjunto de objetivos específicos aponta para um último: que as autoridades locais e as 
entidades de apoio tenham reforçado os mecanismos para desenvolver medidas eficazes de 
adaptação às alterações climáticas. 

As ações-piloto são: 
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Águilas 

Criação de uma área arborizada 
com irrigação por gotejamento 
utilizando água tratada da ETAR 
local 

Lorca 

Criação de áreas sombreadas nas 
passagens mais movimentadas da 
“cidade velha”, através da 
instalação de toldos 

Cartagena 

Conexão de áreas verdes 
através da implementação de 
um corredor ciclo-pedestre misto 
com áreas sombreadas com 
novas árvores e pérgulas 

 
 

 

Smiltene 

Recuperação do lago artificial dos 
Vidusezers 

Mértola 

Criação de áreas de sombreamento, 
alguns com integração de energias 
renováveis 

Alfândega da Fé 

Criação de áreas sombreadas e 
implementação de um lago 
natural 

 

4. Introdução ao processo de elaboração do PASEC 

A conceção de qualquer plano de ação requer uma análise prévia da situação atual e dos aspetos 
internos e externos que podem afetar positiva ou negativamente a luta local contra as alterações 
climáticas. Desde o início do Pacto de Autarcas até à sua fusão com o Mayors Adapt, foram 
elaborados dois planos de ação completamente independentes. Agora que ambas as iniciativas se 
fundiram, um único Plano de Ação para Energia Sustentável e Clima (PAESC) deve ser implementado, 
incentivando sinergias entre as ações.  

A análise anterior, desenvolvida no contexto da Mitigação envolve a elaboração de um Inventário 
de Emissões, correspondente ao ano mais próximo para o qual existem dados disponíveis, no qual a 
quantidade de emissões derivadas do consumo de energia no território é quantificada através de 
fatores de emissão selecionados. Os setores considerados no plano de mitigação são os seguintes: 

 Edifícios e instalações municipais. 
 Iluminação pública. 
 Sector terciário. 
 Sector Residencial. 
 Transporte e mobilidade. 
 Sector industrial (opcional). 
 Sector agrícola e pecuário (opcional). 

As instalações de produção de energia em pequena escala (menos de 20 MW) que usam energias 
renováveis também são tidas em conta. 
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Figura 3. Ações-chave propostas para propostas para a elaboração de um PAESC 

 

Se um Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) com metas de mitigação para 2020 já estiver 
em curso, as emissões de base são mantidas inalteradas e é compilado um novo Inventário de 
Emissões de Monitorização, correspondente ao ano mais próximo para o qual existem dados 
completos, de modo a fornecer um quadro mais atual das emissões locais. 

Todo um conjunto de ações de eficiência energética e de produção de energia renovável é 
concebido com base nestes inventários, determinando a meta de redução de emissões (pelo menos 
40% em relação à linha de base) até ao prazo previsto (2030). 

Do mesmo modo, a adaptação local às alterações climáticas requer uma análise prévia das 
tendências climáticas locais e do grau de resiliência local, que se reflete na análise dos riscos e 
vulnerabilidades, que será explicada em pormenor mais adiante. Esta análise conduzirá à definição 
de ações concretas que permitam aumentar a resiliência local às alterações climáticas. 

O novo guia publicado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento do PAESC1 propõe uma 
nova abordagem mais sistémica dos três principais pilares do Pacto de Autarcas: mitigação, 
adaptação e pobreza energética. Esta nova proposta está refletida na Figura 3. 

O desenvolvimento do PAESC baseia-se numa revisão detalhada do quadro regulamentar que afeta 
as alterações climáticas e que tem de ser tido em conta ao longo de todo o processo. Em seguida, 
a análise da situação atual inclui o inventário das emissões e a análise dos riscos e vulnerabilidades, 
dependendo dos cenários climáticos. Isso permite fazer uma análise SWOT local, na qual serão 
estudados os pontos fracos e fortes locais face às alterações climáticas, bem como as ameaças e as 
oportunidades ambientais para o município. A definição de metas de longo prazo para mitigar, 
adaptar e combater a pobreza energética no município permite o desenvolvimento de um plano de 
ação único que procura uma maior integração para cada ação proposta. 

Na verdade, esta nova abordagem, embora seja mais sistémica, não apresenta grandes diferenças 
em relação ao processo anterior, definindo dois planos de ação distintos. 

 

 
1 Guidebook “How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)”. https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en 
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5. Elaboração do PAESC 

As alterações climáticas são uma realidade e já existem provas disso. Portanto, lutar contra esse 
fenómeno depende de esforços ao nível da mitigação, mas também da adaptação das nossas 
cidades a essa mudança climática que pode afetar decisivamente a vida de seus cidadãos.  

Trata-se de um processo de tomada de decisão que envolve alguma incerteza. Neste contexto, há 
quatro aspetos que devem orientar qualquer processo de adaptação e mitigação: 

 É um processo contínuo. 
 É um processo específico. 
 É um processo que deve envolver as múltiplas partes interessadas, englobando perspetivas 

e contextos individuais. 
 É um processo que deve ser orientado. 

O PAESC representa a estratégia local para que o município se torne um território onde os seus 
cidadãos possam continuar a desenvolver a sua vida e atividade, apesar das ameaças das 
alterações climáticas. Para isso, é essencial ter um conhecimento profundo do município ao nível 
físico, social e económico, bem como ter informações válidas sobre os impactos que as alterações 
climáticas podem ter no território e nos seus cidadãos. 

Como qualquer plano estratégico, a sua implementação encontra-se dividida em duas partes 
distintas: A primeira parte é o diagnóstico, através da análise do território e do clima (na escala mais 
local possível), na realização de um inventário de emissões e um estudo dos riscos climáticos que, 
juntamente com as vulnerabilidades locais, representam riscos para o município. A segunda parte 
define um plano de ação que permite uma redução de emissões de pelo menos 40% em 2030 e 
prioriza ações baseadas na urgência climática e na gravidade dos impactos causados pelas 
alterações climáticas no território. 

A metodologia de referência para o desenvolvimento de um plano de adaptação às alterações 
climáticas baseia-se na Plataforma Europeia de Adaptação Climática (Climate-ADAPT) e na 
ferramenta "UKCIP Adaptation Wizard", adotada pelo Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia. 
Desenvolvido e testado pelo Programa de Impactos Climáticos do Reino Unido (UKCIP), o assistente 
procura fornecer uma ferramenta robusta para o planeamento adaptativo, constituindo uma 
ferramenta de apoio à tomada de decisões através de um guia de planeamento passo-a-passo para 
ações de adaptação. 

Esta metodologia visa responder a duas questões-chave: como identificar os principais riscos 
climáticos que afetam ou podem afetar o território em causa e como definir as principais medidas 
de adaptação necessárias e disponíveis por forma a responder a esses riscos climáticos. 

A metodologia utilizada na preparação do plano de adaptação às alterações climáticas deve 
também estar em conformidade com as orientações da Direcção-Geral de Ação Climática (DG 
CLIMA), do Centro Comum de Investigação da CE (CCI), do Instituto do Ambiente e Sustentabilidade 
(CCI-IES), da Agência Europeia do Ambiente (AEA), do Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima 
e do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC), o European Topic Centre on 
Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA) e com as organizações nacionais 
relevantes, pressupondo o uso de princípios básicos de tomada de decisão e análise de risco para 
permitir determinar quais os riscos climáticos que devem ser tidos em conta na tomada de decisão e 
quais as medidas de adaptação e mitigação que devem ser implementadas por forma a responder 
a esses riscos. 
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5.1. Ações preparatórias 

A participação no Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima implica uma nova abordagem de 
gestão local que envolve todos os departamentos municipais, agentes externos relacionados com o 
desenvolvimento local e as alterações climáticas e todos os cidadãos. É necessário que todos estes 
atores participem desde a fase inicial de desenvolvimento do PAESC, um envolvimento que tem de 
ser alargado à fase de monitorização até que os objetivos sejam eventualmente atingidos. 

Assim, o PAESC deve incluir uma secção inicial que se foque das ações preparatórias e que inclua 
pelo menos a seguinte informação: 

5.1.1. Coordenação e estruturas organizacionais atribuídas 

Esta secção deve especificar a composição da equipa de trabalho interna, designada pelo conselho 
local para o correto desenvolvimento do PAESC e a sua implementação e monitorização ao longo 
do tempo. Esta deve ser na sua maioria uma equipa técnica, composta por colaboradores das 
autoridades locais, embora a pessoa responsável ao nível das alterações climáticas, ambiente ou 
energia possa certamente participar. 

Entre os membros da equipa técnica, deve fazer parte representantes dos departamentos locais que 
lidam com as alterações climáticas, ambiente, energia, mobilidade, infraestruturas, serviços sociais, 
habitação e economia, dependendo do tamanho do município. Esta seção permite visualizar a 
estrutura organizacional da equipa de trabalho e sua relação com o presidente. Pode-se também 
descrever a metodologia de trabalho e a sua interação com outros departamentos da administração 
local ou das restantes estruturas locais. 

 

Figura 4. Estrutura organizativa para o desenvolvimento do PAESC 
(fonte: elaboração própria) 

 

5.1.2. Identificação dos stakeholders e dos cidadãos 

O envolvimento dos stakeholders e dos cidadãos deve ser assegurado desde o início. Para isso, o 
primeiro passo é identificar as principais partes interessadas afetadas pelos diferentes aspetos 
abordados no PAESC. Independentemente do número de agentes, que pode variar dependendo do 
município ou região, o objetivo principal é estabelecer um processo mais robusto e eficiente, 
envolvendo as partes interessadas que, por exemplo, fornecem dados, ajudam no processo, 
fornecem custos ou informações financeiras, ou podem divulgar o trabalho realizado.  

Entre os diferentes tipos de stakeholders, podemos destacar: 
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 Departamentos municipais, tais como serviços de ambiente e energia, planeamento 
urbano, proteção civil, serviços sociais, infraestruturas públicas, fundos estruturais, gestão, 
espaços verdes, etc. 

 Decisores políticos ou grupos políticos locais, assim como agências e associações 
ambientais. 

 Associações comerciais e industriais, fornecedores de energia, empresas de transportes e 
outras que operam em setores com altas emissões de GEE ou que possam ser vulneráveis 
aos impactos das alterações climáticas. 

 Organizações envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de soluções de mitigação ou 
adaptação. 

 Instituições educacionais. 
 Instituições financeiros e de seguros. 
 Proprietários e administradores de terras. 
 Organizações não-governamentais envolvidas na promoção de questões ambientais e 

sociais. 
 Instituições que prestam assistência técnica (universidades, instituições de pesquisa, grupos 

de peritos ou consultores). 
 Empresas de abastecimento de água e de gestão de resíduos. 
 Proteção civil, polícia, bombeiros e representantes da sociedade civil. 
 Representantes do setor agrícola e florestal. 
 Representantes do setor da saúde. 
 Representantes do setor do turismo. 
 Comunicação social. 
 Organizações do sector quaternário relacionadas com o clima, energia e vulnerabilidade 

social. 

É também sugerida a criação de um Painel de Peritos que inclua as partes interessadas capazes de 
fornecer informações locais detalhadas sobre o município e sobre a sua exposição às alterações 
climáticas. Este painel pode reunir-se com mais frequência do que o grupo de partes interessadas. 

A elaboração do PAESC é um processo participativo. Para isso, é altamente recomendada a criação 
de um grupo de trabalho que inclua as partes interessadas envolvidas. Embora este grupo possa 
reunir-se com a frequência que for considerada necessária, é aconselhável realizar pelo menos três 
workshops participativos. É aconselhável que estes workshops sejam especialmente dinâmicos, 
favorecendo a participação e a criatividade dos participantes, a fim de inspirar as soluções mais 
adequadas para enfrentar os desafios propostos. O conteúdo destes pode ser o seguinte: 

 

 

 

Workshop 1 Apresentação dos resultados da fase de diagnóstico ao nível da mitigação, 
adaptação e pobreza energética, e levantamento de um portfólio de soluções 
propostas, a fim de reunir a opinião dos membros do grupo. Este inquérito deve 
também ser proposto ao resto dos cidadãos, em formato papel ou eletrónico 
(online), de modo a recolher o máximo de informação. 

Workshop 2 Restituição dos resultados da pesquisa anterior e apresentação de possíveis ações 
a serem realizadas. No caso de medidas de adaptação, será aplicada uma 
metodologia multicritério por forma a priorizar a execução das ações. 
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5.1.3. Comunicação interna e externa 

A comunicação é um meio essencial, tanto dentro da autoridade local, para que todos os 
departamentos sejam devidamente informados sobre a conceção e posterior implementação do 
plano, bem como para com os cidadãos, encorajando-os a participar ativamente e a obter o seu 
feedback numa base permanente. Não esquecer que os próprios cidadãos serão os principais atores 
de muitas das ações de mitigação e adaptação propostas no plano. 

 

5.1.4. Recursos humanos e financeiros 

Os signatários do Pacto de Autarcas comprometem-se a alocar recursos humanos e financeiros. Esta 
secção descreve desde o compromisso esperado das autoridades locais às tarefas necessárias para 
implementar o Pacto. A capacidade financeira do município e o compromisso dos recursos 
económicos necessários para a realização do PAESC são também comentados. 

 

5.1.5. Medidas planeadas de monitorização e acompanhamento 

Como descrito no capítulo 2 deste guia, aderir ao Pacto de Autarcas implica obrigações. O mais 
importante é monitorizar a implementação do Plano de Ação assim como o seu impacto sobre o 
território. É, portanto, necessário especificar que medidas de monitorização e acompanhamento 
estão planeadas por forma a conduzir o PAESC a bom termo. 

Recomenda-se manter o envolvimento do grupo de trabalho das partes interessadas durante todo o 
processo de implementação do PAESC. Assim, as reuniões periódicas (pelo menos duas vezes por 
ano) devem ser devidamente planeadas e descritas nesta secção. 

Finalmente, é necessário especificar a metodologia de monitorização dos indicadores especificados 
no PAESC: redução das emissões de CO2 na secção de mitigação e indicadores específicos 
selecionados para cada medida na secção de adaptação às alterações climáticas. 

 

 

5.2. Contextualização do município em relação às alterações climáticas 

É essencial conhecer a situação geográfica e territorial do município. A sua estrutura urbana, o 
inventário de edifícios, a sua idade, etc. Esta secção é também utilizada para recolher todos os planos 
de desenvolvimento urbano. Também é importante analisar a estrutura da população local e as 
tendências demográficas.  

A análise da mobilidade urbana também deve ser tida em conta nesta secção. As alterações 
climáticas podem afetar significativamente as infraestruturas, limitando a mobilidade de pessoas e 
bens. 

Além disso, um dos impactos mais óbvios das alterações climáticas sobre os cidadãos das zonas 
urbanas é a poluição ambiental. É, portanto, necessário analisar a disponibilidade de áreas verdes, a 

Workshop 3 Apresentação dos resultados do plano de ação, tanto ao nível da mitigação como 
da adaptação, previamente aprovados. Trata-se de um workshop mais amplo, que 
convida todos os cidadãos e propõe a participação ativa das partes interessadas 
que colaboraram no desenvolvimento do PAESC, ou de outros especialistas fora da 
organização. 
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sua disposição, composição e utilização pelos cidadãos. Além disso, é necessário conhecer os atuais 
níveis de poluição atmosférica e estabelecer protocolos de medição ao nível da monitorização. 

Finalmente, a gestão eficaz dos resíduos é também considerada crucial no processo de adaptação 
às alterações climáticas. Da mesma forma, o abastecimento universal de água e o tratamento e 
purificação de águas residuais para posterior reutilização devem ser geridos de forma eficaz. 

É importante realizar uma análise dos acontecimentos históricos que afetaram o município, pois 
podem servir como indicação do possível agravamento devido às alterações climáticas (em termos 
de frequência e gravidade/consequência), bem como apontar os impactos climáticos mais 
importantes a considerar. Para isso, será realizada uma compilação das informações disponíveis sobre 
alterações climáticas e riscos naturais (inundações, deslizamentos de terra, efeito de ilha de calor, 
registos de ondas de calor, etc.). 

Os pontos mais importantes a analisar nesta secção são: 

5.2.1. Situação geográfica do município 

 Localização geográfica. 
 Mapas de localização. 
 Estrutura do edificado: idade, principais características. 
 Planos urbanísticos existentes. 
 Uso do solo. 

5.2.2. Mobilidade urbana 

 Análise da frota de veículos: número e tipo de veículos. 
 Utilização de veículos em transporte urbano e interurbano. 
 Planos de mobilidade existentes 

5.2.3. Análise ambiental 

 Áreas verdes: extensão, distribuição, manutenção e utilização. 
 Qualidade do ar e nível de poluição do ar. 

5.2.4. Gestão de resíduos 

 Gestão de resíduos urbanos. 

5.2.5. Água e saneamento 

 Abastecimento de água. 
 Consumo de água. 
 Saneamento. 
 Tratamento de águas residuais. 

 

5.3. Mitigação às alterações climáticas 

A mitigação, ao nível do combate local contra as alterações climáticas, baseia-se na redução das 
emissões de gases com efeito de estufa (sendo o "CO2 equivalente" o seu indicador). Isto é 
conseguido através de duas medidas principais: a redução da procura de energia através da 
melhoria da eficiência dos processos e serviços e o aumento do uso de energias renováveis. As ações 
resultantes deste processo definem a estratégia local de mitigação das alterações climáticas. 

Não se deve esquecer que a meta de redução das emissões a nível local é a fixada pela União 
Europeia para todo o seu território: 20% até 2020 e 40% até 2030. Embora esta meta se refira às 
emissões geradas em 1990, os dados locais antigos nem sempre estão disponíveis. Portanto, o ano 
mais próximo para o qual esses dados podem ser obtidos deve ser o ano selecionado como de 
referência. 
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A avaliação permite caracterizar a situação inicial em termos de emissões geradas pelo consumo de 
energia a nível local. Isto é feito através do inventário de emissões. Este inventário é considerado “de 
referência” quando se refere ao ano selecionado como o ponto de partida para a redução de 
emissões. O mesmo inventário, realizado nos anos seguintes, é considerado como “de 
acompanhamento e monitorização” dos resultados do plano. 

Estes inventários, juntamente com o contexto territorial, resultarão num conjunto de medidas, 
devidamente quantificadas ao nível do seu alcance, custo e impacto, que devem permitir alcançar 
a meta de pelo menos 40% em 2030. Um aspeto importante a considerar é a análise da evolução 
demográfica e urbana. 

A metodologia para o desenvolvimento deste tipo de inventários e ações tem sido suficientemente 
abordada na literatura desde que o Pacto de Autarcas foi iniciado em 2008. A Comissão Europeia, 
através do seu Centro Comum de Investigação, publicou em 2010 um guia intitulado "Como 
desenvolver um Plano de Ação para as Energia Sustentável (PAES)", que é um documento de 
referência para o Pacto de Autarcas. Este guia descreve em detalhe o método apropriado para a 
elaboração de um plano de ação local, consistente e satisfatório, mas concentrado na mitigação. 
O guia não abrange os aspetos de adaptação, que requer uma abordagem mais inovadora e para 
a qual faltam orientações simples, capazes de apoiar o desenvolvimento de um PAESC. 

5.4. Luta contra a pobreza energética 

Os signatários do Pacto terão de se comprometer a definir ações que abordem o acesso equitativo 
a uma energia segura, acessível e sustentável, ou seja, terão de se comprometer a tomar medidas 
por forma a aliviar a pobreza energética. A pobreza energética pode ser definida como "a falta de 
acesso de uma família a serviços energéticos seguros, adequados às suas necessidades e 
razoavelmente acessíveis". Isto significa a incapacidade de um agregado familiar para suportar 
financeiramente o aquecimento, arrefecimento, iluminação e outros serviços que exijam energia. O 
Observatório da Pobreza Energética da UE definiu quatro indicadores primários de pobreza 
energética: 

• a incapacidade de pagar atempadamente as faturas dos serviços públicos; 

• a incapacidade de manter a casa à temperatura certa; 

• despesa doméstica com energia muito baixa em comparação com a mediana nacional 
(também conhecida como "pobreza energética oculta", pois pode indicar um subconsumo de 
energia); 

• uma percentagem muito elevada da despesa doméstica com energia em comparação 
com outras despesas (superior a 10%).  

A pobreza energética pode ser causada por baixos rendimentos, preços de energia altos, 
desempenho energético ineficiente nos edifícios ou por uma combinação dos três (Figura 5). 

Embora a luta contra a pobreza energética na Europa se tenha centrado até agora na iluminação, 
aquecimento, arrefecimento e funcionamento de eletrodomésticos, esta abordagem está a ser 
expandida para considerar a mobilidade e os transportes públicos.  

No contexto do desenvolvimento da PAESC, as cidades e regiões são chamadas a determinar se 
existe pobreza energética e, quando relevante, a desenhar uma estratégia para abordar o 
problema, identificando quem é afetado (população vulnerável) e que ações serão tomadas para 
os ajudar. A fim de facilitar o trabalho dos signatários para a integração das ações de pobreza 
energética nos seus PAESC, o serviço de ciência e conhecimento da Comissão Europeia, o Centro 
Comum de Investigação, coloca três questões a serem consideradas pelas autoridades: 

 Avaliar a pobreza energética - O meu município é afetado pela pobreza 
energética?  
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 Identificação de grupos vulneráveis – Quais os grupos mais vulneráveis no meu 
município?  
 Desenho de ações - Como posso desenhar ações eficazes de resposta à pobreza 
energética? 

Na realidade, o PAESC não tem de incluir um plano de ação específico com medidas de combate 
à pobreza energética. Em vez disso, algumas das medidas propostas para mitigação e adaptação 
deverão contribuir para este objetivo. 

 

Figura 5. Aspetos chave da pobreza energética (fonte: elaboração própria) 

 

5.5. Adaptação às alterações climáticas 

Como mencionado acima, a análise local para definir ações de adaptação envolve alguma 
complexidade. O conhecimento dos cenários de alterações climáticas e dos riscos que representam, 
juntamente com um estudo das vulnerabilidades locais, é essencial para conceber ações eficazes 
de adaptação do município às alterações climáticas. 

 

5.5.1. Cenários locais de alterações climáticas 

Por forma a tomar decisões sobre as políticas de adaptação às alterações climáticas, é fundamental 
recolher os dados registados sobre as variáveis climáticas e outros elementos (tais como a subida do 
nível médio do mar). Em seguida, será necessário avaliar as potenciais consequências destes cenários 
sobre as atividades realizadas no território afetado. 

 

Documentos existentes no município sobre as alterações climáticas 

Antes de reunir informações oficiais sobre os cenários de alterações climáticas, é necessário realizar 
uma análise dos eventos históricos que afetaram o município nos últimos anos, ou mesmo décadas, 
pois podem servir como indicação de potenciais eventos futuros, agravados pelas alterações 
climáticas na sua frequência e impacto. Nesta fase, são recolhidos todos os documentos disponíveis 
que fornecem informações sobre eventos relacionados com as alterações climáticas e desastres 
naturais: inundações, tempestades, efeito de ilha de calor, ondas de calor, etc. Estes documentos 
podem ser compilados numa tabela como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Resumo dos documentos existentes sobre as alterações climáticas no município 
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Título Autor Ano Descrição 

    
    
    

 

 

Variáveis climáticas 

O primeiro passo consiste em selecionar as variáveis climáticas chave para o município, com base 
nos documentos reunidos na secção anterior. As variáveis podem ser: 

 Precipitação (mm). 
 Número de dias de chuva. 
 Duração dos períodos de seca. 
 Eventos de chuva torrencial (mm/h). 
 Temperatura máxima. 
 Temperatura mínima. 
 Número de dias com temperatura superior a 35º. 
 Número de noites tropicais (temperatura superior a 20º). 
 Número de dias de geadas. 
 Duração das ondas de calor. 
 Ventos. 
 Outros. 

Além disso, é necessário considerar outros fenómenos relacionados com as alterações climáticas, tais 
como inundações, tempestades e incêndios florestais. Informações sobre áreas de inundação podem 
ser obtidas a partir de dados fornecidos pelas autoridades de gestão das bacias hidrográficas. 
Finalmente, cabe aos programas de Proteção Civil gerir os dados relacionados com as tempestades 
e incêndios florestais. 

Representative concentration pathways 

O passo seguinte consiste em selecionar o horizonte temporal e os Representative Concentration 
Pathways (RPC) ou cenários de emissões, que serão considerados para a avaliação dos riscos 
climáticos. O quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações climáticas 
(IPCC) selecionou quatro cenários ou cenários de emissões: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5. Os 
valores indicativos desses cenários representam a evolução do aquecimento global, de agora até 
2100, assemelhando-se a um aumento do nível de perturbação radiativa variando de 2,6 a 8,5 W/m². 
O valor para o primeiro cenário já foi atingido, não sendo, portanto, válido. O segundo - RCP4,5 -
corresponde ao objetivo mais otimista do Acordo de Paris de 2015 que, embora desejável, será difícil 
de atingir. O RCP8.5 é escolhido entre os outros dois cenários mais pessimistas, pois reflete de forma 
mais clara as tendências climáticas (Figura 6). 

         

Figura 6. Comparação entre os diferentes RCP (fonte: elaboração própria)) 

 



 
 

LIFE ADAPTATE LIFE16 CCA/ES/000049 

19 

Guia para a elaboração de Planos de Ação para 
Energia Sustentável e o Clima (PAESC) 

 

 

Figura 7. Climate-ADAPT web portal 

 

Projeções climáticas locais usando ferramentas nacionais 

Todos os Estados-Membros da União Europeia desenvolveram websites, incluindo ferramentas que 
fornecem informações sobre a evolução esperada das diferentes variáveis climáticas, a nível regional 
ou mesmo local. Existe uma plataforma europeia onde todas estas ferramentas são recolhidas. O 
Climate-ADAPT2 (Figura 7) visa partilhar informações sobre a adaptação às alterações climáticas na 
Europa. 

 

 

Figura 8. Exemplo da evolução da temperatura máxima em um município de acordo com AdapteCCa (Espanha) 

 

Uma vez concluída a análise, a informação resumida é recolhida de forma semelhante à 
apresentada na Tabela 2. Assim, são compilados os valores históricos (média do período base), o valor 
atual e as projeções até 2100, juntamente com o valor médio estimado e os máximos e mínimos, 
dependendo dos métodos aplicados (existem cerca de 16 abordagens diferentes, de várias 
organizações internacionais de investigação). 

 

 

 

Tabela 2. Quadro resumo dos indicadores das alterações climáticas. Valores históricos, atuais e 
previstos até 2100. 

 
2 https://climate-adapt.eea.europa.eu/  
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Indicadores Média 
(período de 
referência) 

2018 Projeções para 2100  
Min. Média Max. 

Precipitação (mm/dia)      
Número de dias de chuva      
Duração dos períodos de seca (dias)      
95º percentil de precipitação diária (mm)      
Temperatura máxima (°C)      
95º percentil de temperatura máxima. (°C)      
Temperatura mínima (°C)      
5º percentil da temperatura mínima. (°C)      
Número de dias quentes      
Número de noites quentes      
Número de dias com formação de geadas      
Duração da onda de calor (dias)      
Dias de aquecimento (°C-dia)       
Dias de arrefecimento (°C-dia)      
Incêndios (ha afetados)      
Outros      

 

Além desta tabela, informações históricas e a correspondente análise de tendências devem ser 
resumidas para outros fenómenos, tais como inundações e incêndios florestais. 

 

5.5.2. Análise de riscos e vulnerabilidades 

A análise de risco e vulnerabilidade é realizada seguindo a abordagem proposta pelo IPCC no seu 
relatório AR5 (Figura 9). Um conjunto de riscos climáticos são determinados a partir dos cenários de 
alterações climáticas previamente definidos, que, juntamente com as vulnerabilidades locais 
detetadas e a exposição de diferentes setores da população ou infraestruturas fundamentais, dão 
origem a um risco de impacto que é necessário ser avaliado de modo a se poderem articular ações 
concretas capazes de os reduzir. 

De seguida, realiza-se, passo a passo e seguindo as orientações propostas pelo Pacto de Autarcas, 
uma avaliação destes riscos climáticos. Uma avaliação quantitativa de todos os aspetos 
intervenientes levaria a uma grande complexidade, principalmente devido à falta de dados locais e 
à necessidade de estabelecer correlações complexas entre os diferentes valores obtidos. Isto explica 
porque este guia propõe uma análise qualitativa, baseada em evidências qualitativas, mas que 
também pode ser quantificada para melhor retratar a importância de cada indicador. Esta escolha 
simplifica muito a análise e facilita o desenvolvimento do PAESC pelas administrações locais, que têm 
sempre recursos limitados. 

Em qualquer caso, as ferramentas nacionais que estudam cenários de alterações climáticas 
evoluíram e já oferecem informação geográfica ao nível das variáveis climáticas. Na medida em que 
o estudo de vulnerabilidades pode ser georreferenciado, todas as análises identificadas abaixo 
poderiam ser realizadas através da utilização de um sistema de informação geográfica (SIG), 
aplicando as camadas correspondentes e usando a ferramenta SIG para realizar os cálculos 
necessários para avaliar os riscos relacionados com o clima. 



 
 

LIFE ADAPTATE LIFE16 CCA/ES/000049 

21 

Guia para a elaboração de Planos de Ação para 
Energia Sustentável e o Clima (PAESC) 

 

Figura 9. Interação entre riscos climáticos, vulnerabilidades locais e risco de impacto (fonte: Adaptado 
de IPCC AR5) 

 

Riscos climáticos locais 

Como resultado da avaliação anterior, entender-se-á que o município está exposto a um conjunto 
de riscos climáticos que dependerão da sua localização geográfica e das tendências climáticas 
acima mencionadas. Estes riscos são, de acordo com o Pacto de Autarcas: 

 Calor extremo. 
 Frio extremo. 
 Precipitação intensa: chuva, queda de neve, nevoeiro ou granizo. 
 Inundações: cheias repentinas/superficiais, cheias de rios, cheias costeiras, cheias ao nível 

das águas subterrâneas. 
 Secas e escassez de água. 
 Tempestades: vento forte, tornado, ciclone (furacão), tempestade tropical ou extratropical, 

trovoada. 
 Movimento de massas: deslizamento de terras, avalanche, queda de rochas. 
 Incêndios: incêndio florestal ou outro. 
 Alteração química: intrusão de água salgada (cunha salina), acidificação oceânica ou 

concentrações de CO2. 
 Riscos biológicos: doenças transmitidas pela água, doenças transmitidas por vetores, 

doenças transmitidas pelo ar ou infestação por insetos. 
 Outros (especificar). 

Cada um desses perigos é avaliado de acordo com cinco critérios que fornecem informações sobre 
a situação atual e sua tendência, tanto em intensidade quanto em frequência, ao longo do tempo. 
Embora esta avaliação seja meramente qualitativa, resultado da perceção que acompanha a 
informação recolhida, é atribuído um valor a cada critério de modo a quantificá-lo, da seguinte 
forma:  
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Tabela 3. Resumo dos riscos climáticos locais, com base na sua avaliação qualitativa. 

Risco climático 

Risco climático atual Risco climático futuro 

Probabilidade Impacto Intensidade Frequência 
Período 

de tempo 
 Baixo 

Moderado 
Alto 

Baixo 
Moderado 

Alto 

Decréscimo 
Sem alteração 

Aumento 

Decréscimo 
Sem alteração 

Aumento 

Longo prazo 
Médio prazo 
Curto prazo 

      
      

 

 

 

Risco atual de ocorrência de perigo 
Probabilidade de perigo 

1- Baixo. 
2- Moderado. 
3- Alto. 

Impacto 
1- Baixo. 
2- Moderado. 
3- Alto. 

Risco= Probabilidade x Impacto 

Risco futuro 
Mudança esperada ao nível da intensidade  

1- Decréscimo. 
2- Sem alteração. 
3- Aumento. 

Mudança esperada ao nível da frequência 
1- Decréscimo. 
2- Sem alteração. 
3- Aumento. 

Calendarização 
1- Longo prazo. 
2- Médio prazo. 
3- Curto prazo. 
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Figura 10. Exemplo de gráfico de quantificação dos riscos climáticos locais, com base na sua avaliação 
qualitativa (fonte: Elaboração própria) 

 

Desta forma, os perigos podem ser categorizados de acordo com estes critérios por forma a dar 
prioridade aos que representam um maior risco para o município. O resultado desta avaliação é 
apresentado numa tabela e num gráfico (por exemplo, Tabela 3 e Figura 10). 

 

Avaliação das vulnerabilidades locais aos riscos climáticos 

As vulnerabilidades podem ser entendidas como a capacidade que um sistema tem para lidar com 
os efeitos adversos das alterações climáticas, ou seja, os perigos acima descritos. O Pacto de Autarcas 
distingue dois tipos principais de vulnerabilidades: 

 Vulnerabilidades socioeconómicas: refletem a falta de resiliência de um território devido a 
fatores sociais (população) e económicos (economia local), bem como a outros que 
agravam a situação. Alguns exemplos de vulnerabilidades socioeconómicas são: 

o Crescimento demográfico. 
o Densidade populacional. 
o Percentagem de população sensível/vulnerável (idosos, jovens, população isolada, 

desempregados, etc.). 
o Percentagem da população que vive em áreas consideradas de alto risco (cheias, 

incêndios, etc.). 
o Presença de áreas não acessíveis aos serviços municipais. 
o Percentagem da população com baixo nível educacional. 
o Atividades económicas sensíveis às alterações climáticas (agricultura, pescas, etc.). 

 
 Vulnerabilidades físicas e ambientais: refletem a falta de resiliência causada pela situação 

geográfica do território, do seu planeamento espacial ou de aspetos ambientais, assim 
como de fatores que agravam a situação. Alguns exemplos de vulnerabilidades físicas e 
ambientais são: 

o Presença de zonas costeiras afetadas. 
o Presença de recursos hídricos afetados. 
o Redes de transporte em áreas de risco. 
o Edifícios em áreas de risco. 
o Idade dos edifícios. 
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o Poluição atmosférica. 
o Poluição da água. 
o Poluição do solo. 
o Ilhas de calor. 
o Dificuldade de acessibilidade às áreas de risco para os serviços de emergência. 
o Cobertura florestal. 

De seguida, é importante identificar os setores menos resistentes às alterações climáticas, que serão 
os principais alvos do plano de ação para a adaptação do município. O Pacto de Autarcas propõe, 
de forma não exclusiva, os seguintes setores: 

 Edifícios: Refere-se a qualquer estrutura (municipal, residencial, terciária; pública ou privada) 
ou grupos de estruturas, espaços circundantes, permanentemente construídos ou erguidos 
no seu local. 

 Transportes: Inclui redes de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo ou aquático e 
infraestruturas relacionadas (por exemplo, estradas, pontes, túneis, hubs, portos e aeroportos). 
Inclui uma extensa gama de bens e serviços públicos e privados e exclui todas as 
embarcações, caminhos-de-ferro ou veículos relacionados. 

 Energia: Refere-se ao serviço de fornecimento de energia e infraestruturas relacionadas 
(redes de transmissão e distribuição, sistemas de geração), para todos os tipos de energia: 
carvão, produtos petrolíferos, gás natural, energias renováveis combustíveis e resíduos, 
eletricidade e calor. 

 Água: Refere-se ao serviço de abastecimento de água e infraestruturas relacionadas. 
Abrange também o uso de água (por exemplo, por residências, indústria, produção de 
energia, agricultura, etc.) e o sistema de gestão de água (resíduos, chuva), que inclui esgotos, 
drenagem e sistemas de tratamento de águas residuais. 

 Resíduos: Inclui atividades relacionadas com a gestão (incluindo recolha, tratamento e 
eliminação) de várias formas de resíduos, tais como resíduos sólidos ou não sólidos industriais 
ou domésticos, bem como locais contaminados. 

 Planeamento e uso do solo: Processo empreendido pelas autoridades públicas para 
identificar, avaliar e decidir sobre diferentes opções para o uso do solo, incluindo a 
consideração de objetivos económicos, sociais e ambientais de longo prazo e as implicações 
para as diferentes comunidades e grupos de interesse, e a subsequente formulação e 
promulgação de planos ou regulamentos que descrevem os usos permitidos ou aceitáveis: 
Inclui terrenos classificadas para uso, bem como organizações e indústrias ligadas à 
produção dentro e ao redor dos limites do município. Inclui a criação de animais, 
aquacultura, agroflorestação, apicultura, horticultura e outros serviços e gestão agrícola e 
florestal na área. 

 Ambiente e Biodiversidade: Ambiente refere-se aos espaços verdes e corredores azuis, bem 
como à qualidade do ar, incluindo o ambiente urbano. A Biodiversidade refere-se à 
variedade de vida em uma espécie específica, mensurável como a variedade dentro da 
espécie, entre espécies e a variedade dos ecossistemas. 

 Saúde: Refere-se à distribuição geográfica das patologias (alergias, cancros, insolação, 
doenças respiratórias e cardíacas, etc.), informações que indicam o efeito na saúde 
(biomarcadores, declínio da fertilidade, epidemias ou doenças transmitidas por vetores como 
as transmitidas pelo mosquito tigre ou carraças) ou no bem-estar dos seres humanos (fadiga, 
stress, transtorno de stress pós-traumático, morte, etc.) ligados diretamente (poluição do ar, 
ondas de calor, secas, inundações graves, ozono ao nível do solo, ruído, etc.) ou 
indiretamente (qualidade e disponibilidade de alimentos ou água, organismos 
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geneticamente modificados, etc.) à qualidade do ambiente. Também inclui o serviço de 
saúde e infraestruturas relacionadas (por exemplo, hospitais). 

 Proteção Civil e Emergência: Refere-se ao funcionamento da proteção civil e dos serviços de 
emergência por, ou em, nome das autoridades públicas (por exemplo, autoridades de 
proteção civil, polícia, bombeiros, ambulância, serviços de emergência) e inclui a redução e 
gestão local do risco de desastres (i.e. capacitação, coordenação, equipamento, 
planeamento de emergência, etc.). 

 Turismo: Refere-se às atividades das pessoas que se deslocam e permanecem em locais fora 
do seu ambiente habitual durante não mais do que um ano consecutivo para fins de lazer, 
negócios e outros fins não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada 
dentro do local visitado. 

 Educação: Infraestruturas educativas, desportivas e de lazer para crianças, jovens e em geral, 
todos os cidadãos. 

 ICT: Infraestruturas correspondentes às tecnologias de informação e comunicação. 

 Qualquer outro sector, como o industrial ou financeiro 

A seleção dos setores pelo município baseia-se em como eles são afetados, positiva ou 
negativamente, pelas alterações climáticas.  Isto deve ser justificado pelos riscos climáticos e pelo 
nível atual de vulnerabilidade em relação aos detetados anteriormente. O resultado desta tarefa 
pode ser representado sob a forma de uma tabela (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Justificação dos sectores mais vulneráveis aos riscos climáticos identificados 

Risco 
climático 

Setor Nível de vulnerabilidade atual 

 Edifícios 
Transportes 

Energia 
Água 

Resíduos 
… 

Baixo 
Moderado 

Alto 

   

 

É também pertinente identificar os grupos populacionais mais vulneráveis a cada risco climático. Para 
isso, o Pacto de Autarcas sugere os seguintes grupos: 

 Crianças 
 Jovens 
 Idosos 
 Grupos marginalizados 
 Pessoas com dificuldades funcionais 
 Doentes crónicos 
 Agregados com baixa renda 
 Desempregados 
 Agregados que vivem em habitações precárias 
 Migrantes e pessoas deslocadas 
 Outros 
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Tabela 5. Tabela que identifica os grupos populacionais vulneráveis. 

Risco 
climático 

Grupos populacionais mais 
vulneráveis 

 Crianças 
Jovens 
Idosos 

… 

  

 

 

Exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação às vulnerabilidades detetadas 

Uma vez identificadas as vulnerabilidades locais aos riscos climáticos, é necessário avaliá-las de 
acordo com os seguintes parâmetros: 

 Exposição: Devem ser recolhidas informações sobre a localização e as características dos 
bens locais relevantes. Isso pode resultar num mapa de locais relevantes e o seu nível de 
exposição a diferentes ameaças, que poderá ser georreferenciado, por exemplo, no 
Google Earth. O mapeamento também pode destacar as tendências de crescimento 
municipal. 

 Sensibilidade: No contexto da avaliação de risco, este termo refere-se ao grau em que um 
sistema (ativo local relevante) pode ser afetado ou é capaz de responder aoperigo. Por 
vezes, essa sensibilidade é determinada pelo quão relevante e crítico esse ativo é para o 
município. 

 Capacidade adaptativa: Será determinada pela existência de conhecimentos técnicos e 
científicos, bem como pela capacidade financeira e outros fatores mencionados no ponto 
seguinte, que favorecem a realização de ações de adaptação contra tais 
vulnerabilidades. 

 Fatores relevantes de capacidade adaptativa: o Pacto de Autarcas sugere: acesso a 
serviços, fatores socioeconómicos, governação e instituições, fatores físicos e ambientais, 
conhecimento e inovação. 

Como tem sido feito para as ameaças, por simplicidade de operação, esta avaliação será feita 
usando uma abordagem qualitativa; a cada categoria será atribuído um valor numérico que o 
quantifica. Esta análise será realizada para cada vulnerabilidade ou para cada setor (e perigo) sobre 
o qual foram identificadas vulnerabilidades. Assim, para cada critério, as categorias definidas e a sua 
quantificação são as seguintes: 
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Tabela 6. Resumo das vulnerabilidades locais avaliadas qualitativamente. 

Vulnerabilidade Exposição Sensibilidade Capacidade 
adaptativa 

 Muito baixo 
Baixo 

Moderado 
Alto 

Muito alto 
 

Muito baixo 
Baixo 

Moderado 
Alto 

Muito alto 
 

Muito baixo 
Baixo 

Moderado 
Alto 

Muito alto 
 

    
    

 

Tabela 7. Resumo das vulnerabilidades locais avaliadas qualitativamente. 

Setor Risco climático 
Fatores relevantes para a 
capacidade adaptativa 

Nível atual da 
capacidade adaptativa 

  Acesso a serviços 
Socioeconómicos 

Governamentais e institucionais  
Físicos e ambientais  

Conhecimento & inovação 

Muito baixo 
Baixo 

Moderado 
Alto 

Muito alto 

    
    

 

 

Exposição 
1- Muito baixo: o nível de exposição dos ativos às alterações climáticas é muito baixo. Os riscos climáticos não 
afetam os bens locais. 
2- Baixo: o nível de exposição aos riscos climáticos é baixo. Alguns riscos climáticos podem afetar ligeiramente os 
ativos locais. 
3- Moderado: existe exposição à mudança climática através de um ou mais riscos climáticos. 
4- Alto: os ativos são altamente expostos à mudança climática através de um ou mais riscos climáticos. 
5- Muito alto: os ativos estão muito expostos à mudança climática através de um ou mais riscos climáticos. 

 

Sensibilidade 
1- Muito baixo: os efeitos da vulnerabilidade não terão qualquer impacto sobre o município. 
2- Baixo: os efeitos da vulnerabilidade sobre o município são observados a longo prazo. 
3- Moderado: os efeitos da vulnerabilidade sobre o município são observados a médio prazo. 
4- Alto: os efeitos da vulnerabilidade sobre o município são observados a curto prazo. 
5- Muito alto: os efeitos da vulnerabilidade sobre o município já são visíveis. 

 

Capacidade Adaptativa 
5- Muito baixo: o potencial do município em termos de capacidade adaptativa é muito baixo e existem grandes 
dificuldades na implementação de medidas de adaptação. 
4- Baixo: o potencial do município em termos de capacidade adaptativa é baixo mas algumas medidas de 
adaptação que podem ser implementadas. 
3- Moderado: o município tem algum potencial para mitigar os efeitos das alterações climáticas, embora 
nenhuma medida de adaptação tenha sido implementada. 
2- Alto: o município implementou algumas medidas para reduzir a sua vulnerabilidade às alterações climáticas, 
mas ainda há muito trabalho a ser feito. 
1- Muito alto: o município tem recursos e implementou medidas para reduzir o impacto do clima.  
 change. 
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Figura 11. Exemplo de gráfico de quantificação das vulnerabilidades locais, com base na sua avaliação 
qualitativa (fonte: Elaboração própria) 

 

Desta forma, as vulnerabilidades podem ser categorizadas de acordo com estes critérios para dar 
prioridade às que representam um maior risco para o município. O resultado desta avaliação é 
visualizado numa tabela e num gráfico (Tabela 6 e Figura 11). 

 

Risco de impacto esperado no município 

Para os setores selecionados, dando prioridade aos riscos e vulnerabilidades climáticas avaliadas 
com uma classificação mais elevada, são identificados os diferentes riscos de impacto local 
resultante das alterações climáticas para cada setor afetado. Ou seja, um risco climático em conjunto 
com uma vulnerabilidade local resulta num risco de impacto específico (Figura 12). Assim, as 
vulnerabilidades identificadas devem ser associadas aos riscos climáticos aos quais se aplicam, 
obtendo um conjunto de possíveis impactos produzidos pela mudança climática. 

Finalmente, a fim de avaliar cada risco, o Pacto de Autarcas define três critérios: probabilidade de 
ocorrência, nível de impacto esperado e período de tempo. Após a análise completa da situação 
realizada, não será difícil avaliar qualitativamente cada um destes critérios. E mais uma vez, para 
obter valores numéricos, é atribuído um valor a cada uma das categorias correspondentes à 
avaliação qualitativa. As categorias e os seus valores relacionados são os seguintes: 
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Desta forma, uma primeira classificação dos riscos de impacto relacionados com o clima pode ser 
alcançada com base no conjunto de critérios definidos, para os priorizar de acordo com a sua 
importância e definir as medidas de adaptação mais adequadas para o município. O resultado desta 
avaliação é recolhido numa tabela e num gráfico (Tabela 8 e Figura 13). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema para a definição de riscos climáticos de perigos e vulnerabilidades 
locais (fonte: elaboração própria) 

 

Tabela 8. Resumo dos riscos de impacto climático esperados no município, avaliados qualitativamente. 

Setor Risco climático Vulnerabilidade Impacto 
esperado 

Probabilidade 
de 

ocorrência 

Nível de 
impacto 

esperado 

Período de 
tempo 

    Improvável 
Possível 

Provavelmente 

Baixo 
Moderado 

Alto 

Longo prazo 
Médio prazo 
Curto prazo 

Presente 

       
       

 

Probabilidade de ocorrência 
1- Improvável. 
2- Possível. 
3- Provável. 

Nível de impacto esperado 
1- Baixo. 
2- Moderado. 
3- Alto. 

Período de tempo 
1- Longo prazo. 
2- Médio prazo. 
3- Curto prazo. 
4- Presente. 
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Figura 13. Exemplo de gráfico de quantificação dos riscos de impacto climático no município, com 
base na sua avaliação qualitativa (fonte: elaboração própria) 

 

5.6. Definição do plano de ação para a mitigação e adaptação do município 

O plano de ação incluirá medidas que cobrem os três pilares que constituem o compromisso do Pacto 
de Autarcas: mitigação, adaptação e pobreza energética. As ações de mitigação visam reduzir as 
emissões locais a um mínimo de 40% em comparação com as emissões inventariadas no ano de 
referência. As ações de adaptação devem procurar gerir os riscos de impacto climático identificados 
acima, num nível aceitável para o município, levando em conta as vulnerabilidades detetadas e 
permitindo que quaisquer oportunidades positivas sejam aproveitadas. É aconselhável aproveitar as 
possíveis sinergias entre as ações de mitigação e adaptação, uma vez que uma abordagem mais 
integrada significa um menor investimento assim como um maior sucesso na implementação. 
Portanto, pode acontecer que as ações de mitigação e adaptação estejam disponíveis 
simultaneamente (como uma pérgula fotovoltaica que gera eletricidade limpa e produz uma área 
sombreada para os cidadãos). 

Além disso, tanto as ações de mitigação e adaptação, como as ações mistas de mitigação e 
adaptação, podem também contribuir para a luta local contra a pobreza energética, pelo que 
também serão tipificadas dentro deste terceiro pilar. 

O processo de priorização destas ações envolve a identificação inicial de um conjunto de medidas 
e a subsequente seleção multicritério entre elas. Isto concluí a definição de um plano de ação 
devidamente calendarizado, com uma quantificação económica das suas ações e com potenciais 
linhas de financiamento para a sua implementação. 

 

5.6.1. Identificação das medidas de adaptação 

Nesta fase, deve ser identificado um conjunto abrangente de medidas de mitigação e adaptação 
(e dirigidas ao combate à pobreza energética) que promovam uma redução das emissões de gases 
com efeito de estufa gerados localmente e respondam aos principais riscos climáticos locais, 
avaliando a sua integração com base nas opções identificadas pelo grupo de trabalho. É 
interessante ter exemplos de boas práticas nacionais e internacionais, por forma a representar um 
conjunto mais amplo possível de opções potenciais e verificar a sua adequação ao território local. 
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São assim identificadas possíveis medidas, tendo em conta o tipo de ações que promovem, ou seja, 
se se tratar de infraestruturas verdes (por exemplo, conservação e recuperação de habitats e áreas 
florestais de elevado valor natural), infraestruturas cinzentas (por exemplo, melhoria das condições de 
ventilação e ar condicionado, com especial atenção às instalações escolares e estruturas de apoio 
para os idosos) ou uma opção de não infraestrutural (por exemplo, sensibilização da população, 
educação e formação). 

Outra forma de categorizar diferentes opções de adaptação pode ser: temporária (por exemplo, 
utilizar grandes chapéus-de-chuva para reduzir a exposição solar); gestão (por exemplo, introduzir um 
horário de trabalho flexível; facilitar o trabalho a partir de casa); técnica (por exemplo, reabilitar um 
edifício; melhorar a estruturas de proteção contra inundações); ou estratégica (por exemplo, 
implementar um novo edifício com um design que promove uma resistência ao clima como parte de 
um programa planeado). 

Uma lista de possíveis medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas foi incluída no 
anexo a este guia, dependendo do sector afetado e do perigo considerado. Finalmente, a fim de 
priorizar a execução destas ações, através de uma avaliação estruturada das diferentes opções, é 
realizada uma análise multicritério utilizando uma vasta gama de critérios de avaliação, tais como 
eficiência, eficácia, urgência de implementação, necessidade de financiamento, entre outros. 

 

 

5.6.2. Fatores a serem considerados na definição das ações 

 

 

 

É tempo de agir 

Se o município já enfrenta problemas com impactos relacionados ao clima, pode querer lidar 
imediatamente com esses riscos. Se algumas oportunidades já foram identificadas, pode 
também querer agir rapidamente por forma a obter um avanço na implementação de 
medidas. 

O caminho para a resiliência 

A Agência Europeia do Ambiente, no seu relatório "Adaptação urbana às alterações climáticas 
na Europa 2016", apresenta três abordagens diferentes por forma a lidar com a adaptação das 
nossas cidades às alterações climáticas: 

 

Cópia: desenvolver experiência por forma a lidar com 
condições adversas (eventos extremos). Responder aos 
danos recuperando de eventos extremos e catastróficos 
(gestão de desastres). 

 

Incremental: Adaptação progressiva, aplicando soluções de 
adaptação conhecidas, que nos poupam de certos níveis de 
risco (medidas individuais). 

 

Transformativo: Transformação disruptiva que aborda as 
causas do problema. Tenta reduzir a nossa vulnerabilidade às 
alterações climáticas. Comportamentos, práticas, desenho 
da cidade, gestão do território. 
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Planeamento a longo prazo 

Se um determinado plano estratégico está a ser desenvolvido, é crucial levar em conta as 
alterações climáticas no processo de tomada de decisão. É muito mais fácil e barato incorporar 
opções de adaptação na fase de conceção do que introduzi-las tardiamente no processo de 
planeamento, ou depois de um ativo ter sido construído. Outros fatores que determinarão o 
período de tempo do plano de adaptação incluem a antecipação de quaisquer limiares críticos 
e o tempo necessário para o planeamento e a implementação de medidas de adaptação. 

Nível de adaptação 

Embora estejamos confiantes nas tendências gerais para o nosso clima futuro, os perigos e os 
riscos de impacto, haverá sempre alguma incerteza sobre a gravidade do impacto e o nível ideal 
de adaptação necessária. É o que é chamado de "nível de adaptação". O plano de adaptação 
deve levar em conta a atitude ao risco e os custos envolvidos. Deve, portanto, ser encontrado 
um equilíbrio adequado entre as seguintes possibilidades: 

 não se adapta e lida com os custos e consequências; 
 adapta-se a um nível de risco e aceita os custos dos riscos restantes ou residuais; 
 o custo de um plano de adaptação e os benefícios dessas ações. 

Por exemplo: 

 Quando o custo do planeamento das alterações climáticas é baixo, mas os riscos 
climáticos são elevados, há um caso óbvio para a adaptação. 

 Quando os custos de adaptação são elevados, mas os riscos climáticos são baixos, um 
plano de adaptação pode ser desproporcionado em relação aos riscos. 

 Quando o custo do planeamento e os riscos decorrentes das alterações climáticas são 
ambos baixos, há poucos inconvenientes, independentemente da escolha feita. 

 Em contrapartida, quando os custos de adaptação às alterações climáticas são 
elevados, e os riscos climáticos também são elevados, um plano de adaptação precisa 
de um equilíbrio delicado, uma vez que os riscos são muito elevados para o planeador. 

Para apoiar os municípios a pensar em opções de adaptação, compare os benefícios da 
adaptação com os custos de implementação. A opção de adaptação que escolherem deve 
oferecer o maior benefício líquido, tendo em conta os riscos e incertezas que envolvem as 
alterações climáticas. 

Análise de Oportunidades 

É importante procurar formas de incorporar estratégias de resposta climática nas atividades 
principais e pensar como elas funcionam com ou contra outras estratégias e políticas. Os custos 
de adaptação podem ser minimizados quando se tem em conta: 

 os primeiros passos do planeamento de novas infraestruturas; 
 a infraestrutura está já a ser melhorada de qualquer forma; 
 a manutenção de rotina está a ser conduzida; 
 os planos que surgem naturalmente para revisão; 
 um plano de trabalho de rotina em vez de ser tratado como uma situação de 

emergência. 
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5.6.3. Metodologia de análise multicritério para as medidas propostas 

É necessário avaliar a capacidade de cada uma das ações propostas por forma a atingir os seus 
objetivos estratégicos. Este processo é realizado de forma participativa, de modo a que as partes 
interessadas envolvidas possam dar a sua opinião. Cada município pode ter seus próprios critérios de 
seleção, embora os seguintes tenham sido definidos no projeto LIFE Adaptate: 

 Eficácia: Em que medida a solução proposta é capaz de resolver o problema.  
 Eficiência: Em que medida a solução proposta é eficiente e em que se verifica que os 

benefícios excedem os custos. 
 Equidade: Até que ponto a ação afeta outras áreas ou grupos de cidadãos. 
 Flexibilidade: Em que medida a solução proposta permite ajustes ou implementação 

incremental. 
 Legitimidade: Até que ponto a medida é política e socialmente aceitável. 
 Urgência: Em que medida a solução proposta é urgente e carece de uma ação imediata 

para resolver o problema. 
 Sinergias: Em que medida a solução proposta é coerente com outros objetivos ou medidas. 
 Custos: Valor do investimento da solução proposta. 
 Financiamento: Em que medida a solução proposta carece de disponibilidade de 

financiamento interno ou externo para implementar a medida. 

Cada uma das ações propostas deve ser avaliada quantitativamente, de acordo com estes critérios. 
No entanto, pode acontecer que o significado de cada critério seja diferente, pelo que é necessário 
ponderar a sua importância relativa. O peso atribuído a cada critério pode ser determinado de forma 
diferente. O projeto LIFE Adaptate utiliza a metodologia TOPSIS (Technique for Order of Preference by 
Similarity to Ideal Solution) para a tomada de decisão multicritério. É baseado num processo analítico 
hierárquico que identifica as melhores soluções entre um conjunto finito de opções. O seu princípio 
básico é que a alternativa escolhida deve ter a menor distância da solução ideal positiva, e a maior 
distância da solução ideal negativa. 

Risco vs. Atitude 
 
O quanto os municípios estão dispostos a aceitar que existirá um impacto. Se a organização for 
avesso ao risco, a identificação e implementação de soluções rápidas que reduzam a 
vulnerabilidade de curto prazo aos riscos climáticos pode ser uma opção enquanto se 
investigam outras opções. Os decisores têm de pensar na atitude geral da organização em 
relação ao risco, bem como nos riscos individuais que cada atividade ou decisão enfrenta. 

Sobre e subadaptação 

Se a organização sobrestima a importância dos riscos climáticos em comparação com os 
outros riscos que enfrenta, ela pode-se adaptar em demasia, levando a um desperdício de 
recursos. Contudo, se subestimar os riscos climáticos em comparação com outros riscos 
organizacionais, e não incluir medidas de adaptação suficientes, a organização não estará 
suficientemente bem protegida (subadaptada). 
A adoção de um processo de decisão flexível e o uso de uma gestão adaptativa - ou 
"aprender fazendo, e adaptar-se com base no que foi aprendido" - pode ajudar a organização 
a manter as suas opções em aberto, e a ser mais recetiva a situações de mudança. 
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Desta forma, obtém-se um vetor que assume que, se cada critério for avaliado acima de 10 pontos, 
o valor de cada ação implica uma classificação final igual à soma dos valores atribuídos a cada 
critério, multiplicados pelos seus pesos correspondentes, expressos como uma casa decimal. Como 
acima mencionado, tanto a definição dos critérios como o peso atribuído a cada um deles pode ser 
feito pelo município. A ferramenta de seleção de medidas proposta pelo projeto LIFE Adaptate 
propõe como vetor os valores apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9. Classificações obtidas para os critérios de seleção das medidas. 

Eficácia Eficiência Equidade Flexibilidade Legitimidade Urgência Sinergias Custos Financiamento 

9,9% 8,7% 20,4% 3,2% 10,8% 20,5% 3,1% 5,9% 17,4% 

 

 

5.6.4. Definição do plano de ação 

O plano de ação é definitivamente constituído pelo desenvolvimento das ações que foram pré-
selecionadas. Cada ação pode ser detalhada contendo pelo menos as seguintes informações: 

 Código de identificação. 
 Título. 
 Tipo de ação: mitigação, adaptação e/ou pobreza energética. 
 Origem da ação: local, regional, nacional. 
 Organismo ou departamento responsável. 
 Calendarização. 
 Situação atual de implementação. 
 Setor afetado. 
 Tecnologia utilizada (mitigação). 
 Ferramenta ou instrumento de política (mitigação) 
 Economia de energia, energia renovável gerada e redução de emissões (mitigação) 
 Impacto climático e vulnerabilidade ao qual responde (adaptação). 
 Risco de impacto climático que tenta mitigar (adaptação). 
 Descrição e objetivos gerais. 
 Ação concreta. 
 Estimativa de custos. 
 Indicadores de monitorização. 
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Anexo: Exemplos de medidas de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas 
O IPCC define como opções de adaptação as ações concretas de adaptação ao clima esperado, 
resultantes de uma série de estratégias de adaptação apropriadas e opções que respondam a 
necessidades específicas do sistema. Incluem uma vasta gama de ações que podem ser 
categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais. Por vezes, a mitigação corresponde a uma 
intervenção humana específica sob a forma de estratégias, opções ou medidas por forma a reduzir 
as fontes ou aumentar os sumidouros de gases de efeito de estufa, responsáveis pelas alterações 
climáticas. 

Para a elaboração dos Planos de Ação para a Energia Sustentável e o Clima, são definidas medidas 
e ações de mitigação e adaptação para diferentes sectores identificados como prioritários. Estas 
medidas são desenvolvidas em conjunto com as diferentes partes interessadas, de acordo com as 
vulnerabilidades específicas identificadas. 

Os pontos seguintes fornecem alguns exemplos de medidas e opções de adaptação, categorizadas 
de acordo com o risco climático. As opções podem ter uma abordagem mais geral e devem ser 
adaptadas para se tornarem medidas mais específicas e apropriadas para um determinado setor. 
Está também incluída uma série de possíveis medidas de mitigação das alterações climáticas a nível 
local. 

A. Secas 

 Criação de alternativas de abastecimento de água (por exemplo, retenção de água da 
chuva). 

 Melhoria do uso eficiente da água e redução de resíduos. 
 Melhoria da rede de abastecimento de água primária e secundária. 
 Desenvolvimento de uma rede de abastecimento de água de malha e micro setorizada. 
 Implementação de um plano de proteção contra incêndios. 
 Implementação de um sistema de controle de massa vegetal. 
 Controlo de espécies invasoras. 
 Redução do uso de agentes nocivos. 
 Promoção da plantação com espécies nativas, mais adaptadas e com menor necessidade 

de água. 
 Gestão de áreas protegidas e classificadas. 
 Implementação de sistemas de monitorização, modelação, previsão e gestão de desastres. 
 Promoção da manutenção da floresta sem recorrer à queima. 
 Melhoria ao nível do cultivo de terrenos abandonadas. 

 

B. Temperaturas elevadas – ondas de calor 

 Melhoria no uso eficiente da água e redução de resíduos. 
 Implementação de um plano de proteção contra incêndios. 
 Melhoria ao nível do planeamento e da gestão florestal. 
 Restauração de ecossistemas florestais. 
 Reabilitação de habitats e de áreas de florestais com alto valor natural. 
 Reconversão das condições ecológicas desajustadas, utilizando espécies melhor adaptadas. 
 Incentivo ao cultivo sustentável de terremos abandonadas. 
 Planeamento de novas áreas verdes urbanas. 
 Criação de áreas de sombreamento no exterior de edifícios. 
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 Planeamento de novas áreas urbanas tendo em conta a orientação dos edifícios e das ruas. 
 Utilização de materiais refletores nos telhados e nas fachadas dos edifícios. 
 Implementação de telhados verdes. 
 Criação de vias alternativas específicas para transportes públicos. 
 Implementação de áreas verdes no interior e nas periferias dos espaços urbanos (áreas 

verdes e corredores verdes) melhorando o seu papel como reguladores do microclima 
urbano. 

 Utilização de materiais que favoreçam o arrefecimento dos pavimentos. 
 Melhorar o arrefecimento dos espaços urbanos através da utilização de águas subterrâneas 

e superficiais. 
 Aumentar a evapotranspiração como efeito de resfriamento em climas secos, plantando 

vegetação nas cidades e seus arredores (árvores, jardins verticais, fachadas verdes e 
telhados). 

 Incentivar o uso de sistemas de ventilação natural. 
 Promover a utilização de tecnologias de telhados frios (materiais refletores e bom isolamento). 
 Divulgar a utilização de sistemas de aquecimento e arrefecimento de alta eficiência. 
 Reabilitação de edifícios públicos e de edifícios de habitação social, utilizando estes 

exemplos como boas práticas de demonstração. 
 Reabilitação de edifícios residenciais (intervenção em bairros e blocos), através de incentivos 

e em colaboração com as partes interessadas. 
 Promover a eliminação da poda sem recurso à queima. 
 Implementação de um sistema de controlo de espécies invasoras. 
 Identificação de áreas de risco: zonas de sobreaquecimento, grupos populacionais 

vulneráveis e áreas de emergência. 
 Criação de guias municipais com informações sobre medidas bioclimáticas e estratégias de 

adaptação em edifícios. 
 Criação de mapas de vulnerabilidade local com indicadores de temperatura que informam 

sobre as áreas urbanas mais afetadas. 
 Educação e formação dos cidadãos em relação a situações de emergência devido a ondas 

de calor. 
 Desenvolvimento de planos de contingência: identificação de grupos vulneráveis para 

garantir o seu acompanhamento durante uma onda de calor. Coordenação local com os 
serviços de Proteção Civil, Ação Social e Direção Geral de Saúde. 

 Reforço do sistema de cuidados de saúde primários para fazer face ao aumento esperado 
das doenças cardiorrespiratórias associadas ao calor intenso. 

 Desenvolvimento de um sistema de monitorização e controlo de doenças associadas ao 
aumento do número de ondas de calor. 

 Desenvolvimento de um sistema de monitorização de alergénios presentes na atmosfera. 
 Desenvolvimento de uma rede de monitorização da qualidade do ar com um modelo de 

previsão da poluição que permite estabelecer um sistema de alerta para informar a 
população sobre eventos de alta poluição. 

 Desenvolvimento de mecanismos para o reconhecimento precoce de potenciais doenças 
transmitidas por mosquitos e do risco de importação de novas estirpes. 

 

C. Chuvas torrenciais – Inundações 

 Promoção da limpeza dos canais de água e coletores de água da chuva. 
 Manutenção adequada da vegetação. 
 Restrição de cultivos em áreas que favorecem o escoamento. 
 Implementação de incentivos para reduzir o uso de fertilizantes azotados. 
 Restrição à implementação de edifícios em áreas de risco de inundação. 
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 Recuperação e conservação de ribeiros e zonas húmidas. 
 Recuperação, melhoria e conservação de infraestruturas de retenção de água, 

especialmente em áreas agrícolas. 
 Melhoria das condições de fluxo de água nas áreas críticas identificadas. 
 Criação de regras específicas para possíveis zonas de risco de inundação. 
 Promoção de sistemas de captação e reutilização de água. 
 Assegurar a implementação e monitorização de medidas de salvaguarda das zonas 

costeiras. 
 Redução da impermeabilização dos solos urbanos. 

 

D. Ventos fortes 

 Identificação de áreas vulneráveis a ventos fortes. 
 Melhoria de estruturas vulneráveis a ventos fortes. 

 

E. Medidas de mitigação 

 Promover a renovação da frota e a aquisição dos veículos mais eficientes. 
 Promover a melhoria da rede de abastecimento e transporte de energia. 
 Promover a monitorização ativa do consumo de energia e dos sistemas de gestão de 

energia. 
 Promover a regeneração urbana, melhorando as acessibilidades e modernizando as redes. 
 Sensibilização, educação e melhoria da capacidade da população e dos serviços 

municipais. 
 Elaboração de planos de gestão e atualização dos existentes - Desenvolvimento e 

implementação de planos de mobilidade e transporte, gestão logística (gestão da procura, 
passageiros e produtos) e planeamento urbano por forma a reduzir o volume (tráfego) e a 
distância das viagens, distribuição e gestão de frotas, otimização de rotas, entre outros. 

 Promover a conformidade com os requisitos relacionados com as emissões de CO2 dos 
veículos. 

 Promoção do transporte a pedido (flexível) em áreas de baixa densidade. 
 Criação de áreas de emissões reduzidas. 
 Promoção de iniciativas de mobilidade compartilhada, como o uso compartilhado de 

viaturas e a adaptação da oferta de transporte a pedido (linhas urbanas e serviços por 
minibus, serviços de transporte flexível em áreas e períodos de baixa procura). 

 Criação de infraestruturas que favoreçam a mobilidade, promovendo os modos mais suaves. 
 Adoção de ferramentas de apoio à gestão da mobilidade e de sistemas e tecnologias de 

informação de apoio à mobilidade, destinadas aos utilizadores (informação em tempo real 
nas paragens, portais de informação pública, aplicações móveis). 

 Estabelecimento de um limite de idade para frotas. 
 Promoção do uso de tecnologias de informação para induzir comportamentos mais 

sustentáveis. 
 Utilização de biomassa gerada localmente. 
 Renovação e regeneração do tecido urbano. 
 Diversificação e reforço da oferta de serviços e comércio de proximidade, que incentivam 

modos de mobilidade mais sustentáveis. 
 Promoção da sustentabilidade energética no espaço público, incluindo a eficiência da 

iluminação pública e dos sistemas urbanos de água e saneamento. 
 Evitar a remoção de áreas verdes (e subsequente impermeabilização dos solos). 
 Promoção da agricultura urbana, através da criação de espaços específicos integrados na 

estrutura urbana. 
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 Promoção do uso das energias renováveis a nível local. 
 Promoção do uso de sistemas fotovoltaicos em edifícios. 
 Implementação de sistemas de tratamento baseados na digestão anaeróbica com 

produção de biogás e recuperação de energia. 
 Promoção de boas práticas agrícolas e florestais que aumentem as reservas de carbono no 

solo. 
 Estabelecimento de incentivos para a implementação de ações de eficiência energética. 
 Promoção do uso de produtos florestais na economia verde e na construção sustentável. 
 Promoção de sistemas de iluminação interior e exterior mais eficientes. 
 Melhoria dos sistemas de gestão de frotas. 
 Promoção do uso da bicicleta. 
 Desenvolvimento de projetos de energia solar (térmica e fotovoltaica). 
 Desenvolvimento de um plano de turismo sustentável. 
 Promoção do uso de sistemas de monitorização ativa, que melhoram a eficiência no uso da 

energia nos edifícios. 
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