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O Guia para a inclusão da mitigação e adaptação às alterações climáticas nas políticas locais é uma das 
ferramentas a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto LIFE ADAPTATE. Em relação a ele, fica estabelecido que:

"Este Guia pretende contribuir para o objetivo final de adaptação e mitigação a nível local através da 
inclusão de medidas eficazes nas atividades de planeamento e gestão dos municípios".

"Especificamente, esta ação visará estabelecer a obrigação de incluir os objetivos de redução das emissões 
para 2030 estabelecidos pela UE em novos planos e projetos de obras ou atividades, bem como de incluir os 
efeitos das alterações climáticas e as medidas de adaptação necessárias para lhes fazer face".

Consequentemente, o guia deve incluir a mitigação e a adaptação. A mitigação e a adaptação aos 
efeitos das alterações climáticas1 são as duas principais áreas de intervenção. São soluções complementares 
para reduzir os riscos associados ao impacto das alterações climáticas.

O guia deve ser dirigido a qualquer novo plano assim como a qualquer projeto de obras ou atividades 
e para isso propomos como peça fundamental a intervenção no procedimento de autorização municipal e 
como ferramenta básica a compensação. 

Por outro lado, dentro do esquema de ações do projeto LIFE ADAPTATE, este guia deve abranger 
objetivos concretos e quantitativos e o âmbito de competência correspondente aos municípios, uma 
vez que deve ser possível justificar os resultados obtidos graças à inclusão de medidas de adaptação e 
mitigação nas políticas locais.

1   Mitigação: ações tomadas para reduzir as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Adaptação: ações tomadas para 
antecipar os efeitos adversos das mudanças climáticas, prevenir ou minimizar os danos que elas podem causar, ou aproveitar as 
oportunidades que podem surgir.  
 
As políticas de mitigação ajudam a reduzir a concentração de gases de efeito estufa, GEE, na atmosfera, o que significa menos

 impacto e, portanto, menos necessidade de adaptação.
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1. OBJETIVOS DO GUIA

Resultados

1. Guia para a inclusão da mitigação e adaptação às alterações climáticas nas políticas locais.
2. Conquistas através da inclusão de medidas de adaptação e mitigação das alterações 

climáticas nas políticas locais.
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1.1 O Contexto

A origem da atual mudança climática (em clara diferença com as outras mudanças climáticas do 
passado) assenta no aumento do chamado "efeito de estufa". Um por cento dos gases que compõem a 
atmosfera, como o dióxido de carbono CO2, o metano CH4, o óxido nitroso N2O e outros gases, apresentam 
a característica de aprisionar e devolver à terra parte da radiação infravermelha que emite para o exterior 
sob a forma de calor, estes são chamados gases de efeito estufa (GEE).

Este processo, semelhante ao que tem origem numa estufa agrícola, tem mantido a temperatura da 
superfície terrestre em níveis adequados à vida durante milhões de anos, já que se estima que sem este 
efeito a temperatura média do planeta seria cerca de 30º C mais baixa2.

O gás que mais contribui para o efeito estufa, de longe, é o CO2. A concentração de CO2 na atmosfera3 
segue um ritmo claramente ascendente. Este era de 280 partes por milhão (ppm) em 1750, enquanto em 
janeiro de 2020 era de 413 ppm, verificado no Observatório Mauna Loa do Havaí4.

Metade do CO2 emitido hoje levaria um século a ser eliminado da atmosfera, já que o ciclo 
biogeoquímico do carbono e os mecanismos que dão origem ao seu funcionamento se comportam com 
uma grande inércia. Como resultado do lento processo de remoção do CO2 da atmosfera, a tendência 
de aquecimento continuará mesmo que a emissão global de gases de efeito estufa sejam drasticamente 
reduzidas5. Por esta razão, a adaptação a novos cenários climáticos é inevitável.

Como resultado, eventos climáticos extremos, mudanças nas temperaturas médias e alterações nas 
características das estações do ano tornam-se mais frequentes e intensas. Estas alterações correspondem 
às previsões da Agência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas -IPCC)6 nos seus relatórios de avaliação periódica sendo que foi publicado em 2013 
o quinto relatório AR5 e encontra-se em preparação o sexto).

05

2   Na ausência dos GEE a Terra teria uma temperatura média de -18ºC (Peixoto&Oort, 1992). Os GEE aumentam a temperatura em cerca de 
33ºC (até cerca de 15ºC). Este é o efeito natural de estufa. As emissões antropogénicas de GEE estão a aumentar o efeito de estufa.  

3  A concentração de CO2 na atmosfera começou a ser medida em 1958 com precisão sistemática a partir do trabalho de Keeling, primeiro na 
Califórnia e depois no Observatório Mauna Loa, nas Ilhas Havaianas.

4  https://www.co2.earth

5  O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) já declarou que, quando em seu Quarto Relatório de Avaliação apontou 
que "as emissões antropogénicas de dióxido de carbono continuarão a contribuir para o aquecimento e a elevação do nível do mar por mais de 
um milênio, devido aos prazos necessários para remover esse gás da atmosfera". 
 
Aproximadamente metade do CO2 emitido permanece na atmosfera a longo prazo (séculos) e a outra metade é absorvida pelo oceano e 
pela biosfera. 

6   A nível internacional, é o órgão de referência para avaliar a situação e fazer previsões. O IPCC produz relatórios regulares sobre a evolução 
e as perspetivas das alterações climáticas a nível global. O último relatório publicado é o "Quinto Relatório", que consiste em vários 
documentos. Em espanhol, pode ser visto em: 

 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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A emissão de gases de efeito estufa contribui para as alterações climáticas, independentemente de 
quem as produz. As emissões de um país, uma vez dispersas na atmosfera, afetam todo o planeta. Essa 
natureza global tornou essencial a coordenação internacional, razão pela qual a Convenção-Quadro sobre 
as Alterações Climáticas foi assinada no Rio de Janeiro em 19927.

Desde 1992, foram realizadas numerosas reuniões ou Conferências das Partes (COPs). A COP, 
composta por todos os Estados ou "partes", é o órgão decisório da Convenção reunindo-se anualmente 
em conferências mundiais.

A 18ª Reunião das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP 
18), realizada em 2012 em Doha, prorrogou o período de compromisso do Protocolo de Quioto, que deveria 
expirar em 2012, até 2020. A 21ª reunião foi realizada em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro de 
2015, daí o nome COP 21. Em Paris, a COP 21 adotou o "Acordo de Paris", um novo Protocolo8 que em 2020 
substituiu o Protocolo de Quioto.

7   A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas exigiu, no entanto, o desenvolvimento de protocolos específicos 
para permitir a implementação dos compromissos. Até o acordo de Paris, o mais conhecido deles era o Protocolo de Quioto, adotado 
na Terceira Reunião das Partes em dezembro de 1997 na cidade de Quioto, que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. A China, o 
principal emissor, embora o tenha ratificado, tem sido livre, como os demais países então em desenvolvimento, de esforços específicos 
para reduzir as emissões. O Protocolo de Quioto não impôs multas, mas sim sanções, obrigando a redução de emissões não justificadas 
por direitos de emissão no período seguinte, multiplicadas por 1,3.

8   21ª sessão da Conferência das Partes. Paris, 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015. Acordo de Paris. 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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O artigo 2 do Acordo de Paris estabelece os objetivos gerais de "manter o aumento da temperatura 
média global abaixo dos 2ºC", mas acrescenta: "E esforços contínuos para limitar este aumento de 
temperatura a 1,5ºC" acima da média da era pré-industrial9.

O Acordo de Paris, como veremos, envolve a apresentação de propostas de reduções ou contribuições. 
A contribuição da União Europeia para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40% até 2030, 
em comparação com 1990, foi apresentada em 6 de março de 201510 e vincula os Estados membros.

As alterações climáticas estão a ter um impacto crescente quer nos cidadãos quer nas empresas. 
Em 2019, no último Eurobarómetro11 dedicado especialmente às alterações climáticas12, os inquiridos já 
classificavam as alterações climáticas em segundo lugar em importância a nível mundial, depois da pobreza 
(primeiro) e à frente do terrorismo internacional (terceiro). A maioria deles concorda com a ideia de que 
é urgente combater as alterações climáticas13. Os resultados, tanto a nível europeu14 como de cada país 
membro, mostram uma sensibilidade notável da população.

Em 28 de novembro de 2019, o Parlamento Europeu declarou a emergência climática15. Com esta 
declaração, o Parlamento Europeu solicita à Comissão Europeia que assegure que todas as propostas 
orçamentais e legislativas estejam em conformidade com o objetivo estabelecido no Acordo de Paris 
(COP21) de limitar o aquecimento global a menos de 1,5°C.

9    “a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais e continuar os esforços para limitar o 
aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das 
mudanças climáticas;

 b) Aumentar a capacidade de adaptação aos efeitos adversos das alterações climáticas e promover a resiliência climática e o desenvolvimento 
de baixas emissões de gases com efeito de estufa, ...”

10   Contribuição Pretendida da UE e dos seus Estados Membros determinada a nível nacional. Riga, 6 de março de 2015 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

11   Macro-surveys conduzidos pela Comissão Europeia

12    https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf

13   Especificamente, o Eurobarómetro (2019) indica que 23% dos europeus - e 18% dos espanhóis - colocam a crise climática como a 
segunda preocupação internacional mais importante, à frente do terrorismo (15% dos europeus, 7% dos espanhóis), com dados de abril 
de 2019 divulgados em setembro de 2019.

14   92% dos inquiridos (e mais de oito em cada dez em cada Estado-Membro) concordam que as emissões de gases com efeito de estufa 
devem ser minimizadas, compensando as restantes emissões, a fim de tornar a economia da UE neutra em termos climáticos até 
2050. 79% acreditam que a tomada de medidas em matéria de alterações climáticas tornará as empresas da UE mais inovadoras e 
competitivas. Uma grande maioria concorda que a redução das importações de combustíveis fósseis de fora da UE pode aumentar a 
segurança energética e beneficiar economicamente a UE (72%). Sete em cada dez inquiridos (70%) concordam que a adaptação aos 
efeitos adversos das alterações climáticas pode ter resultados positivos para os cidadãos da UE.

15   Resolução do Parlamento Europeu de 28 de novembro de 2019 sobre o clima e a emergência ambiental 
(2019/2930(RSP)):

 
1.Declara a emergência climática e ambiental; convida a Comissão, os Estados-Membros e todos os atores mundiais a tomarem urgentemente 
as medidas concretas necessárias para combater e conter esta ameaça, antes que seja demasiado tarde, e manifesta o seu próprio 
compromisso a este respeito; 
 
2.Insta a nova Comissão a avaliar plenamente o impacto climático e ambiental de todas as propostas legislativas e orçamentais relevantes e a 
assegurar que estas estejam em plena consonância com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 ºC e não contribuam para a 
perda de biodiversidade;

 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ES.html
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Além disso, os mercados e o mundo empresarial estão a acelerar a implementação de propostas 
em conformidade. No prestigiado Fórum Económico de Davos, as alterações climáticas são o foco de 
preocupação nos últimos anos ao nível da pesquisa de novos negócios tendo em conta os riscos para a 
economia16. 

Em dezembro de 2019, realizou-se em Madrid a vigésima quinta reunião das partes da Convenção 
das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP25). De acordo com a COP25, o número de fundos 
de investimento que se comprometeram a tornar as suas carteiras neutras o mais rápido possível duplicou, 
passando de um total de US$ 2,4 triliões (setembro de 2019) para US$ 4 triliões na COP25 (dezembro de 
2019).

O número de multinacionais comprometidas com a neutralidade carbónica até 2050 duplicou de 90 
para 177 na COP25, sendo que estas empresas empregam mais de 5,8 milhões de pessoas. O número de 
grandes cidades comprometidas aumentou de 100 para 398 na COP25.

Nos meses que antecederam a COP25, muitos estados (especificamente 73) comprometeram-se a 
tornar-se neutros em carbono em 2050, incluindo a Espanha, que o ratificou ao declarar uma emergência 
climática17 a 21 de janeiro de 2020, tendo estabelecido uma meta de redução de três toneladas de CO2 para 
a próxima década.

A União Europeia, que havia fixado o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 
40% até 2030, em comparação com 1990, incluiu a neutralidade carbónica entre as quatro principais linhas 
de ação que compõem a nova Agenda Estratégica para 2019-202418, adotada na reunião do Conselho da 
União Europeia em junho de 201919. Esta Agenda Estratégica20 visa orientar o trabalho das instituições ao 
longo dos próximos cinco anos21.

16    Todos os anos, o Fórum Económico Mundial, conhecido como o "Fórum de Davos" depois da cidade suíça onde se realiza, pede a uma 
extensa rede de empresas líderes, governos, sociedade civil e figuras de destaque que identifiquem os maiores riscos globais, e os 
que são mais prováveis de acontecer dentro de 10 anos. Há vários anos, como mostra o The Global Risks Report, os líderes mundiais 
pesquisados identificaram o clima extremo, os desastres naturais e a incapacidade de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
como os riscos mais importantes e os mais prováveis de ocorrer.

17    Acordo do Conselho de Ministros de 21 de Janeiro de 2020 sobre a Declaração sobre a Emergência Climática e Ambiental em Espanha 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf

18   https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024
       https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf
 
19   https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/06/20-21
  
20   A estratégia política global da UE é elaborada conjuntamente pelas suas instituições: o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o 

Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. Em particular, o Conselho Europeu (que reúne os líderes dos 27 países da UE) 
fornece orientações e estabelece as prioridades políticas globais.

21   Concentra-se em quatro prioridades principais:
 

• proteger os cidadãos e as liberdades;
 • desenvolver uma base económica forte e dinâmica;
 • construir uma Europa de clima neutro, ecológica, justa e social;
 • promovendo os interesses e valores europeus na cena mundial.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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A União Europeia, enquanto líder mundial em política de alterações climáticas, não só está a 
assumir importantes compromissos ao nível da redução de emissões22, e a serem cumpridos pelos países 
membros, como está a mobilizar investimento público23 na área da mitigação e da adaptação às alterações 
climáticas. Para o período 2021-2027, dos fundos estruturais europeus, será obrigatório que pelo menos 
25% contribuam para a realização dos objetivos ao nível climático. Neste quadro, muitas das medidas 
previstas ou projetadas pelas administrações regionais ou locais para o desenvolvimento desta estratégia 
devem encontrar apoio financeiro24.

A União Europeia anunciou em dezembro de 2019, durante a celebração da COP25 em Madrid, três 
compromissos importantes: a ativação do Novo Green Deal25; o compromisso de alcançar a neutralidade 
carbónica até 2050 e o compromisso de transformar o Banco Europeu de Investimento (BEI) num "Climate 
Bank", que mobilizará um trilião de euros de investimento durante a próxima década. Além disso, a União 
Europeia anunciou que o BEI deixará de financiar projetos no domínio das energias fósseis em 2021.

Em relação ao Green Deal Europeu26, a União Europeia reitera que "Tornar-se o primeiro continente 
neutro em relação ao clima é o maior desafio e oportunidade do nosso tempo". Para isso, a Comissão Europeia 
apresentou um documento27 e um roteiro com um ambicioso pacote de medidas que inclui:

22   A Europa anuncia na COP25 a primeira lei de transição neutra para o clima em que a União Europeia está trabalhando, que "afetará as 
emissões em todos os principais setores", bem como os "preços dos transportes", e incluirá a energia limpa "a um preço justo".

  
23   Mais de um quinto do orçamento da União Europeia para 2020 (168,3 milhões de euros) será atribuído a atividades relacionadas
 com as alterações climáticas.

24   Como a Comissão Europeia indica na Comunicação "Um Planeta Limpo para Todos". A visão estratégica a longo prazo da Europa para 
uma economia próspera, moderna, competitiva e neutra em termos climáticos" (Bruxelas, 28.11.2018 COM(2018) 773 final) "A proposta 
da Comissão Europeia de aumentar a integração da dimensão climática para pelo menos 25% no próximo quadro financeiro plurianual mostra 
que o orçamento da UE continuará a atuar como catalisador para mobilizar investimentos públicos e privados sustentáveis e canalizar o apoio 
da UE para a transição para limpar energia para onde ela é mais necessária. É também uma parte essencial da credibilidade da UE na defesa de 
um objetivo de zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050".

25   https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

26   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

27   Comunicação sobre o acordo verde europeu:
 Bruxelas, 11.12.2019 COM (2019) 640 final. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU,
 AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES O Pacto Verde Europeu 

 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
 
Anexo - Roteiro e ações chave:  
 
ANEXO à COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 
ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES O Pacto Verde Europeu 
 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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- Proposta para a «Lei Climática» Europeia que consagra o objetivo de alcançar a neutralidade 
carbónica até 2050. Março de 2020.

- Plano abrangente para o aumento da meta climática da UE para 2030 para pelo menos 50% e a 
caminho dos 55% e de forma responsável. Verão 2020.

- Estratégia para a mobilidade sustentável e inteligente. 2020.

- Solicitação de fundos de apoio à implantação de pontos públicos de reabastecimento no âmbito de 
uma infraestrutura de combustíveis alternativos. A partir de 2020.

- Nova estratégia da UE em matéria de adaptação às alterações climáticas. 2020/2021.

- Estratégia «Farm-to-table». Primavera de 2020.

Tal como referido em dezembro de 2019 pelo Conselho de Chefes de Estado e de Governo da União 
Europeia "A transição para a neutralidade carbónica proporcionará oportunidades importantes, tais como o 
potencial de crescimento económico, novos modelos de negócios e novos mercados, bem como a criação de 
empregos e o desenvolvimento tecnológico. As políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltadas para 
o futuro desempenharão um papel fundamental".

Pelas razões acima, este Guia para a Inclusão da Mitigação e da Adaptação às Alterações Climáticas 
nas Políticas Locais toma como referência os compromissos de redução de emissões assumidos pela União 
Europeia e está consciente do contexto social de grande ambição climática.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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1.2 Objetivos concretos para a inclusão de medidas eficazes nas atividades de 
planeamento e gestão dos municípios

Para tornar possível "a obrigação de incluir os objetivos de redução de emissões para 2030 estabelecidos 
pela UE em novos planos assim como em projetos de obras ou atividades, assim como de incluir os efeitos das 
alterações climáticas e as medidas de adaptação necessárias para lhes fazer face", são propostas diversas 
medidas concretas, como a obrigação de compensar a perda de carbono sequestrado na vegetação e 
no solo que deixa de ocorre pela implementação de determinado plano ou projeto. Propõe-se ainda a 
compensação das emissões que são da responsabilidade direta do promotor (âmbito 128) nos termos 
indicados para cada país pela União Europeia, bem como medidas que permitam a adaptação a impactos 
futuros tais como os destinados a combater a escassez de água e as chuvas torrenciais ou ainda medidas 
que dependerão das características específicas da região. Por exemplo, os municípios costeiros podem 
incorporar medidas tendo em conta a subida do nível médio do mar na emissão de licenças de construção 
assim como podem incorporar medidas especificas no planeamento de um determinado desenvolvimento 
urbano futuro. 

Estas medidas concretas são configuradas como condições para autorizações e emissões de licenças 
municipais como a forma mais eficiente de “incluir metas de redução e medidas de adaptação necessárias e 
especificas no desenvolvimento de um novo plano e em projetos de obras, etc” e podem ser sintetizados da 
seguinte forma:

 
Em termos de mitigação para “novos plano e projetos de obras ou atividades”:

- Reduzir a transformação e a ocupação de solos por forma a manter o stock de carbono e a taxa de 
absorção da vegetação e, não sendo possível, implementar medidas de compensação. Isto requer 
em primeiro lugar limitar a artificialização29 do solo. Se o novo uso do solo for inevitável, reduzir a 
ocupação e compensar a capacidade do sumidouro de carbono destruído ou alterado. 

- Compensação das emissões de responsabilidade direta (âmbito 1 da pegada de carbono) geradas 
por obras, de acordo com as percentagens indicadas na Tabela X.

- Compensação pelas emissões de responsabilidade direta geradas durante a operação de indústrias 
e outras atividades especificas, de acordo com as percentagens estabelecidas na Tabela X.

- Integrar medidas que contribuam para a mobilidade elétrica e sustentável. 

-  Aplicação de medidas a novos projetos de edifícios juntamente com a exigência de estes serem 
desenhados de forma a que permitir que estes sejam edifícios com "consumo zero de energia" , 
coeficientes e que cumpram os objetivos de economia circular, tais como a captação e uso de água 
da chuva e de águas cinzentas, gerando emissões “negativas” e promovendo o uso eficiente de 
recursos. 

-  Implementação do objetivo gerar a maior taxa de eletricidade possível através de energias 
alternativas e da geração de emissões “negativas”.

28  Ver Anexo

29  Artificialização, impermeabilização

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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-  Aplicar em licenças de construção de novos edifícios não residenciais e edifícios não residenciais 
sujeitos a grandes obras de renovação com mais de dez lugares de estacionamento e em licença 
de atividade ou nas suas extensões a obrigação de contribuir para a mobilidade elétrica, através 
da instalação de pelo menos um ponto de carregamento segundo a aplicação da Diretiva 2014/94/
UE assim como a instalação de condutas elétricas, para pelo menos um em cada cinco lugares, 
permitindo a futura instalação de pontos de carregamento.

- Condicionar licenças de construção e atividade (novos projetos ou extensões dos mesmos) de 
"centros de mobilidade" à sua contribuição para a mobilidade elétrica através da instalação de 
um ponto de carregamento para cada 10 lugares de estacionamento, segundo a aplicação da 
Diretiva 2014/94/UE. Incorporar também a obrigação de elaborar Planos de Mobilidade Sustentável 
destinados a funcionários, clientes, visitantes e outros usuários.

No que diz respeito à adaptação às alterações climáticas, em qualquer novo plano e projeto de 
obras ou atividades, devem ser avaliados os efeitos das alterações climáticas e as medidas de adaptação 
necessárias para lidar com as mesmas. São propostas as seguintes medidas de carácter geral: 

- Recuperação da água da chuva que cai sobre os edifícios promovendo a adaptação à escassez desta: 
Incorporar no edifício a necessidade de recolha e utilização da água da chuva e de águas cinzentas.

- Em novos empreendimentos urbanos, projetos industriais e comerciais e em projetos de urbanização:

- Reduzir o grau de impermeabilização do solo, incorporando vegetação (renaturalização de 
projetos e planos) por forma a reduzir os custos de adaptação aos aumentos de temperatura 
e coleta e utilização da água da chuva para a redução dos danos causados pelo escoamento 
superficial promovendo a adaptação a futuras faltas de água.

- Recuperação e utilização de águas pluviais de caminhos e outros espaços em novos 
empreendimentos urbanos, industriais e comerciais.

- Aumentar a permeabilidade de calçadas e de superfícies seladas e o controle do escoamento, 
aplicando técnicas de drenagem sustentável e soluções baseadas na natureza como elementos 
de adaptação ao aumento esperado da pluviosidade torrencial.

- Ter em conta os efeitos previsíveis da subida do nível médio do mar na emissão de licenças de 
construção. 

Todas as medidas acima descritas, e especialmente ao nível da compensação, deverão ser especificadas 
em cada plano ou projeto através da incorporação de um anexo específico em projeto de desenvolvimento, 
no caso do planeamento urbano, e em outros projetos através das licenças de construção e de atividade.

Para assegurar o cumprimento desta obrigação, a aprovação do projeto e, consequentemente, da licença de 
construção e, se for caso disso, da licença de atividade, estará condicionada à inclusão, em detalhe, no projeto, 
da forma como as medidas específicas de mitigação ou adaptação e/ou compensação serão executadas.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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O orçamento do projeto deve incorporar aspetos relacionados com medidas específicas de mitigação 
ou adaptação e a opção de compensação selecionada. A avaliação económica das medidas preventivas, 
corretivas e compensatórias propostas em relação às alterações climáticas fará parte dos custos que 
serão tomados como base para o cálculo e constituirá qualquer garantia ou caução que, em aplicação da 
legislação ou que na opinião do município, possa ser necessária. 

1.3 Inspirar a mitigação das alterações climáticas municipais e a adaptação à 
ecoeficiência, economia circular e a soluções baseadas na natureza 

A ecoeficiência e a economia circular

A redução das emissões exige uma mudança substancial nas formas como é concebida uma grande 
parte da gestão municipal e, em particular, nos planos e projetos promovidos pela Câmara Municipal, 
bem como na autorização de projetos. Para a viabilidade destas mudanças podemos contar com as 
possibilidades oferecidas pela ecoeficiência30. Entre os novos modelos de gestão e planeamento baseados 
na ecoeficiência, destaca-se a economia circular, que visa fechar o ciclo de resíduos, materiais, água e 
energia. 

A economia circular é apresentada como um sistema de utilização de recursos onde a redução, 
reutilização e reciclagem dos elementos é uma prioridade. Na prática, a economia circular aplicada à gestão 
municipal e ao desenho de planos e projetos consiste em minimizar o consumo de novos recursos assim 
como de fechar o ciclo de materiais e de energia, reutilizando, reciclando e avaliando.

Soluções baseadas na natureza

“Soluções baseadas na natureza” são ferramentas que pretendem mitigar os impactos das alterações 
climáticas e promover ações de adaptação que replicam o comportamento da natureza. Elas incluem 
soluções ao nível do edificado, tais como telhados ou fachadas verdes, ou a recolha e a utilização da água 
dos telhados. Também incluem soluções em maior escala que podem ser utilizadas em grandes projetos 
de infraestruturas e de espaços públicos no planeamento urbano. Exemplos disso são a aplicação de 
pavimentos permeáveis e outras medidas de sistemas de drenagem sustentáveis para controlar e fazer uso 
da água de escoamento, ou aquelas concebidas para sombrear e prevenir a insolação e para tornar verde 
o espaço e infraestruturas não construídas, criando outros usos sociais complementares e com benefícios, 
como no caso de jardins aquáticos ou jardins urbanos.

O relatório «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-
Naturing Cities» publicado em 2014 pela Comissão Europeia31 incorpora o termo "Nature-Based Solutions" 
(NBS). Utiliza este termo para identificar aqueles que se inspiram e utilizam processos naturais, adaptados 
às condições locais, como os sumidouros de carbono ou o ciclo urbano da água. São soluções eco eficientes 
que consomem pouca energia e recursos e são economicamente viáveis.

30  A ecoeficiência pode ser expressa como a relação ou proporção entre o valor acrescentado da medida a implementar e o impacto 
ambiental que a sua implementação irá custar.  

31  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/towards-eu-research-and-innovation-policy-agenda-nature-based-solutions-re-
naturing-cities

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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A aplicação de Soluções Baseadas na Natureza para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, 
além de eficientes, são económicas ao nível do investimento e dos custos operacionais, o que as torna eco-
eficientes32. A ecoeficiência aumenta quando a contribuição para a economia circular e outros benefícios, 
tais como benefícios sociais, são considerados, para além dos objetivos específicos da mitigação e adaptação 
às alterações climáticas. 

32   A Conferência Europeia "Soluções baseadas na Natureza para as Alterações Climáticas em Áreas Urbanas e a sua Envolvente Rural": 
Ligações entre ciência, política e prática" teve lugar de 17 a 19 de Novembro de 2015 em Bona, Alemanha.

"Soluções baseadas na Natureza para as Alterações Climáticas
em Áreas Urbanas e a sua Envolvente Rural".  

Comissão Europeia

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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Didactic unit on climate change

Por exemplo, o uso da água da chuva (ação típica de economia circular) e o conforto térmico 
(melhoria social) que proporcionam ações paralelas destinadas a regular o escoamento através do 
aumento da permeabilidade e a evapotranspiração do solo com base na vegetação. Também contribuem 
frequentemente para os ganhos na construção de outros tipos de infraestruturas, por exemplo, espaços 
públicos recreativos que podem servir como piscinas de laminação em períodos de chuvas intensas. É o 
caso do parque inundável "La Marjal", em Alicante, um reservatório único de retenção de água da chuva 
promovido pelo município.

No anexo a este guia dedicado à compensação de emissões, e especificamente na secção dedicada 
à compensação das emissões evitadas através da captação e utilização de água, identificam-se exemplos 
comparativos de medidas simples de mitigação e adaptação às alterações climáticas através da captação e 
da utilização de água da chuva, da aposta na ecoeficiência, na economia circular e nas Soluções Baseadas 
na Natureza. Todos estes exemplos envolvem retenção de chuva, armazenamento e uso subsequente e, 
portanto, contribuem para reduzir o risco de inundações locais devido ao elevado escoamento de estradas 
e pavimentos e para reduzir o efeito de ilha de calor urbano, aumentando a evapotranspiração.

Jardín de agua “La Marjal” Alicante. Fonte: Ayuntamiento de Alicante

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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Boas práticas que podem inspirar o desenho de planos e projetos assim como a gestão de 
licenças e autorizações municipais. 

Independentemente dos objetivos específicos desenvolvidos neste guia, um catálogo mais amplo 
de boas práticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas pode ser interligado, na medida do 
possível, à conceção e à autorização de novos planos e projetos. Estas boas práticas baseiam-se tanto 
na ecoeficiência como na economia circular e nas soluções baseadas na natureza. Em resumo, lista-se o 
seguinte:

 
• Ao nível de projetos de obras industriais e atividades:

1. Evitar a transformação do solo. Priorizar a localização em áreas já com algum grau de degradação 
em relação à utilização de áreas agrícolas e naturais.

2. Reduzir a área construída, a fim de reduzir a impermeabilização do solo.

3. Aplicar os conhecimentos da arquitetura bioclimática. Melhorar o desempenho da envolvente 
dos edifícios, incorporando elementos paisagísticos, coberturas verdes ou telhados concebidos 
para aproveitar a energia solar. Incorporar sistemas de sombreamento que permitam regular a 
intensidade do sol e a temperatura.

4. Assegurar a infiltração e o controle adequado da água da chuva e a canalização e recuperação de 
água da chuva. Utilizar águas cinzentas dos edifícios e instalar sistemas de reutilização da água da 
chuva nos edifícios.

5. Reutilizar produtos de construção. Usar materiais reciclados, materiais naturais rapidamente 
renováveis e materiais autóctones. Desenhar edifícios tendo em mente a desconstrução.

6. Utilizar energias renováveis e minimizar a utilização de combustíveis fósseis. Desenvolver ao 
máximo as possibilidades de autoconsumo.

7. Assegurar a existência de infraestruturas para peões e ciclistas. Implementar soluções de 
estacionamento em modelos de transporte mais sustentáveis e fomentara a mobilidade elétrica.

8. Especificar alternativas viáveis para a redução, reutilização ou reciclagem de resíduos que serão 
gerados durante a operação de um determinado projeto.

9. Especificar as possibilidades de "simbiose industrial" por forma a usar como recursos o que para 
outros é desperdício.

10. Compensar as emissões provenientes da destruição de sumidouros assim como compensar as 
emissões derivadas da pegada de carbono de âmbito 1 da obra e, quando aplicável, compensar as 
emissões devidas à mobilidade que deriva do funcionamento de uma obra ou projeto.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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Didactic unit on climate change

• Ao nível dos projetos de desenvolvimento, de infraestruturação e de planeamento urbano:

1. Considerar o uso da topografia como um elemento do projeto por forma a evitar tanto quanto 
possível a escavação e os movimentos de terra.

2. Ter em conta o estudo das condições hidrológicas e de inundação, incluindo as resultantes da 
subida do nível médio do mar.

3. Conceber urbanizações dando prioridade à utilização de pavimentos permeáveis e outros 
elementos de drenagem sustentável por forma a promover a recolha e a utilização da água 
da chuva, especialmente em áreas onde as exigências de utilização o permitam, tais como 
pavimentos, rotundas, parques de estacionamento ou espaços abertos.

4. Evitar o efeito ilha de calor, aplicando critérios de conceção que o minimizem, aumentando a 
vegetação e as zonas húmidas e reduzindo as superfícies de asfalto e betão à prova de água.

5. Minimizar a ocupação de terrenos públicos para estacionamento de superfície e dar prioridade à 
mobilidade elétrica.

6. Conceber urbanizações dando prioridade à mobilidade sustentável, entendida como aquela que é 
realizada a pé, de bicicleta ou de transporte público.

7. Estudar o dimensionamento de vias por forma a minimizar a utilização do solo.

8. Fornecer sistemas de separação de águas residuais e pluviais adequados.

9.  Conceber sistemas que permitam a reutilização da água da chuva recolhida para usos como a 
rega e a limpeza de espaços públicos.

10.  Conceber sistemas de energias renováveis em edifícios. Utilizar fontes de energia renováveis para 
alimentar elementos de mobiliário urbano.

11. Integrar arvoredo em ruas e estradas que tenham largura suficiente.

12.  Ao projetar áreas verdes, ter em conta a vegetação natural pré-existente e incentivar a sua 
manutenção. Projetar áreas verdes com o critério de necessidade de utilização a água da chuva 
para irrigação.

13.  Contemplar em projetos de urbanização pontos de recolha seletiva de resíduos, integrados no 
desenho urbano e favorecendo a sua utilização.

14. Promover a utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) no desenvolvimento do 
projeto.

15. Compensar as emissões provenientes da destruição de sumidouros assim como compensar as 
emissões derivadas da pegada de carbono de âmbito 1 da obra e, quando aplicável, compensar as 
emissões devidas à mobilidade que deriva do funcionamento de uma obra ou projeto.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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2.1 Objetivo concreto. Incluir os objetivos de redução de emissões para 2030 
estabelecidos pela União Europeia em qualquer novo plano e projeto de obras ou 
atividades

A Cimeira Climática de Paris adotou um acordo histórico na luta contra as alterações climáticas. 
Cada país, independentemente do seu nível de desenvolvimento, propôs-se a reduzir as SUAS emissões 
de acordo com as suas capacidades e circunstâncias nacionais, denominando-se este compromisso como 
"Contribuições Programadas e Determinadas a Nível Nacional" (CDPNN).

Em Paris 187 países apresentaram as suas propostas de redução ou contribuição. A contribuição 
da União Europeia foi apresentada em 6 de março de 201533. O compromisso foi assumido no acordo dos 
Chefes de Estado de outubro de 2014 de reduzir as emissões em 40% até 2030, em relação às de 199034. 
O acordo estabelece que “a UE cumprirá coletivamente o objetivo da forma mais rentável, com reduções nos 
sectores CELE e não CELE de 43% e 30%, respetivamente, em 2030, em comparação com 2005”. A repartição 
dos esforços pelos diferentes Estados-Membros em termos dos sectores difusos35 foi especificada pelo 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho em junho de 2018, com uma redução de 26% para a 
Espanha36, 17% para Portugal e 6% para a Letónia.

 

33   Contribuição Pretendida da UE e dos seus Estados Membros determinada a nível nacional. Riga, 6 de março de 2015 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

34   Conselho Europeu (23-24 de outubro de 2014) Conclusões sobre o quadro de ação para o clima e a energia até 2030 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf

35   Emissões provenientes de atividades, obras, infraestrutura, não abrangidas pelo comércio europeu de emissões, tais como transportes, 
construção, indústria alimentar, comércio, agricultura, etc.

36   REGULAMENTO (UE) 2018/842 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de maio de 2018 relativo a reduções anuais 
vinculativas das emissões de gases com efeito de estufa dos Estados-Membros que contribuem para a ação em matéria de clima de 2021 
a 2030, a fim de respeitar os compromissos aceite ao abrigo do Acordo de Paris e que altera o Regulamento (UE) 525/2013 (Jornal Oficial 
da União Europeia de 19 de junho de 2018)

Alemanha 38% Dinamarca 39% Grécia 16% Malta 19%

Áustria 36% Eslováquia 12% Hungria 7% Países Baixos 36%

Bélgica 35% Eslovénia 15% Irlanda 30% Polonia 7%

Bulgária 0% Estónia 13% Itália 33% Portugal 17%

Croácia 7% Espanha 26% Letónia 6% Reino Unido 37%

Rep. Checa 14% Finlândia 39% Lituânia 9% Romania 2%

Chipre 24% França 37% Luxemburgo 40% Suécia 40%

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS A SEREM INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS LOCAIS

Tabela X. Metas de redução por país
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Consequentemente, o objetivo de redução ou compensação de emissões a introduzir nas 
autorizações municipais (licenças de construção e de atividade) e na conceção de planos, projetos e obras 
promovidos pela Câmara Municipal é, tendo em vista 2030, de 26% para os municípios espanhóis, 17% 
para os municípios portugueses e 6% para a Letónia das emissões geradas por obras de responsabilidade 
direta e, quando aplicável, durante a sua exploração (consumo de combustíveis fósseis).

Com base nestes objetivos, propõe-se que o procedimento de aprovação de projetos e planos inclua 
a obrigatoriedade de incluir medidas de compensação das emissões nos termos acima definidos.

A fim de garantir o cumprimento desta obrigação, a aprovação do projeto de desenvolvimento estará 
condicionada à inclusão da forma de compensação, de acordo com as disposições da seção 2.3 do presente 
guia.

2.2 Objetivo específico. Minimizar a ocupação e a impermeabilização dos solos e 
compensar a destruição da sua capacidade de drenagem de CO2

2.2.1 Reduzir a ocupação do solo

A ocupação solo significa a destruição da sua capacidade de sumidouro ao serviço do ecossistema 
(diminuição do carbono orgânico no solo e da capacidade de absorção pela vegetação) e a compactação 
e a impermeabilização tornarão mais difícil a adaptação às alterações climáticas37. Estes custos indiretos 
devem ser considerados nos objetivos de planeamento, no caso de planeamento urbano, e nas decisões 
sobre o uso específico do solo, no caso de projetos.

Desde a última década, a ocupação do solo (um recurso escasso e não renovável) tem sido motivo de 
preocupação espelhado em documentos estratégicos38, que defendem a limitação do impacto dos projetos 
sobre o solo, especialmente na sua ocupação com ações de baixa densidade.

37   http://www.fao.org/3/b-i6937s.pdf

38   A Comunicação da Comissão de 22 de setembro de 2006 intitulada "Estratégia temática para a proteção do solo" e o "Roteiro para uma 
Europa eficiente em termos de recursos" sublinham a necessidade de abordar o aumento insustentável da nova cobertura do solo. 
Além disso, o documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro de 20 
a 22 de junho de 2012, reconhece a importância económica e social da terra e a necessidade de medidas urgentes para inverter a sua 
degradação. 

Incluir as metas de redução de emissões e/ou compensação
para 2030 estabelecidas pela União Europeia em qualquer novo plano
e em qualquer projeto de obra ou de atividades 

• Espanha: 26%
• Portugal: 17%
• Letónia: 6%
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Guía de inclusión de la mitigación y adaptación  
del cambio climático en las políticas locales

No documento de estratégia de 2011 «Roteiro para uma Europa eficiente em termos 
de recursos»39, a Comissão Europeia propõe que as políticas da UE devem ter em conta o seu 
impacto direto e indireto no uso do solo, com o objetivo de zero utilização líquida do solo até 2050. 

Para isso, o documento40 da Comissão Europeia "Hidden Costs of Soil sealing" de 2013 desenvolve 
uma hierarquia de medidas em três níveis: limitar - mitigar - compensar:

1. A melhor opção: limitar a impermeabilização do solo a terrenos já ocupados no passado, por 
exemplo, reutilizar terrenos industriais abandonados.

2. Quando não é possível evitar a ocupação de solo, pode-se tentar, dentro dos objetivos do plano ou 
projeto, alocar o máximo de superfície possível à vegetação intercalada com pequenas áreas verdes.

3. A terceira opção, "de último recurso", como o documento aponta, seria compensar cada nova 
ocupação com uma atividade de recuperação de solo em outro lugar. Neste último caso, 
parece consistente que, se as opções acima não forem possíveis, pelo menos a capacidade do 
armazenamento de carbono destruído ou alterado deverá ser compensada.

Por conseguinte, tendo em conta as referências acima referidas, os projetos e planos devem ter 
em conta o objetivo de limitar ao máximo a ocupação de terrenos agrícolas ou naturais para conversão 
em terrenos impermeáveis (estradas, passeios, parques de estacionamento, edifícios). Devem também 
incorporar o objetivo de compensar a destruição da capacidade de drenagem do terreno convertido e 
da vegetação. A compensação deve ser especificada através da incorporação de um anexo específico no 
projeto de desenvolvimento urbano resultante, no caso do planeamento urbano, e no projeto de construção 
e da licença de construção, no caso de projetos de infraestrutura, indústrias e atividades.

39  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:ES:PDF

40  http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf

"Custos ocultos da selagem do solo" 
Comissão Europeia

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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2.2.2 Reduzir a destruição dos stocks de carbono em terras ocupadas e transformadas

O solo possui uma quantidade considerável de CO2 retido sob a forma de carbono orgânico. Um 
solo agrícola na Região de Múrcia, muito pobre em teor de carbono em comparação com outras regiões 
(cerca de 2,3 vezes menos que um solo no norte de Portugal e cerca de 3 vezes menos que um solo 
na Letónia), contém tipicamente 100 toneladas de CO2 por hectare armazenado nos seus primeiros 30 
centímetros. Além disso, é provável que a vegetação desse hectare, dependendo do tipo e da cobertura, 
tenha armazenado, no caso de culturas lenhosas, no seu tronco, raiz e ramos principais uma quantidade 
adicional equivalente a 150 toneladas de CO2. 

A ocupação física do solo envolve a destruição dessa capacidade de sequestrar ou remover carbono 
e envolve a perda do carbono armazenado. Tal como o documento "The Hidden Costs of Soil sealing" da 
Comissão Europeia de 2013 aponta41: “A destruição do solo superficial durante as atividades de construção faz 
com que este liberte parte do seu conteúdo de carbono orgânico sob a forma de gases de efeito de estufa através 
da mineralização”.

A este respeito, o ministério do ambiente francês afirma que na aplicação de fatores de emissão42 

considera que “nas alterações do uso do solo que transformam solos agrícolas ou florestais em solo impermeável 
(estradas, parques de estacionamento ou edifícios), aplicar-se-á por defeito uma emissão equivalente ao total de 
carbono armazenado no solo”.

41   http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf

42   Base Carbone 2016. Página 79  
http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf 
 
O Ministério do Ambiente francês considera que, em média, 290 toneladas de CO2/ha são emitidas quando o solo é convertido para 
impermeabilização (estradas, parques de estacionamento e edifícios) se for arborizado e 190 toneladas de CO2/ha se for cultivado em 
terras aráveis.

O solo
é o maior
sumidouro
natural
de carbono 
do planeta.
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Propõe-se, portanto, com base nestes objetivos, que se incorporem medidas de obrigação de 
compensação de 100% do stock de carbono contido no solo e na vegetação que foi destruído em projetos 
e em procedimentos de aprovação de planos.

A fim de garantir o cumprimento desta obrigação, a aprovação do projeto de trabalho e do projeto de 
desenvolvimento estará condicionada à inclusão da forma de compensação, de acordo com as disposições 
da seção 2.3 deste guia. 

2.2.3 Reduzir a impermeabilização e a impermeabilização dos terrenos ocupados

Outro objetivo, neste caso de adaptação, é reduzir a impermeabilização dos terrenos ocupados. 
Um dos impactos mais claros das alterações climáticas é o aumento da temperatura e da frequência 
das ondas de calor. A impermeabilização do solo aumenta o efeito de ilha de calor urbana. A redução 
da impermeabilização ao manter espaço para a vegetação contribuirá através da evapotranspiração e 
do sombreamento para reduzir este efeito "a temperatura do ar sob um grupo de árvores é 5 °C mais 
baixa do que em pleno sol". As áreas suburbanas com árvores maduras são 3 °C mais frescas do que as 
recentemente construídas"43.

A impermeabilização do solo aumenta os danos causados por fenómenos de chuvas torrenciais e, 
sobretudo, a futura escassez de água torna essencial não só evitar a impermeabilização, mas também 
aumentar a recolha e utilização da água da chuva, tanto a nível de projetos (recolha da água da chuva nos 
telhados dos edifícios industriais, comerciais e residenciais) como a nível do planeamento. No caso do 
planeamento urbano, além da coleta de água em edifícios, é necessário considerar sistemas de drenagem 
sustentáveis e medidas baseadas na natureza que permitam a coleta e o uso da maior quantidade possível 
de água pluvial de estradas, calçadas e estacionamentos, como é o caso de jardins de água ou áreas de 
infiltração forçada para coleta e uso de água.

Consequentemente, propõe-se, com base nestes objetivos, incorporar no processo de aprovação de 
projetos e planeamento a obrigação de incluir medidas de recolha de águas pluviais em projeto de obras e 
em projeto de urbanização, tornando possível a utilização de águas pluviais não recolhidas pelos edifícios 
após a urbanização. A rede de captação e aproveitamento das águas pluviais deve conter a rede de águas 
pluviais separada da rede de esgotos e as instalações de armazenamento e outros elementos necessários. 
A captação da água da chuva deve permitir a rega de árvores, o que reduzirá o efeito de ilha de calor 
urbana para a qual não pode ser utilizada água da rede de água potável.

Para garantir o cumprimento desta obrigação, a aprovação do projeto de obras e do projeto de obras 
de desenvolvimento estará condicionada à inclusão da rede de águas pluviais separada da rede de esgotos, 
das áreas de infiltração forçada, dos tanques de armazenamento da água recolhida, das características 
de permeabilidade dos pavimentos, das estradas e de outros elementos necessários que justifiquem o 
cumprimento do objetivo de recolher a máxima quantidade possível de águas pluviais e reduzir os efeitos 
negativos das chuvas torrenciais e das inundações causadas pela impermeabilização dos solos.

43   Comissão Europeia. Os custos ocultos da selagem do solo. Página 17.
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2.2.4 Reduzir as emissões produzidas pela baixa densidade.

Os espaços urbanos periféricos e de baixa densidade produzem uma maior destruição da capacidade 
de drenagem. Ocupar menos solo aumentando a densidade é um bom objetivo de mitigação. Estima-se 
que três vezes mais carbono é libertado quando as cidades são expandidas para a periferia do que quando 
as áreas urbanas são densificadas44.

Os espaços urbanos periféricos e de baixa densidade produzem uma mobilidade forçada e emissões 
de GEE mais elevadas para a prestação de serviços mínimos do que os produzidos pelos centros tradicionais 
ou "cidades compactas".

44   Comissão Europeia. Os custos ocultos da selagem do solo. Pag.17.  
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf 

O que são SDUS?

Diretrizes de projeto para águas pluviais.
Comissão de Utilidade Pública de São Francisco (2013)

A

B

C
A - Situação natural / pré-desenvolvimento
B - Situação urbanizada / drenagem convencional 
C - Situação urbanizada - SDUS

Sistema de Drenagem Urbana Sustentável. Fonte: Projeto LIFE CERSUDS
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A baixa densidade de um território implica um acrescido custo ambiental45. É referido em diversos 
estudos académicos46 que o custo elevado em termos de emissões de gases de efeito estufa e em termos 
de custos económicos tem sido evidente47 ao nível da prestação de serviços, ao contrário do que se verifica 
em territórios de média e alta densidade. 

Na mesma linha, a Nova Agenda Urbana das Nações Unidas48 e a Agenda Urbana da União Europeia49, 
procuram alcançar uma sustentabilidade ao nível das políticas de desenvolvimento urbano.

45  Exemplos são o custo da prestação de serviços sanitários devido à baixa densidade, ou o efeito sobre os transportes e a mobilidade: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Libros_blancos/GastoSanitario.pdf 
http://urbanismoytransporte.com/costes-la-ciudad-dispersa-la-administracion-local-caso-valenciano 
http://urbanismoytransporte.com

  
46   https://elblogdefarina.blogspot.com.es/search?q=la+ciudad+dispersa 

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2013/06/estandares-y-densidad-subjetiva.html 
http://www.arquitasa.com/category/blog-entradas

47   Os custos de urbanização são três vezes mais elevados em territórios de baixa densidade e os custos de prestação de serviços públicos 
aumentam duas a quatro vezes. Fonte: Custos económicos e sociais na cidade de baixa densidade em "os impactos ambientais da cidade de 
baixa densidade em relação aos da cidade compacta Universidade de Barcelona". 2012 (página 212)

 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-958.htm  

48   http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 
 
"Também nos comprometemos a promover o uso sustentável do solo, mantendo densidades adequadas e compacidade na expansão das áreas 
urbanas, a fim de prevenir e conter a expansão urbana e evitar mudanças desnecessárias no uso do solo e a perda de terrenos produtivos e 
ecossistemas frágeis e importantes". 

 “Tendo em conta as tendências demográficas nas cidades e o seu papel crítico na economia global, os esforços de mitigação e adaptação 
relacionados com as alterações climáticas e o uso de recursos e ecossistemas, a forma como estas cidades são planeadas, financiadas, 
desenvolvidas, construídas, administradas e geridas tem um impacto direto na sustentabilidade e resiliência muito para além das fronteiras das 
áreas urbanas".

49  https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/agenda

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
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Minimizar a ocupação e impermeabilização do solo e compensar a 
destruição da sua capacidade de escoamento de CO2  

- Reduzir a ocupação líquida de novos terrenos
 - Reduzir a destruição dos stocks de carbono em solos ocupados e transformados
 - Reduzir a impermeabilização de terrenos ocupados
 - Reduzir as emissões de baixa densidade 
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2.3 Objetivo concreto. Compensação pela destruição de escoadouros e de 
emissões de âmbito 1 por obra.

2.3.1 Determinação das emissões geradas por atividades de construção e operação

Determinação das emissões geradas pela destruição de escoadouros

Para além das emissões de âmbito 1 produzidas em obras (discutidas abaixo), um aspeto proeminente 
do impacto sobre as alterações climáticas é o efeito sobre a alteração do uso do solo, desde as terras 
agrícolas ou florestais até aos solos artificiais. Como vimos, a mudança no uso do solo libertará a maior 
parte do carbono retido no solo e na vegetação e resultará na perda de carbono retido50 e na capacidade 
de captação ou remoção de carbono.

Portanto, por forma a avaliar a perda da capacidade de captura ou remoção de carbono associada 
a essas mudanças no uso do solo, bem como para poder estabelecer posteriormente medidas de 
compensação, é necessário quantificar o conteúdo de carbono orgânico desses solos e da vegetação.

As reservas de carbono do solo dependem do clima e do tipo de solo. Como referido, um método 
simples para estimar o conteúdo de carbono orgânico de um solo é o referido na "Decisão da Comissão 
Europeia de 10 de junho de 2010 sobre as diretrizes para o cálculo dos stocks de carbono do solo"51 baseado 
nas Diretrizes do IPCC para os Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa.

A decisão permite a quantificação do carbono orgânico no solo, por um lado, e do stock de carbono 
na vegetação acima e abaixo do solo, por outro, ambos quantificados como massa de carbono por hectare.

No âmbito do projeto LIFE ADAPTATE, foi elaborado um guia para o cálculo do teor de carbono dos 
solos52. Neste guia é possível visualizar exemplos concretos de cálculo de estimativa de stocks de carbono 
no solo e na vegetação".

Para especificar a compensação necessária consideramos, tal como o Ministério do Ambiente 
francês53, que as mudanças no uso do solo que transformam os solos agrícolas ou florestais em solo 
impermeável (estradas, parques de estacionamento ou edifícios) resultam numa emissão equivalente ao 
total do stock de carbono contido no solo.

50   Se utilizarmos para os novos projetos de atividades e desenvolvimento urbano novos terrenos dedicados à atividade agrícola, emitimos 
o carbono que durante décadas e mesmo séculos foi retido no solo (na Região de Múrcia entre 100 e 150 toneladas de CO2 por hectare) 
mas também se a cultura destruída for uma cultura lenhosa (oliveira, amendoeira, vinha, citrinos, árvores de fruto...) também emitimos o 
carbono armazenado na vegetação, ou seja, o carbono contido na massa viva acima e abaixo do solo (entre 100 e 150 toneladas de CO2 
por hectare).

 
Consequentemente, a transformação de um solo agrícola e a destruição da vegetação arborizada significa a emissão de carbono 
acumulado no solo e na vegetação, cuja soma representa entre 200 e 300 toneladas de CO2 por hectare.

51   A DECISÃO DA COMISSÃO de 10 de Junho de 2010 relativa às orientações para a estimativa das reservas de carbono no solo para efeitos 
do Anexo V da Diretiva 2009/28/CE (JOUE de 17 de junho de 2010). 

52  http://lifeadaptate.eu/wp-content/uploads/Estimaci%C3%B3n-del-Carb%C3%B3n-Org%C3%A1nico-en-suelo-y-vegetaci%C3%B3n.zip 

53  Base de dados do Fator de Emissão de Carbono 2016. Página 79
      http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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Aplicação prática

A "Decisão da Comissão Europeia de 10 de junho de 2010 sobre as diretrizes para a estimativa dos 
stocks de carbono no solo"(*), baseada nas Diretrizes do IPCC para os Inventários Nacionais de Gases com 
Efeito de Estufa, permite a quantificação do carbono orgânico do solo, por um lado, e do stock de carbono 
na vegetação acima e abaixo do solo, por outro, ambos medidos como massa de carbono por hectare.

O método de cálculo é baseado em "níveis de referência". O carbono orgânico na camada de húmus 
de 0 a 30 centímetros (medido como massa de carbono por hectare) nestes solos de referência na Região 
de Múrcia e Espanha oriental é em média de 38 t de C/ha. Para o norte de Portugal, as diretrizes indicam o 
valor de 88 t de C/há e para a Letónia é indicado o valor de 95 t de C/ha.

Correções devem ser aplicadas ao carbono orgânico no solo de referência por meio de fatores 
específico indicado nas diretrizes, tais como, no caso de terras agrícolas, o tipo de lavoura, etc.

Os aumentos ou perdas acima do valor inicial de 38,7 ou 95 t de C/ha podem ir até 10% superiores 
ou até 20% inferiores. Uma vez calculado o carbono orgânico contido no solo e, se for o caso, na vegetação, 
multiplicando-o por 3,6, obtém-se o conteúdo expresso em CO2.

Aplicando as disposições das diretrizes aos usos do solo no centro, sul ou leste da Península Ibérica, 
pode-se verificar que entre 324 e 111 t de CO2/ha se perderiam ao transformar cada hectare de solo, 
dependendo do uso a que este se destina a ser transformada:

Uso do solo para o 
qual o terreno a ser 

transformado foi 
destinado.

Stock de carbono 
orgânico do solo. t 

de C/ha

"Nível de referência 
inicial" indicado na 

Tabela 1.

Stock de carbono 
orgânico do solo 

(SOC).
t de C/ha

Aplicação das 
Tabelas 2 a 8 da 

diretriz.

Stock de carbono 
em vegetação 

(CVEG). t de C/ha

Aplicação das 
Tabelas 11, 12,

15 e 18 da diretriz.

TOTAL (CSi)

Stock de 
carbono por 
unidade de 

área associada 
ao uso do solo 

e t de C/ha

TOTAL
t de 

CO2/ha

Uso agrícola de plantas 
lenhosas (árvores 
frutíferas, olivais, 

vinhas, etc.)

38 38,7 43,2 81,9 245,7

Uso agrícola de 
irrigação. Culturas 

hortícolas.
38 41,6 0 41,6 149,7

Uso agrícola de 
sequeiro. Cereais. 38 31,0 0 31,0 111,6

Matagais / arbustos 38 26,6 7,4 34 122,4

Florestas arborizadas. 38 38 52 90 324

Infra-estruturas 
(estradas, calçadas, 
estacionamentos e 

edifícios).

0 0 0 0 0,00

(*)  Nota de rodapé: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0335

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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Âmbito 1 da determinação da pegada de carbono

A determinação da pegada de carbono deve acima de tudo servir para definir responsabilidades e 
exigir, quando apropriado, a compensação das emissões.

Uma das contribuições mais claras dos projetos e planos de adaptação às alterações climática é a sua 
contribuição ao nível das emissões de gases de efeito estufa.

No caso de obras de urbanização (excetuando o planeamento urbano) ou de qualquer outro 
projeto de obra sujeito a autorização municipal, as emissões de responsabilidade direta são, por um lado, 
as derivadas do consumo de combustíveis fósseis utilizados em máquinas e veículos para escavação, 
enchimento, transporte de materiais e resíduos e transporte de misturas betuminosas, betão e outros 
materiais; e por outro lado, as derivadas da destruição de sumidouros de carbono (vegetação e solo) 
diretamente ocupados pelas obras. Este aspeto, que vimos na secção anterior, é de especial interesse em 
grandes projetos como as infraestruturas de transporte ou a expansão urbana.

Em muitos dos projetos sujeitos a emissão de licenças de atividade (indústria, transportes, comércio, 
pecuária, etc.) as emissões geradas pela operação são mais significativas do que as emissões causadas 
pelas obras. As emissões operacionais são frequentemente emissões devidas à utilização de combustíveis 
fósseis por instalações fixas de combustão, para as quais o gás natural e, em menor escala, o gasóleo são 
normalmente utilizados, ou pelas frotas de veículos associadas ao projeto (gasóleo ou gasolina).

Um caso particular em termos de emissões operacionais é o das instalações pecuárias, onde o 
gás com efeito de estufa mais importante é o gás metano gerado pelos próprios animais e pela gestão 
do estrume. O metano (CH4), tem um potencial de aquecimento global54 muito superior ao do CO2. Este 
também é o caso da agricultura, onde muitas vezes as emissões operacionais mais relevantes não provêm 
do consumo de combustível de tratores e máquinas, mas proveem do uso de fertilizantes que geram 
emissões de óxido nitroso (N2O), um poderoso gás de efeito estufa com um potencial de aquecimento 
global quase trezentas vezes maior do que o CO2.

54  O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4) de 2007 inclui um potencial de aquecimento global (PAG) para vários gases de efeito 
estufa que foi corrigido pelo Quinto Relatório de Avaliação de 2013. Assim, no AR4 um kg de óxido nitroso N2O é equivalente a 298 kg de 
CO2. Um kg de CH4 Metano é equivalente a 25 kg de CO2. No IPCC AR5 de 2013: Um kg de óxido nitroso N2O equivale a 265 kg de CO2. Um 
kg de Metano CH4 de origem biogénica) é equivalente a 28 kg de CO2.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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O conceito de âmbito permite a limitação da responsabilidade do promotor de um plano ou projeto 
para as alterações climáticas. O âmbito que é mais relevante para o propósito de considerar possíveis 
compensações de emissões é o âmbito 1.

Conceito de " âmbito " de emissões geradas 

 O termo "âmbito 1" refere-se às "emissões diretas", no nosso caso: emissões que 
são da responsabilidade do promotor do plano ou do projeto (combustíveis que serão 
consumidos pela maquinaria de terraplanagem para realizar um trabalho, emissões 
esperadas de metano de uma exploração agrícola, emissões por fertilizantes azotados 
em produções agrícolas, etc.).

Por outro lado, no "âmbito 2", refere-se às “emissões indiretas associadas à compra de 
eletricidade” (feitas pelo produtor de eletricidade para produzir a energia elétrica que se 
estima que o plano ou projeto irá consumir).

Finalmente, "Âmbito 3" refere-se às restantes emissões indiretas "outras emissões 
indiretas" associadas à aquisição de materiais ou serviços necessários (realizados por 
fabricantes e transportadores (por exemplo, água, combustível, etc.), serviços (por 
exemplo, gestão de resíduos), que se prevê serem necessários para a aquisição ou para 
a operação de uma determinada atividade, plano ou projeto.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais
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2.3.2 Aplicação da compensação  

A compensação de emissões é uma das peças-chave deste Guia para a inclusão das metas de 
redução de emissões para 2030 estabelecidas pela UE em qualquer novo plano, obras ou atividades de um 
determinado projeto.

A compensação substitui os esforços de redução de emissões que não podem ser realizados devido 
à inviabilidade técnica ou económica.

Opções de compensação

As emissões encontram-se distribuídas uniformemente na atmosfera, pelo que as reduções numa 
determinada área podem reduzir as emissões numa outra área. A dinâmica da atmosfera distribui as 
emissões geradas a partir de qualquer ponto e a partir de qualquer ponto podendo estas ser capturadas 
por um sumidouro (são "removidas") e em qualquer ponto pode ser evitar a sua produção (emissões 
evitadas). A compensação por uma tonelada de gás de efeito estufa é uma redução líquida das emissões.

Por este motivo, a compensação pode ser abordada quer através das emissões evitadas, quer através 
do aumento ou gestão da capacidade do sumidouro para conseguir remoções equivalentes à redução de 
emissões necessária, através do aumento do carbono na vegetação ou no solo.

Uma opção interessante e eco eficiente para evitar emissões é a relacionada com o abastecimento 
de água. No sul e leste de Espanha e numa grande parte de Portugal, com a crescente escassez de água e 
as elevadas taxas dos serviços municipais de abastecimento, a recolha e utilização de águas pluviais é uma 
possibilidade de compensação que todos podemos utilizar, e especialmente em grandes planos e projetos 
sujeitos a autorização municipal.

A recolha e utilização de um m3 de água da chuva significa evitar emissões desde a sua produção e 
fornecimento e, se aplicável, a sua drenagem e tratamento são evitados. Além disso, reduz-se os custos de 
abastecimento e contribui-se para a redução dos danos causados pelo escoamento.

Cada metro cúbico de água fornecido pelos serviços municipais55, nos países da União Europeia56, 
significa para a sua purificação e para a sua distribuição e tratamento, emissões de 0,4-0,6 kg de CO2 (0,4 
kg no caso da Espanha). Assim, poupar água da rede ou utilizar água da chuva significa evitar 0,4-0,6 kg de 
CO2 por cada m3 não consumido e evita a sua entrada nos sistemas de saneamento e depuração.

Além disso, juntamente com o acima exposto, um dos exemplos clássicos de compensação por 
emissões evitadas é o das energias renováveis.

Para a produção de um kWh em Espanha, uma média de 0,331 kg de CO2
57 é emitido, em Portugal 

0,369 e na Letónia 0,109.

55    http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/Aigua_i_
cc/150213_Metodologia-de-calcul-emissions-consum-aigua_CAT_vf.pdf

56   Como Espanha e França

57   https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf
 

Neste documento, elaborado em 2016 conjuntamente pelos Ministérios da Indústria e Energia e do Desenvolvimento, propõe-se como 
fator de emissão representativo para o Sistema Peninsular 331 g CO2/kWh. Muito semelhante é o número estimado pelo Gabinete 
Catalão para as Alterações Climáticas para a mistura de eletricidade peninsular em 2018. Produzir um kWh em Espanha em 2018 
significava, como média peninsular, emitir 0,321 kg de CO2.
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Cada metro quadrado de painel fotovoltaico na Espanha oriental produz cerca de 270 kWh por ano. 
Se aplicarmos este fator em geral, cada metro quadrado de painel em Espanha compensa 89,37 kg por 
ano, ou seja, 0,09 toneladas de CO2. Em Portugal, compensa a cada ano 99,63 kg ou 0,10 toneladas de CO2. 
O custo de instalação de um metro quadrado é de cerca de 140 euros. Com esta opção, ao compensar as 
emissões, a fatura elétrica é reduzida em 40 euros por ano.

Em suma, o objetivo de compensar as emissões ou de implementar medidas de adaptação eco 
eficientes, para além de necessário, pode ser economicamente rentável e isto é plenamente alcançável 
devido aos avanços do conhecimento científico e das novas tecnologias. Ter a referência de boas práticas 
e experiências bem-sucedidas facilitaria a introdução de critérios ambientais na atividade económica58.

Objetivos de compensação a serem aplicados

O projeto LIFE ADAPTATE afirma que o guia deve "contribuir para o objetivo final de adaptação e 
mitigação a nível local através da inclusão de medidas eficazes nas atividades de planeamento e gestão 
dos municípios".

Também estipula o seguinte: “esta ação visa estabelecer a obrigação de incluir os objetivos de redução 
das emissões para 2030 estabelecidos pela UE em qualquer novo plano e projeto de obras ou atividades, bem 
como de incluir os efeitos das alterações climáticas e as medidas de adaptação necessárias para lhes fazer face”.

Recordemos, como já salientámos, que em 2014 a União Europeia concordou em reduzir as emissões 
em 40% em 2030 em relação a 1990, o que significa para os sectores difusos, incluindo projetos de obras 
e atividades sujeitas a autorização municipal, a obrigação de uma redução de 30% desde 2005, que, na 
sequência da distribuição de esforços proposta, é de 26% para Espanha, 17% para Portugal e 6% para a 
Letónia.

Por este motivo, e de acordo com o acordo acima referido, os projetos de infraestruturas e projetos 
em indústrias e atividades sujeitas a autorização municipal (licença de construção e, quando apropriado, 
licença de atividade) devem incluir entre os parâmetros de conceção do projeto uma compensação de 
emissões de âmbito 1 de 26% para Espanha, 17% para Portugal e 6% para a Letónia. Também deve ser 
especificada nas obras de projeto uma compensação de 100% da destruição dos stocks de carbono no solo 
e na vegetação por ocupação e transformação deste.

Do mesmo modo, no caso do urbanismo59, a aprovação de um plano ou das suas alterações deve ser 
condicionada à compensação de 26% para Espanha, 17% para Portugal ou 6% para a Letónia das emissões 
de âmbito 1 geradas pelas obras do projeto de urbanização. Da mesma forma, o projeto de urbanização 
deverá compensar 100% das emissões provenientes da ocupação do solo (destruição do stock de carbono 
acumulado no solo e na vegetação).

 
58   Conselho Económico e Social. Região de Múrcia. "Competitividade e Alterações Climáticas" Página 77 e o seguinte 

https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/UltimasPublicaciones.seam?pubId=1143&cid=497

59   As emissões a serem consideradas na fase de obras são as causadas pela destruição do armazenamento de carbono no solo e na 
vegetação e as emissões de âmbito 1 das obras de urbanização.
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Como a compensação deve ser condicionada

Quer a compensação seja através de emissões evitadas, quer através do aumento ou gestão da 
capacidade do sumidouro, a sua implementação requer um anexo específico que deve ser obrigatoriamente 
incorporado em projetos.

A fim de garantir o cumprimento desta obrigação, a aprovação de um projeto e, consequentemente, 
da licença de construção e, se aplicável, da licença de atividade, ou a aprovação do projeto de execução, 
estará condicionada à inclusão detalhada da forma como a referida compensação será realizada.

O orçamento do projeto deve incorporar os aspetos relacionados com a opção de compensação 
selecionada. A avaliação económica das medidas preventivas, corretivas e compensatórias propostas em 
relação às alterações climáticas fará parte dos custos que serão tomados como base para o cálculo e 
constituirá qualquer garantia ou caução que o município considere apropriada.

Compensação das emissões
de âmbito 1 por obra 

 
• Determinação das emissões 

- Determinação das emissões geradas pela destruição de sumidouros de carbono.
- Determinação da pegada de carbono de âmbito 1.

• Aplicação da compensação 

- Opções de compensação: Uso de energias renováveis, redução do consumo de água… 
- Objetivos de compensação a serem aplicados.
 Espanha: 26%, Portugal: 17%, Letónia: 6%.
- Forma como a compensação deve ser condicionada: anexo específico incorporado em 

projetos de obras 
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Aplicação prática

Compensação pela absorção em sumidouros de vegetação ou sequestro de carbono no solo. 

Árvores e culturas agrícolas e vegetação em geral, devido à sua capacidade fotossintética, removem 
ou retiram o CO2 da atmosfera, fixando-o e armazenando-o, atuando assim como sumidouros.

Numa floresta, ou na atividade agrícola, parte do CO2 que a planta fixa é armazenada no solo graças 
às suas raízes ou à incorporação no solo de restos de podas e de colheitas, comportando-se como um 
sumidouro de longo prazo, enquanto o CO2 necessário para o carbono contido no crescimento do tronco, 
raízes e ramos principais se comporta como um sumidouro de médio prazo. Entretanto, o CO2 fixado 
numa colheita não é considerado para fins de compensação, pois comporta-se como um sumidouro de 
muito curto prazo. Este é um aspeto importante do comportamento dos sumidouros, uma vez que o CO2 
removido por um sumidouro pode ser devolvido à atmosfera por vários mecanismos, como a digestão 
no caso dos alimentos que compõem a colheita ou por via dos incêndios florestais. Assim, a vegetação 
hortícola ou as culturas de cereais não são consideradas, nem a colheita, no caso das culturas arbóreas.

Uma forma muito simples de estimar a compensação produzida por um hectare de vegetação é 
consultar a decisão da Comissão Europeia de 10 de junho de 2010. No caso das estimativas e para o caso 
Espanhol:

A compensação das emissões produzidas pelo reflorestamento pode ser estimada para diferentes 
espécies florestais consultando a informação contida no "Guia de Projetos de Absorção"(*) desenvolvido 
pelo Departamento Espanhol para as Alterações Climáticas. Este guia indica a absorção (fixação) para cada 
unidade de uma determina espécie florestal após o seu crescimento aos 20, 25, 30, 35 e 40 anos. 

Fonte: "Absorption Project Guide" que indica a absorção (fixação) que cada unidade produziria de uma série de espécies 
florestais após seu crescimento aos 20, 25, 30, 35 e 40 anos. Fonte: Ministério da Transição Ecológica Espanhol

Espécie Fonte

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Conifers) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Tabela 201 - IFN3 & Anexo 2 (Coníferas) IFN (1)

Assimilação

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Tabela produção madrigal  (3)

Assimilação

Absorção estimada  (t  CO2 / pés)
20 years20 anos 25 anos 30 anos 35 anos 40 anos
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Desta forma, pode-se determinar o número de árvores necessárias para compensar uma determinada 
quantidade de emissões medida em CO2 equivalente.

Importa lembrar que estas tabelas só têm em conta o carbono capturado por matéria viva (vegetação 
aérea e raízes), portanto não tem em conta o carbono capturado no solo e folhas que podem duplicar a 
capacidade de compensação. Em terrenos florestais da região de Múrcia (Espanha), e segundo o Projeto 
LIFE FOREST-CO2, de um total de 120,9 toneladas de carbono por hectare, 35 estavam no sistema aéreo, 
10,5 no sistema radicular, 19,93 na matéria morta e 55,5 no solo.

Para além da compensação com espécies florestais, muitas espécies de interesse agrícola 
caracterizam-se por uma elevada taxa de crescimento, mesmo superior à de muitas espécies de vegetação 
natural, o que resulta numa taxa significativa de fixação de CO2. As possibilidades de utilizar a agricultura 
para compensar as emissões dependerá do fato de que os produtores desenvolvem a sua atividade 
capturando mais CO2 do que aquele que é emitido pelo uso de máquinas e fertilizantes. Uma grande parte 
da agricultura, especialmente a de frutas, citrinos e outras culturas lenhosas, tem esta característica: não 
requerem grandes custos energéticos para o seu cultivo e são produtos que, na sua maioria, são vendidos 
frescos, ou seja, pouco ou nenhum processamento.

Assumindo as emissões anuais de 5 toneladas de CO2 por ano da própria atividade (emissões 
de provenientes da fertilização com azoto e combustíveis fósseis provenientes da maquinaria agrícola, 
embalagem e transporte a 1000 km) conclui-se que estas culturas capturam entre 100 e 150 toneladas de 
CO2 por hectare num ciclo de vida de 10 anos.

Compensação por emissões evitadas 

1. Emissões evitadas pela recolha e utilização da água da chuva

Como mencionado anteriormente, tornar a água potável, disponível e purificada para novos planos 
e projetos envolve um consumo significativo de energia e a consequente emissão de gases de efeito 
de estufa. Especificamente, cada metro cúbico de água fornecido pelos serviços municipais envolve as 
emissões de 0,152 kg de CO2 e uma economia para o usuário entre 2 e 3 euros. Por outro lado, cada 
metro cúbico de água da chuva que não entra na rede de esgotos e não passa pela estação de tratamento 
representa uma poupança para a Administração de 0,4 euros e evita as emissões de 0,243 kg de CO2. No 
total, o ciclo urbano da água (abastecimento e tratamento de águas usadas) envolve emissões na ordem 
dos 0,395 kg de CO2 /m

3.

(*)  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf

(**)Dynamics of CO2 capture by orange groves in the Region of Murcia. Alain Baille et al. UPCT. Pages 141-155 of the book:  On-farm carbon   
labelling and agricultural products The Murcian Agriculture Initiative as a sink for CO2.  
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/libro_lessco2.pdf

 
Mais informação em http://www.lessco2.es
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Rotunda com 24m DE DIÂMETRO EM 
NOVA URBANIZAÇÃO

(precipitação anual 300 litros/m2; bacia de 
receção 2.200 m2;

coeficiente de escoamento 0,9)

ROTUNDA PADRÃO ROTUNDA UTILIZANDO ÁGUA
DA CHUVA E VEGETAÇÃO

Custo de construção 10.500,00€ 12.500,00€

Custo para os serviços municipais de 
água e saneamento

0,4€ x 2.200m2 x 0,9
escoamento de água  
x 0,3m3/m2 = 237,6€

-

Valor da água recolhida -
594m3 x 3 €/m3  

(taxa de utilização não doméstica)  
= 1.782€

Emissões evitadas - 594m3 capturado  x 0,4kg CO2/m3  
= 237,6 kg CO2

Benefícios e/
ou custos ambientais

- Descarga direta para o sistema
de saneamento

- Efeitos negativos em caso
de chuva torrencial

- Sem vegetação
- Aumento do efeito ilha

de calor urbano

- Diminuição das consequências em caso
de ocorrência de chuva torrencial

- Armazenamento para a rega
e lavagem da rotunda 

- Redução do efeito ilha de calor urbano 
através do aumento da evapotranspiração

- Retorno do investimento em 2 anos

PARQUE com 1000 m2 e 50 Lugares
(pluviosidade anual 300 l/m2;

coeficiente de escoamento 0,9)
INSTALAÇÃO PADRÃO

INSTALAÇÃO PERMEÁVEL
COM RECOLHA E UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA DA CHUVA

Custo de instalação 25.000 €
13.600 €  

(estradas de cascalho compactado e 
drenagem de superfície e vegetação)

Água recolhida 0 270 m3

Custo para os serviços municipais
de água e saneamento 0,4€ x 270m3 = 108€ -

Valor do abastecimento de água recolhido 
(taxa de utilização não doméstica) - 3€ x 270m3 = 810€

Emissões evitadas - 270m3 capturado  x 0,4kg CO2/m3  
= 108 kg CO2

Custos/benefícios ambientais

- Contribuição para a ocorrência
de inundações locais devido

ao elevado escoamento de água
- Contribuição para o aumento

da ilha de calor urbana

- Retenção da precipitação, 
armazenamento e posterior utilização

- Redução da ilha de calor urbana 
através do aumento

da evapotranspiração

Exemplos:

Construção de uma rotunda 

 

Construção de um estacionamento de asfalto
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Espaço comercial ou industrial

 

Recolha de água em telhados de edifícios

Área de 
superfície  

m2

Precipitação 
anual em mm m3 recolhido/ano

Emissões 
evitadas

kg CO2/m3

Benefício 
Ambiental 
kg CO2/ano

Benefício 
económico
em €/ano

1.000 313 313 0,4 125 939

ESPAÇO COMERCIAL OU INDUSTRIAL 
PAVIMENTADO EM ÁREAS ESPECIFICA

2000m2 ((1500 pavimento e 500 jardim. 
Pluviometria anual 333 l/m2. Coeficiente 

de escoamento do pavimento 0,9)

PAVIMENTO IMPERMEÁVEL
(terreno elevado)

PAVIMENTO PERMEÂVEL COM 
CAPTAÇÃO E USO DE ÁGUA DA CHUVA 

(enterrado de 50m3 e Jardim
com terreno afundado para recolher

a água da chuva)

Custo de construção
do armazenamento 50m3

- 8.000€

Água recolhida - 1500m2 x 0,9 escoamento de água   
x 0,333m3/m2 = 405m3

Custo para os serviços municipais
de água e saneamento

0,4€ x 1500m2 x 0,9 
escoamento de água   
x 0,333m3/m2 = 162€

-

Custo da rega  
500m2 do jardim

500m2 x 1m3/ano/m2 jardim x 1,6€ 
(único fornecimento)/m3 = 800€

500m2 x 1m3/ano/m2 jardim x 3€  
tarifa normal 

(abastecimento e saneamento) 
/m3 = 1.500€

-

Poupança anual total -

800€ com taxa
de fornecimento apenas

1.500€ com taxa completa para 
usuários não domésticos

Retorno do investimento na construção 
do armazenamento 100m3

- 5 anos

Emissões evitadas pelo uso
da água da chuva - 449,5m3 capturado x 0,4kgCO2/m3 

 = 179,8 kgCO2

Benefícios e/
ou custos ambientais

- Descarga direta para o sistema
de saneamento

- Contribuição para os efeitos negativos
em caso de chuva torrencial

- Poupança de água e redução
das emissões associadas

- Diminuição das consequências em 
caso de ocorrência de chuva torrencial
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Atividade suinícola

2. Emissões evitadas pela geração de energia renovável. No caso da energia solar fotovoltaica

As condições climáticas locais e as opções tecnológicas ao nível das energias renováveis, com uma 
multiplicidade de tamanhos e de potências (de 5-10 kW para instalações solares térmicas ou fotovoltaicas 
em ambientes urbanos, a 1,5 MW para eólicas), podem favorecer a sua incorporação em planos e projetos 
em diferentes sectores e em diferentes situações. Uma das opções passa pela instalação de energia solar 
fotovoltaica que permite o autoconsumo de energia elétrica.

Da perspetiva de um novo plano ou projeto, o autoconsumo pode ser uma alternativa económica 
mais vantajosa que o fornecimento tradicional de eletricidade exclusivamente a partir da rede. O custo de 
instalação de um metro quadrado de painel fotovoltaico é de cerca de 140 euros. Com esta opção, embora 
compensando as emissões, o custo é reduzido em cerca de 40 euros/m2 por ano.

Por outro lado, para a produção de um kWh em Espanha, são emitidos em média 0,331 kg de CO2, 
em Portugal 0,369 e na Letónia 0,109.

Alguns exemplos:

Iluminação pública
 

Suinicultura (3.600 LUGARES
DE ENGORDA)

- Área de 5.500 m2

- Precipitação anual 330 l/m2;

INSTALAÇÃO SEM CAPTAÇÃO
DE ÁGUA DA CHUVA

INSTALAÇÃO COM RECOLHA E 
UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA REGA 

DE SEBES, PERÍMETRO E OUTROS USOS

Instalação do reservatório de água 30m3 0€ 4.000€

Água recolhida 0 1.815m3

Valor recolhido da água 0€ 1.815m3 x 1,5€/m3 = 2.722€

Emissões evitadas 0 1.815m3 x 0,4kgCO2/m3 = 726 kgCO2

Período de retorno do investimento na 
construção de um tanque de 30m3 - 1,5 anos

CONSUMO EVITADO 1 Luminária 100W x 4380 horas/ano = 438 kWh/ano

EMISSÕES EVITADAS ESPANHA (0,331 kg CO2/kWh) 438 kWh/ano x 0,331 kg de CO2/kWh = 145,0 kg CO2

EMISSÕES EVITADAS PORTUGAL (0,369 kg CO2/kWh) 438 kWh/ano x 0,369 kg de CO2/kWh = 161,6 kg CO2

EMISSÕES EVITADAS LETÓNIA (0,109 kg CO2/kWh) 438 kWh/ano x 0,109 kg de CO2/kWh = 47,7 kg CO2

POUPANÇAS 0,15 euros/kW x 438 kWh/ano = 65,7 euros/luminária/ano
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Compensação devida à ocupação do solo em Espanha
(centro industrial ou comercial de 10,000 m2)

3. Emissões evitadas pela substituição de fertilizantes sintéticos através da aplicação de chorume e 
estrume na agricultura

Um exemplo de compensação de emissões é a aplicação de chorume e estrume na agricultura (um 
modo de compensação que é comumente usado em projetos pecuários) cuja contribuição, 3-5,7 kgN/m3 de 
chorume, substitui a necessidade de fornecer uma parte do fertilizante sintético que, portanto, não precisa 
ser fabricado ou transportado para as culturas. 

O fabrico de fertilizantes minerais envolve emissões significativas de CO2. Os valores estão entre 5 e 
10 kg de CO2eq/por kg de azoto produzido na fábrica (*), o que pode resultar em emissões evitadas de até 
57 kg de CO2eq (normalmente entre 15 e 50).

Economizar em fertilizantes minerais significa, portanto, evitar emissões do fabrico e transporte de 
fertilizantes que já não são necessários. A utilização de chorume como alteração orgânica é uma prática 
eco eficiente, que permite uma substituição total ou parcial da fertilização mineral, evitando emissões 
enquanto se gere o chorume produzido. O chorume gerado por um porco de engorda por ano contém 
cerca de 10 kg de azoto e 27 kg no caso da criação de porcas reprodutoras.

4. Emissões evitadas pela recuperação de recursos a partir de resíduos

Também, nos sectores dedicados à gestão de resíduos, a recuperação dos recursos contidos nos 
resíduos evita a geração de emissões. Para este tipo de emissões evitadas, os fatores considerados na base 
de dados oficial da Administração Ambiental do Governo Francês "Base Carbone 2019" são os seguintes. (*)

Contido em 
tC/ha

Equivalência  
em tCO2

Toneladas de CO2/ano
a serem compensadas 

(10 anos através de 
emissões evitadas)

Área de 
painéis solares 

necessários 
em m2

Custo em euros
Valor da energia 

produzida em 
cada ano

25 90 9 14 2.736 423

21 75 7,5 12 1.728 352

Material recuperado Emissões evitadas (toneladas de CO2eq/ano)
por tonelada de material recuperado

Cartão 0

Papel 0

Plásticos mistos -2,181

PET -3,068

Vidro -0,514

Metais ferrosos (com aço) -1,273

Metais não ferrosos (com alumínio) -7,241

Composto -0,035

(*)  http://www.bilans-ges.ademe.fr/en/accueil

(*)  http://www.unizar.es/centros/eps/doc/HuelladeCarbonoLALGranadaSept2010_d.pdf
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2.4 Objetivo concreto. Reduzir o uso de veículos particulares e proporcionar 
infraestrutura para a mobilidade elétrica

Dentro dos setores difusos, aquele com maiores emissões, o transporte rodoviário, deve concentrar 
uma grande parte dos esforços na mitigação (mobilidade sustentável, aumentando a pedonalidade e 
outros apoiando o veículo elétrico) sendo o maior responsável o veículo privado. Além disso, isto aplica-se 
não apenas às emissões de gases de efeito estufa, mas também aos poluentes perigosos para a saúde, 
como partículas em suspensão e óxidos de azoto.

No caso da Espanha, as emissões são em média mais de uma tonelada de CO2eq60 por pessoa por 
ano. A despesa média anual com combustível por pessoa na União Europeia é de 755 euros. 

Por todas estas razões, um dos objetivos estratégicos deve ser o de concentrar os esforços de 
mitigação na redução do uso de veículos privados.

Como já foi mencionado, o tráfego urbano no qual o veículo particular é o protagonista, além de ser 
o mais importante emissor de gases de efeito estufa, é um emissor de poluentes perigosos para a saúde. 
Ao contrário das grandes fontes de emissão industriais, o automóvel emite no centro das cidades e perto 
do local onde a população respira61.

A redução das emissões de gases de efeito estufa tem, portanto, benefícios diretos para a saúde. 
Sabe-se que os atuais níveis de poluição atmosférica são diretamente responsáveis pela fatura dos serviços 
de saúde pública e da segurança social, assumindo uma percentagem significativa de visitas a hospitais e 
centros de saúde, e a necessidade de medicamentos e de baixas por doença.

Uma redução nas emissões de CO2 de 10% estaria associada a uma redução de 10% e 17% nas 
partículas finas menores que 2,5 e 10 microns (PM2,5 e PM10), respetivamente, bem como uma redução 
de 15% nas emissões de óxido de azoto. Se uma taxa monetária associada aos danos à saúde evitados 
(redução da mortalidade e das doenças associadas, bem como dos custos com tratamentos médicos e 
licenças médicas) for aplicada a essa redução de emissões, será obtida uma economia significativa62.

Em conclusão: a redução de 10% das emissões de CO2 do tráfego no centro das cidades levaria a 
economias significativas nos custos dos cuidados de saúde63.

O objetivo definido em Espanha pela União Europeia é reduzir em 26% até 2030 e na ordem de 3 
vezes mais até 2050. Seguindo o raciocínio do parágrafo anterior, se em 2030 fosse alcançada uma redução 
de 26% nas emissões do tráfego urbano, haveria uma redução significativa dos episódios de poluição 
atmosférica nos centros das cidades.

60   Ver Anexo

61   "Reflexões sobre os principais determinantes ambientais da saúde. Visão retrospetiva e perspetiva de futuro"
 Discurso na admissão à Academia Real de Medicina e Cirurgia de Múrcia 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=407_
f7d7ee5d91bd7b835b928c817d26de1e&Itemid=303

62   Ordem de magnitude semelhante às obtidas em estudos semelhantes e recentes publicados pela Organização Mundial da Saúde". OMS 
e OCDE (2015) Custo económico do impacto na saúde da poluição atmosférica na Europa: Ar limpo, saúde e riqueza, Escritório Regional 
da OMS para a Europa.

63   Ver página 54 e seguintes em "Reflexões sobre os principais determinantes da saúde ambiental". Visão retrospetiva e perspetiva de futuro"  
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=407_
f7d7ee5d91bd7b835b928c817d26de1e&Itemid=303
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Em relação aos benefícios gerados para a sociedade através da promoção da mobilidade sustentável 
como o uso da bicicleta, podemos citar o recente estudo "Transport transitions in Copenhagen: comparing 
the cost of cars and bicycles"64 de Stefan Gössling da Universidade de Lund (Copenhagen) e Andy S. Choi da 
Universidade de Queensland. Este trabalho foi desenvolvido por forma a ajudar na análise da rentabilidade 
social da construção de novas infraestruturas de ciclismo. Os autores estudaram os custos comparativos 
entre a utilização veículos e bicicletas em termos de poluição do ar, alterações climáticas, ruído, desgaste de 
infraestruturas, saúde e congestionamento em Copenhaga. Em conclusão, verifica-se que um quilómetro 
num carro custa à sociedade 0,15 euros, enquanto a sociedade ganha 0,16 euros por cada quilómetro 
percorrido de bicicleta.

Uma das opções, a médio prazo, na qual repousa grande parte da esperança da economia de baixo 
carbono aplicada ao tráfego, são os veículos elétricos.

As estratégias que a maioria dos países europeus têm desenvolvido por forma a aumentar as vendas 
de automóveis elétricos são: ajuda para ampliar a infraestrutura de recarga, ajuda no processamento 
rápida pela administração e fabricantes, informação e campanhas sobre a ecoeficiência proporcionada 
por este tipo de veículos, a expansão dos pontos de recarga e a aplicação de restrições à circulação dos 
automóveis mais poluentes nos centros das cidades.

Embora a ajuda para a compra de veículos elétricos seja gerida pela administração pública, existe 
uma margem significativa para a administração municipal65 dar um impulso, dada a sua contribuição 
significativa para reduzir a poluição atmosférica nas cidades e o seu impacto positivo nos inventários 
regionais e nacionais de gases de efeito de estufa.

Em suma, reduzir a frota de veículos poluentes e o número de veículos na estrada é um movimento 
inteligente que implica menos danos à saúde, menos contribuição para o efeito de estufa, maior poupança 
nos serviços de saúde e uma maior redução do défice comercial devido à importação de petróleo.

O objetivo incentivar e apoiar meios de transporte com menores emissões de gases de efeito de estufa, 
promovendo caminhadas e o desenvolvimento de planos de mobilidade sustentável a nível empresarial e 
de centros de atividades a nível municipal e promover o apoio à aquisição de veículos elétricos através de 
medidas de discriminação positiva.

 
64   https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Goessling2/publication/274097090_Transport_transitions_in_Copenhagen_Comparing_

the_cost_of_cars_and_bicycles/links/552beae70cf21acb091ec083/Transport-transitions-in-Copenhagen-Comparing-the-cost-of-cars-and-
bicycles

65   Por exemplo, dificultar o tráfego urbano de veículos poluidores
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Pelas razões acima expostas, as medidas específicas propostas em relação à autorização municipal 
de planos e projetos de obras ou atividades são as seguintes:

- Obrigação de elaboração de Planos de Mobilidade Sustentável.

Os espaços onde se desenvolvem atividades de trabalho (zonas industriais) e educação são 
grandes pontos de afluência de pessoas. Outros pontos com grande afluência, pelo menos em termos 
de mobilidade interna, são as viagens para hospitais e centros de saúde e grandes centros comerciais, 
culturais e desportivos. Estas viagens são feitas principalmente em veículos particulares, e a sua ocupação 
é muito baixa. A título de exemplo, as estimativas feitas para a cidade de Lorca66.

Para conseguir uma redução nas viagens diárias de carro para esses grandes pontos de afluência, é 
necessário que os Planos de Mobilidade aumentem a movimentação de trabalhadores ou visitantes a pé 
ou por outros meios de transporte mais sustentáveis.

Propõe-se a incorporação de uma nova medida de implementação nas atividades candidatas a uma 
licença ou licença para alargar a sua atividade ou para a execução de obras, nos sectores identificados 
por cada município como "centros de viagens", como a obrigação de elaborar um Plano de Mobilidade 
Sustentável, que reduz a mobilidade obrigatória e oferece alternativas ao transporte privado. O Plano de 
Mobilidade Sustentável fará parte do relatório que deverá ser apresentado para requerer a licença ou 
alteração da atividade ou licença de trabalho como anexo específico (com o nome de Anexo: Plano de 
Mobilidade Sustentável).

A fim de garantir o cumprimento desta obrigação, a aprovação da licença de obras ou de atividade 
ou a sua modificação estará condicionada à inclusão do referido anexo e à implementação das medidas 
propostas pelo próprio Plano de Mobilidade Sustentável. 

- Obrigação de incorporar infraestruturas para a mobilidade elétrica.

 Em relação ás infraestruturas de mobilidade elétrica em edifícios na concessão de licenças de 
construção toma-se como referência o artigo 8 da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos 
edifícios e a Diretiva 2012/27/UE relativa ao desempenho energético67.

Como mencionado no ponto anterior, um dos custos ambientais mais claros relacionados com as emissões 
de gases de efeito de estufa, devido à localização de áreas e centros de atividade a uma certa distância dos 
centros tradicionais68, decorre das emissões provenientes da mobilidade obrigatória69. Os projetos industriais 
e de atividades que geram mobilidade obrigatória devem ter como objetivo alcançar ou contribuir para a 
mobilidade sustentável, colaborando, entre outros, na mobilidade elétrica, partilhada ou a pé e de bicicleta.

66   O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lorca determinou que estas viagens são feitas principalmente de carro, sendo a sua 
ocupação muito baixa, uma média de 1,22 ocupantes nas viagens de trabalho, o que gera problemas de congestionamento nas 
principais artérias de saída e entrada, e problemas de estacionamento nos destinos.

67    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=es

68   Centros urbanos dotados de serviços que a urbanização vai exigir, como infraestruras de educação, comércio, etc.

69   Durante anos, as estratégias e orientações europeias e nacionais sobre o ambiente urbano têm recomendado um modelo de 
planeamento urbano que não multiplica o número de centros de atividade fora dos centros urbanos existentes e de outros centros 
de atividade consolidados. Estes novos centros de atividade de muito baixa densidade produzem uma significativa fatura ambiental 
derivada da mobilidade obrigatória. Do mesmo modo, a necessidade de novas infraestruturas e a exploração de serviços urbanos 
(abastecimento de água, eletricidade, telecomunicações, esgotos, recolha de resíduos, etc., diferentes dos já existentes no núcleo 
histórico, implicam elevados custos económicos e ambientais. Estas são decisões que vão contra a ecoeficiência.

Guia para a inclusão da mitigação e adaptação
às alterações climáticas nas políticas locais



41

Independentemente das obrigações estabelecidas na Diretiva (UE) 2018/84470, a geração de 
mobilidade imposta pelos "centros de viagens" justifica a aplicação de padrões mais elevados em relação à 
mobilidade elétrica.

Consequentemente, no caso de planos e projetos sujeitos a autorização municipal que envolvam 
mobilidade obrigatória significativa (centros de atração turística), propõe-se incorporar nas resoluções 
das licenças de construção ou de atividade a obrigação de os parques de estacionamento incluírem 
equipamentos de mobilidade elétrica em pelo menos um de cada 10 espaços.

Para garantir o cumprimento desta obrigação, as resoluções podem incluir que a aprovação do 
projeto de execução de obras, no caso do planeamento urbano, ou do projeto de construção, no caso das 
indústrias e atividades como os grandes centros comerciais e, em geral, os "centros de atração turística", 
esteja condicionada à inclusão dos aspetos indicados em relação à mobilidade elétrica.

70    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=ES

Reduzir o uso de veículos particulares e proporcionar
infraestruturas para a mobilidade elétrica 

•  Elaboração obrigatória de planos de mobilidade sustentável
•  Obrigação de incorporar infraestruturas para mobilidade elétrica
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2.5 Objetivo concreto. Incorporar medidas de mitigação e adaptação na construção 
através das licenças de construção 

A construção é um sector importante, especialmente em termos de emissões associadas ao 
funcionamento ao longo da vida útil dos edifícios (pelo menos 50 anos). As emissões durante o funcionamento 
são da ordem de 1500 kg de CO2eq por m2 construído. No total, isto é três vezes mais do que as emissões 
necessárias para a sua construção, que estão estimadas em cerca de 500 CO2eq por m2 construídos.

No entanto, para efeitos deste guia, foca-se apenas nas emissões diretas (responsabilidade direta 
e de âmbito 1 da pegada de carbono), tais como as geradas pelo consumo de combustíveis fósseis por 
máquinas na fase de construção. As restantes emissões já são contabilizadas nos inventários nacionais de 
gases com efeito de estufa para outras instalações emissoras. É o caso das emissões importantes para o 
fabrico dos materiais de construção utilizados (por exemplo, instalações que produzem material cerâmico, 
cimento, etc.) que logicamente devem ser atribuídas aos seus verdadeiros responsáveis, os fabricantes de 
cimento ou cerâmica, de forma a evitar a dupla contabilização.

É fácil incorporar medidas de adaptação na fase operacional se estas forem tidas em conta na 
conceção. Estas medidas podem ser úteis tanto para a mitigação como para a adaptação. Por exemplo, 
um edifício que é eficiente em termos energéticos devido ao seu envelope térmico reduzirá as emissões 
de âmbito 1 do uso de combustíveis fósseis para aquecimento nas fases de operação. Além disso, será um 
edifício mais adaptado a futuros aumentos de temperaturas extremas e, portanto, menos vulnerável. Da 
mesma forma, a conceção energeticamente eficiente não está em desacordo com a recolha e utilização da 
água da chuva no telhado.

Assim, uma oportunidade de ligar a mitigação e adaptação à obrigação legal do edifício de consumo 
quase zero de energia é através das licenças de construção, exigindo a compensação das emissões de 
âmbito 1 para as obras de construção (mitigação) e a recolha e utilização de água da chuva (adaptação), 
juntamente com as medidas relacionadas com o baixo consumo de energia ou consumo quase nulo de 
energia. Recorde-se que, em qualquer caso, os aspetos de consumo quase nulo de energia71 já serão 
aplicáveis graças às disposições da Diretiva 2010/31/UE sobre "Edifícios com consumo quase nulo de 
energia72" para todos os novos edifícios. Esta obrigação já se aplica aos edifícios públicos construídos após 
31 de dezembro de 2018 e a todos os novos edifícios privados, a partir de 31 de dezembro de 2020.

Propõe-se, portanto, implementar, edifício a edifício, através das licenças de construção, medidas de 
adaptação tais como, por exemplo:

- Compensação das emissões de Âmbito 1 em obras de construção
- Recolha e utilização de água da chuva e, quando apropriado, de águas cinzentas

Independentemente da aplicação, e através de licenças de construção, as medidas de adaptação 
e de redução da contribuição da construção para as emissões, devem ser incorporadas no regulamento 
urbanístico de cada novo plano.

71   Edifício quase sem energia "um edifício com um nível muito elevado de eficiência energética, a ser determinado de acordo com o Anexo 
I dessa Diretiva". A nula ou muito baixa quantidade de energia necessária deve ser coberta, em grande medida, por energia proveniente 
de fontes renováveis, incluindo a energia proveniente de fontes renováveis produzida no local ou nos arredores”.

72   É de salientar a DIRECTIVA (UE) 2018/844 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de maio de 2018 que altera a Diretiva 
2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE relativa ao desempenho energético.
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Um novo planeamento urbano deve incluir entre as suas regras a obrigação de condicionar as licenças 
de construção à incorporação de medidas específicas de mitigação e adaptação, exigindo, por exemplo, a 
compensação das emissões de âmbito 1 das obras e a recolha e uso de água da chuva, juntamente com 
medidas relacionadas com um baixo consumo de energia. Recomenda-se, portanto, que estas medidas 
sejam incorporadas, a menos que a inviabilidade técnica ou económica o justifique, em todos os pedidos 
de licenças de construção.

É importante gerar as bases para que o próprio planeamento urbano esteja de acordo com as 
novas condições impostas pela economia de baixo carbono e com as medidas de adaptação necessárias. 
Grande parte das emissões de vários sectores difusos, incluindo os transportes, depende das decisões 
de planeamento urbano. Os custos de adaptação no futuro também dependerão das condições do 
planejamento urbano de hoje em dia.

Por esta razão, é essencial incorporar critérios mais eco eficientes e sustentáveis nos processos 
de aprovação no planeamento urbano, para que se contribua para a redução das emissões do próprio 
metabolismo urbano e para a adaptação às alterações climáticas.

2.6 Objetivo concreto. Aplicar cenários futuros de subida do nível médio do mar às 
decisões de planeamento urbano no litoral e iniciar a adaptação dos espaços e das 
infraestruturas urbanas suscetíveis de serem afetados 

Elevação do nível médio do mar

Por forma a tomar decisões de gestão municipal sobre as necessidades de adaptação, é essencial 
reunir informações sobre as principais mudanças esperadas como resultado do aquecimento global. Uma 
dessas mudanças é a elevação do nível médio do mar. Na Espanha, o mar sobe meio centímetro por ano, 
como indicam os indicadores de maré da Rede de Portos Estaduais: 0,631 cm/ano em média nos últimos 
30 anos no porto de Barcelona e 0,55 no porto de Valência. O IPCC, no seu Quinto Relatório, prevê um 
aumento do nível médio do mar de até 98 centímetros até ao final deste século.

No âmbito das decisões de adaptação em municípios costeiros, as que visam a gestão dos usos do 
solo adjacentes à linha da costa têm um significado e um peso particular, dado que, no futuro, se prevê a 
inundação permanente e ocasional de parte do espaço urbano costeiro, de acordo com as previsões das 
Nações Unidas (IPCC), da União Europeia, das Administrações Nacionais e Regionais do Ambiente e dos 
Centros de Investigação.

Incorporar em licenças de construção
medidas de mitigação e adaptação 

•  Compensação das emissões de Âmbito 1 em obras de construção 
•  Promover a recolha e utilização de água da chuva e, quando apropriado, de águas cinzentas 
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A vulnerabilidade é específica a um determinado lugar e às atividades que aí se realizam e dependerá 
das suas características.

No futuro, e como resultado deste aumento do nível médio do mar, poderão ser necessárias ações 
que visem espaços urbanos específicos. Estas intervenções são complexas, em muitos casos impraticáveis 
e sempre limitadas a escalas espaciais muito pequenas. Sabe-se que as intervenções precoces são muito 
menos dispendiosas do que as tardias. Por esta razão, dado que a subida do nível médio do mar é um 
impacto inevitável e irá aumentar a cada década que passa (espera-se que o nível médio anual de subida 
acelere até ao final do século73), é necessário começar a trabalhar em propostas de medidas de adaptação 
e prevenção.

Os objetivos gerais desta ação são, portanto, duplos: por um lado, delimitar especificamente o âmbito 
das inundações e, por outro lado, propor possíveis medidas de adaptação e prevenção face à subida do 
nível médio do mar em zonas urbanas. O catálogo de possíveis medidas deverá incluir em certos pontos a 
redefinição da linha de edificação na costa, especialmente onde o planeamento aprovado não tenha sido 
realizado.

Além disso, a elevação do nível médio do mar que irá gerar um estado permanente de inundação 
deve ser considerada como amplificadora do efeito das tempestades. Por esta razão, deve-se caracterizar 
o nível de inundação, tal como o nível máximo do mar (não permanente) para obtenção da autorização 
municipal de um dado projeto, devendo-se ainda considerar a contribuição adicional das ondas ou marés 
astronómicas e meteorológicas e a probabilidade de estas coincidirem74 na sua opção mais desfavorável 
para todo o horizonte temporal.

Pelas razões acima, propõe-se que a Administração Municipal incorpore os conhecimentos gerados 
em cada momento no planeamento urbano e na concessão de licenças de uso e construção urbana.

73   (IPPC. Bases Físicas do Grupo I. Quinto Relatório, 2013).

74   Como as marés astronómicas e meteorológicas e a subida do nível médio do mar induzida pelas alterações climáticas não podem ser 
consideradas independentes umas das outras, e existe uma elevada correlação estatística entre elas, é possível optar por resumir os 
efeitos correspondentes.
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No âmbito do projeto LIFE Adaptate75, foram analisadas as previsões para 2050 do Nível Médio do 
Mar para diferentes cenários e o nível máximo do mar (não permanente) em La Manga del Mar Menor 
(Município de Cartagena), no Município de Lorca e as praias de Calabardina e Águilas no Município de 
Águilas. Estas análises contemplam que o nível médio do mar na costa leste espanhola estaria entre 58 e 
60 centímetros em 2050 e no final deste século entre 83 e 104 centímetros acima do nível de referência dos 
instrumentos topográficos. Ou seja, um aumento sobre a altura atual entre 33 e 35 cm em 2050 e entre 58 
e 79 cm em 2099.

75   Estudo do aumento do nível médio do mar e dos extremos marinhos nas costas de Águilas e Cartagena considerando a informação 
gerada pelos marégrafos de Cartagena e Alicante. Marta Marcos, Juan M.Sayol e Ángel Amores. Julho de 2018).  
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=346

A imagem mostra o aumento do nível médio do mar (LMA) para os dois cenários (CPR 4,5 e CPR 8,5) e para os períodos 
analisados (2026-2045 e 2081-2100). As mudanças são expressas em relação ao valor do nível médio do mar no período de 
monitoramento 1986-2005. Fonte: RCP 4.5: Elaboração da metodologia e bases de dados para a projeção dos impactos das 

alterações climáticas ao longo da costa espanhola. Projeções de alta resolução das variáveis marinhas ao longo da costa 
espanhola. Ministério da Transição Ecológica.

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/tarea_2_informe_pima_adapta_mapama_tcm30-498855.pdf
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Esta análise permitiu desenvolver o mapeamento dos detalhes de inundação que permite visualizar 
o alcance territorial do nível médio do mar nos vários cenários e no tempo.

Mapeamento de terras inundadas em 2050 (amarelo e vermelho) e no final do século (azul claro e azul escuro) no sul 
do Mar Menor. Área da Ensenada del Vivero. Origem: Aplicação à cartografia de precisão das conclusões do trabalho 
do UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Estudo do aumento do nível médio do mar e dos extremos marinhos nas costas 
de Águilas e Cartagena considerando a informação gerada pelos marégrafos de Cartagena e Alicante. Marta Marcos, Juan 

M.Sayol e Ángel Amores. Julho de 2018).
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Em suma, a administração deve, como princípio de prevenção, incorporar no planeamento urbano 
e na concessão de licenças de uso e construção urbana os conhecimentos gerados a todo momento pelas 
administrações nacionais e regionais.

Outra consequência da subida do nível médio do mar é a perda de praias devido ao efeito mais 
agressivo da dinâmica costeira. Assim, as tempestades no inverno são mais agressivas, com o consequente 
aumento da perda de areia nas praias. Da mesma forma, há uma perda da superfície da praia: da linha de 
costa ou da largura da praia.

Desta forma, o relatório de sustentabilidade ambiental dos instrumentos de gestão das ações de 
urbanização deve incluir um mapa dos riscos naturais da área sob gestão. Um dos riscos naturais mais 
importantes a considerar é o das cheias relacionadas com as alterações climáticas. 

Inundações fluviais

A Diretiva das Inundações76 reconhece as alterações climáticas como um dos fatores que contribuem 
para um aumento da probabilidade da ocorrência de cheias, bem como do seu impacto negativo, e exige 
que esta influência seja tomada em consideração tanto na realização da Avaliação Preliminar de Risco de 
Cheias para a identificação das áreas de maior risco na bacia, como na elaboração dos Planos de Gestão 
de Risco de Cheias.

Do ponto de vista das alterações climática, os cenários climáticos futuros preveem uma maior 
incidência de eventos climáticos extremos, incluindo chuvas torrenciais77. Em outras palavras, as alterações 
climáticas produzirão mudanças nos padrões de inundação que precisam ser incorporadas ao planeamento 
do uso do solo78.

76   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060&from=ES
  
77   Um estudo publicado na revista Nature Climate Change, mostrou que o número de chuvas torrenciais aumentou não só em áreas 

húmidas, mas também em áreas secas. 
https://www.nature.com/articles/nclimate2941

78   Entre as principais evidências de alterações climáticas observadas em áreas protegidas está uma maior incidência de fenómenos 
climáticos extremos, como o aumento da frequência das inundações. 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Toolkit_cambioclimatico/01018_manual13_baja.pdf

Ter em conta no planeamento urbano e nas licenças
de construção no litoral os conhecimentos gerados
sobre a subida do nível médio do mar
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1.1 Conceitos básicos. Âmbito das emissões 

A pegada de carbono aplicada a um plano ou projeto representa as emissões líquidas de gases de 
efeito de estufa (GEE) que seriam geradas nas obras necessárias para a sua realização e funcionamento.

A nível metodológico, é feita uma distinção entre a pegada de carbono de um produto ou serviço e 
a pegada de carbono de uma organização ou corporação. A pegada de carbono aplicada a um plano ou 
projeto para o procedimento de autorização municipal está associada à pegada de carbono da organização 
ou empresa.

Determinar a pegada de carbono é simples. Os cálculos são baseados na identificação das fontes de 
emissão e do tipo de GEE.

Os gases a serem considerados são os seis grupos de gases inicialmente identificados pelo Protocolo 
de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de azoto (N2O), s hidrofluorocarbonetos (HFCs), 
os perfluorocarbonetos (PFCs), o hexafluoreto de enxofre (SF6) e o trifluoreto de azoto (NF3) incorporado 
até o final de 2012.

As emissões a serem consideradas são aquelas que podem gerar qualquer um dos gases indicados 
no parágrafo anterior. Estas emissões são calculadas a partir de dados indiretos, tais como "dados de 
atividade", por exemplo, litros de combustíveis fósseis que se espera consumir. Os valores que permitem 
transformar estes dados de atividade em emissões de gases com efeito de estufa são denominados "fatores 
de emissão".

A multiplicação dos dados da atividade pelo fator de emissão permite o cálculo da quantidade emitida 
para cada tipo de GEE. No caso de emissões de gases diferentes e para poder somá-las, elas devem ser 
expressas em CO2 equivalente (CO2eq). A conversão para unidades de CO2 equivalente é feita com base 
no potencial de aquecimento global79 que todo gás possui. Consequentemente, a pegada de carbono deve 
levar em conta as emissões previsíveis de qualquer um dos 7 gases ou grupos de gases listados acima 
convertidos em CO2eq.

79   Potencial de Aquecimento Global (PAG): fator que descreve o impacto da força de radiação (grau de dano à atmosfera) de uma unidade 
de um determinado GEE em relação a uma unidade de CO2. Este potencial de aquecimento global permite a equivalência de outros GEE 
com o CO2 e é o seguinte:

1    Dióxido de carbono (CO2)
30  Metano (CH4) de origem fóssil
28  Metano (CH4) de origem biogénica
265  Óxido de azoto (N2O)
12-14.800  Hidrofluorocarbonetos (HFC)
7.390-12.200 Perfluorocarbonetos (PFC)
22.800  Hexafluoreto de Enxofre (SF6)
17.200  Trifluoreto de azoto (NF3)

ANEXO. ESTIMATIVA DA PEGADA DE CARBONO APLICÁVEL AOS 
PLANOS E PROJETOS SUJEITOS A AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL
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De uma forma simplificada, a pegada de carbono pode ser expressa pela seguinte equação:

Pegada de carbono expressa em kg de CO2eq (CO2 equivalente) = dados de atividade (quantidades, 
por exemplo, litros de combustível, kW/h de eletricidade) x fatores de emissão (expressos em kg de CO2eq 
/quantidade)

Para ajudar a determinar a responsabilidade pelas emissões, é introduzido o conceito de "âmbito". 
“âmbito 1” refere-se às "emissões diretas", no nosso caso: emissões que são da responsabilidade do 
promotor de um determinado plano/projeto (combustíveis a consumir, emissões esperadas de metano 
de uma exploração agrícola, emissões provenientes da fertilização com azoto na agricultura, etc.). ); no 
"âmbito 2", inclui "emissões indiretas associadas à compra de eletricidade" (emissões feitas pelo produtor 
de eletricidade para a geração de energia elétrica que o plano ou projeto irá consumir) e no "âmbito 3" 
o restante das emissões indiretas estão relacionadas a "outras emissões indiretas" associadas à aquisição 
de materiais ou serviços necessários (realizados por fabricantes e transportadores (por exemplo, água, 
combustível, etc.), serviços (por exemplo, gestão de resíduos) que se prevê serem necessários para adquirir 
ou contratar ou para a operação de determinada atividade, plano ou projeto.

O âmbito é, portanto, muito importante, pois limita a responsabilidade pela contribuição para 
as alterações climáticas do plano ou do promotor do projeto80. O âmbito para considerar a possível 
compensação de emissões é o âmbito 1.

80   Emissões que seriam produzidas pelo consumo de combustível por fontes pertencentes ou controladas pela organização promotora do 
plano ou projeto sujeito a autorização (organização que calcula a pegada de carbono).

Em conclusão:

  • Estimar-se-á os dados de atividade dos processos que irão emitir gases de efeito de
 estufa e estes serão multiplicados pelos fatores de emissão correspondentes, que são 

expressos em CO2eq, permitindo-nos, ao somá-los, estimar a pegada de carbono.

  • Calcula-se como âmbito 1 as emissões pelas quais um plano ou projeto é diretamente 
responsável.
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1.2 Fatores de emissão 

Os Estados-Membros, a fim de facilitar o cálculo da pegada de carbono e para o seu registo 
nacional, publicam anualmente os fatores de emissão quer dos combustíveis tanto para as instalações 
fixas de combustão como para os veículos quer das emissões do consumo de eletricidade, associados ao 
abastecimento de cada um dos comerciantes que operam no país.

A estimativa da pegada de carbono do consumo de combustível no âmbito 1 é simples. Os dados 
da atividade nestes casos serão calculados pelas quantidades dos diferentes combustíveis fósseis que se 
espera que um plano ou projeto consuma durante a execução da obra ou no seu funcionamento. Entre os 
mais comuns encontram-se: gás natural (em kWh ou em m3), gás propano (kg), gasóleo e gasolina (litros).

O outro elemento-chave das emissões de âmbito 1 em termos de consumo de combustível é o 
produzido por veículos e máquinas próprias. Esta secção inclui o consumo por máquinas e o realizado pelo 
transporte que se espera que seja realizado pelos veículos próprios da empresa e os de terceiros sobre os 
quais se exerce o controlo de gestão, ou seja, os elementos de transporte cujos gastos de combustível são 
suportados pelo responsável do plano ou projeto. Isto inclui, portanto, os veículos em propriedade, leasing, 
aluguer, etc.

Para realizar o cálculo é necessário estimar o consumo de combustível das máquinas e veículos. Se 
não estiver disponível uma estimativa do consumo de combustível, é possível estimar os quilómetros a 
percorrer para cada marca e modelo de veículo (gasóleo ou gasolina).

As emissões devidas à utilização de biomassa como combustível são emissões de âmbito 1 muito 
particulares, pois contam como emissões zero. Não haverá emissões líquidas de CO2 porque participam 
no curto ciclo do carbono, devolvendo o CO2 capturado pela fotossíntese para produzir essa biomassa. Por 
este motivo, o fator de emissão da biomassa é zero no âmbito 1.81

Uma fonte abrangente de informação sobre fatores de emissão aplicáveis a qualquer tipo de projeto 
são as Diretrizes para os Inventários Nacionais de Emissões desenvolvidas pelo Painel Intergovernamental 
sobre Alterações Climáticas (IPCC)82. Além disso, fontes institucionais de informação sobre fatores de 
emissão podem ser encontradas em muitos países europeus. Como exemplo, podemos referir a dos 
Ministérios do Ambiente franceses83, do Reino Unido84 e, em Espanha, o Registo Nacional de Pegada de 
Carbono85 e o Gabinete de Alterações Climáticas da Catalunha86.

81   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0601&from=ES

82   https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories

83  Pode consultar a documentação recolhida nas bases de dados "Base Carbone".  
https://www.bilans-ges.ademe.fr/en 
http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf

84  Pode consultar os documentos produzidos pelo Governo Britânico. 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019

85  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx
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O âmbito 3 é 6 a 8 vezes maior que o âmbito 1 num estaleiro de obras. Isto dá-nos uma ideia das 
emissões que induz na fase de construção de edifícios e infraestruturas87.

Em conclusão, e de acordo com os dados acima, é possível tomar como fator de emissão na construção 
de edifícios comerciais o valor de 0,03 (estrutura de cimento armado) a 0,06 (estrutura metálica) toneladas 
de CO2eq /m2 de escopo 1.88 

86  Pode consultar a documentação contida nos Guias Práticos produzidos pelo Escritório Catalão para a Mudança Climática. 
https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/guia_de_calcul_demissions_de_co2

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/191126_Guia-
practica-calcul-emissions_CA.pdf

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/Aigua_i_
cc/150213_Metodologia-de-calcul-emissions-consum-aigua_CAT_vf.pdf

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/2019_
Metodologia-de-calcul-de-la-petjada-de-carboni-de-residus_CAT.pdf2

87  Embora possa, se quiser refletir as emissões durante os 50 anos de vida útil dos edifícios construídos, os efeitos negativos são 
produzidos no momento da sua construção, uma vez que, à exceção de pequenas obras de reparação e restauro, a imensa maioria das 
emissões é feita nesse momento. 

88  Composto principalmente de emissões de máquinas de escavação, terraplanagem e compactação. 

PEGADA DE CARBONO: EMISSÕES DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

Âmbito 1 Âmbito 2 Âmbito 3 TOTAL  
Tons CO2

Edifício comercial-industrial 
(10,000 m2 de estrutura de cimento 

armado mais 400 m2 de espaço em loft)
334 24 2.714 3.072

Edifício comercial-industrial 
(10,000 m2 de estrutura metálica mais  

400 m2 de mezanino)
559 31 3.585 4.176

10.000 m2 de grandes estacionamentos 
comerciais ou industriais

41,8 2 1.606 1.650

Âmbito 1, 2 e 3 da pegada de carbono de três casos de construção.
Fonte: Departamento de Alterações Climáticas da Comunidade Autónoma de Múrcia.
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