
TAKE IT Programa de formação 
contínua: módulo 3
Conhecendo a agenda para a adaptação às 
alterações climáticas

Desenvolvido por: CEDRU, PT



Objetivo
Esta módulo tem como objetivo apresentar os principais documentos e
instrumentos orientadores para os países europeus no que se refere às
alterações climáticas: Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas
(IPCC); Estratégia da UE; Planos Nacionais de Adaptação às Alterações
Climáticas (PNAAC), bem como os fundamentos da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.



Conhecimentos
Conhecer o Painel 
Intergovernamental sobre 
Alterações Climáticas (IPCC), a 
Estratégia da UE para as alterações 
climáticas e os Planos Nacionais 
de Adaptação às Alterações 
Climáticas (PNAAC), bem como os 
fundamentos da Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável de 
2030

Competências
Compreender e explicar três dos 
principais documentos e 
instrumentos orientadores ao 
nível mundial no que se refere às 
alterações climáticas e à ação para 
as alterações climáticas: Agenda 
para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030; Estratégia da UE 
e PNAAC

Responsabilidades & Autonomia
Analisar a relação entre a Agenda 
para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030, a Estratégia da 
UE e os PNAAC



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC)
Organização científico-política, estabelecida em 1988 pela OMM (Organização
Meteorológica Mundial) e pelo PNUA (Programa das Nações Unidas para o Ambiente).

Tem como principais objetivos constituir uma fonte imparcial de informações científicas
sobre as alterações climáticas; avaliar as consequências ambientais e socioeconómicas
das alterações climáticas; e formular estratégias de resposta realistas.



Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC)
Os relatórios do IPCC constituem umas das principais referências ao nível mundial
sobre alterações climáticas, informando o debate político e as respostas a implementar
por todo o mundo. Em 2013, o IPCC publicou o seu Quinto Relatório de Avaliação,
tendo sido claro sobre o papel das atividades humanas nas alterações climáticas.

A sua conclusão é categórica: a mudança do clima é real e as atividades humanas são a 
sua principal causa.



Estratégia de Adaptação da UE
Adotada pela Comissão Europeia em 2013, tem como objetivos:
 promover a ação dos Estados-Membros e fornecer orientação e financiamento para

apoiar o reforço da sua capacidade de adaptação e a adoção de medidas e
estratégias

 estimular uma tomada de decisão corretamente informada, colmatando lacunas no
conhecimento sobre adaptação e desenvolvendo a Plataforma Europeia de
Adaptação Climática como “balcão único” para a informação

 promover a adaptação em setores-chave vulneráveis como agricultura, pescas e
política de coesão, garantindo maior resiliência das infraestruturas e incentivando a
utilização de seguros contra catástrofes naturais e de origem humana



Estratégia de Adaptação da UE
A sua execução baseia-se em oito ações:
1. incentivar todos os Estados-Membros a adotarem estratégias de adaptação
2. disponibilizar financiamento do programa LIFE para apoiar a capacitação e a 

intensificação das ações de adaptação 
3. introduzir a adaptação no âmbito do Pacto de Autarcas 
4. colmatar lacunas de conhecimento



Estratégia de Adaptação da UE
A sua execução baseia-se em oito ações (cont.):
5. prosseguir o desenvolvimento do Climate-ADAPT como “balcão único” para a 

informação sobre adaptação na Europa
6. introduzir a componente climática nas políticas comuns (agricultura e pesca) 
7. assegurar infraestruturas mais resilientes
8. promover a adoção de seguros e outros produtos financeiros enquanto 

investimentos resilientes nas decisões empresariais



Plano Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (PNAAC)
O PNAAC é um plano estratégico que permite aos países identificar e abordar as suas
prioridades de adaptação às alterações climáticas a médio e longo prazo.

Promovido pelos governos, envolve a análise das alterações climáticas atuais e
futuras e a avaliação da vulnerabilidade aos seus impactes.

Permite identificar e priorizar as opções de adaptação e a sua implementação, bem
como acompanhar os respetivos progressos e resultados.



Plano Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (PNAAC)
Em última análise, o PNAAC visa tornar as pessoas, os locais, os ecossistemas e as
economias mais resilientes aos impactes das alterações climáticas.

O processo associado também procura tornar a adaptação como parte das práticas
normais de desenvolvimento, em que as necessidades de adaptação são integradas
na forma como os países planeiam o futuro, investem os seus recursos e
monitorizam progressos.



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, adotada por todos os Estados-
Membros das Nações Unidas em 2015, é um projeto comum para o desenvolvimento
no planeta, em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os
quais está um objetivo para as alterações climáticas (ODS 13).



TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Papel das atividades humanas nas alterações 
climáticas
Relatórios de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) 
Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1,0°C 
de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais. É provável 
que o aquecimento global atinja 1,5°C entre 2030 e 2052, caso 
continue a aumentar no ritmo atual e 2,0°C até ao final do atual
século.



Papel das atividades humanas nas alterações 
climáticas
Relatórios de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) 
Todos os países comprometeram-se com a meta definida no Acordo de
Paris, de limitar o aumento da temperatura global entre 1,5˚C e 2˚C,
até ao final do século.
Notas sobre o último relatório (2019) em: Relatório IPCC 2019

https://news.un.org/pt/story/2021/08/1759272


O que sabe sobre o IPCC?

Pesquise informação e responda às 
seguintes perguntas: 
• A que se referem os Relatórios de 

Avaliação do IPCC?
• Quais são os seus principais 

objetivos?
• Porque razão são tão importantes?  
• Em que ano o IPCC recebeu o 

Prémio Nobel da Paz?

Aprenda mais!

Analise o artigo “Alterações climáticas”, 
focando os seguintes aspetos:
• ações necessárias para limitar o 

aquecimento a 1,5˚C
• importância da redução das 

emissões de CO2 para controlar o 
aumento da temperatura do ar

• importância do envolvimento de 
todos os atores para o conseguir

https://unric.org/pt/mundo-espera-solucao-para-alteracoes-climaticas-diz-ban-ki-moon-7/


Reflita!
Pesquise e selecione dois artigos com 
reflexões opostas sobre o papel das 
atividades humanas nas alterações 
climáticas: um que se refira às 
atividades humanas como a sua 
principal causa e outro que se refira a 
outras razões para justificar as 
alterações climáticas que observamos. 
Sintetize a informação recolhida numa 
lista com duas colunas com os principais 
pontos de vista das duas posições.

Escreva e partilhe!
Prepare uma breve nota, com um 
máximo de uma página A4, que 
sintetize a sua opinião sobre o papel 
das atividades humanas nas 
alterações climáticas. 
Depois de finalizar e rever a sua 
breve nota, sugerimos que a 
publique na página de Facebook do 
projeto TAKE IT. Depois siga os 
comentários e envolva-se! 
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Alguns impactes das alterações climáticas 
nas regiões europeias
 Ártico: subida de temperatura muito superior à média global
 Noroeste da Europa: risco crescente de inundações fluviais e costeiras
 Norte da Europa: diminuição da neve, dos lagos e da camada de gelo dos rios
 Europa Central e Oriental: aumento dos valores máximos da temperatura
 Região mediterrânica: expansão dos habitats para os vetores de doenças 

meridionais 
 Zonas costeiras e mares: subida do nível do mar
 Zonas de montanha: risco crescente de erosão do solo 



Painel Europeu de avaliação da preparação 
para a adaptação às alterações climáticas
No âmbito da Estratégia de Adaptação da UE, procedeu-se, em 2018, 
à avaliação das estratégias nacionais de adaptação de cada um dos 
Estados-Membros. 



Aprenda mais!
Aceda ao link sobre a Nova 
Estratégia de Adaptação da UE: 
“Nova Estratégia da UE para a 
Adaptação às Alterações 
Climáticas”.

Identifique!

Identifica e faça uma breve lista com
as principais ações e tipologias de
ações que são propostas.

Preste especial atenção às ações
que podem afetar a região onde
reside.

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-climate-change/


Reflita
Faça uma reflexão sobre os resultados 
das ações que identificou para 
contribuir para minimizar os impactes 
das alterações climáticas na sua região.

Anote as principais ações que podem 
afetar, positiva e negativamente, a sua 
região.

Comprometa-se!
É tempo de se envolver seriamente 

com as questões das alterações 
climáticas. Subscreva a newsletter da 
Climate-ADAPT: Newsletter: Climate-
ADAPT (disponível apenas em inglês).

Comprometa-se a ler mensalmente
um artigo sobre as políticas, ações e
estratégicas para apoiar as alterações
climáticas na UE.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Plano Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (PNAAC)
O processo de elaboração do PNAAC pode ajudar os países a: 
 melhorar as práticas de desenvolvimento e a ajustar a adaptação
 melhorar o acesso e utilização do financiamento para a adaptação
 aplicar o Acordo de Paris
 impulsionar progressos para a realização dos ODS
 identificar riscos e desenvolver a resiliência climática



Como está o PNAAC no 
seu país?
Aceda ao documento Estratégia e 
Mapeamento Nacional de 
Adaptação, disponível no website 
do projeto TAKE IT.

Leia os objetivos, as ações 
prioritárias e a agenda para a 
implementação de ações de 
adaptação em Portugal.

As ações de 
adaptação estão a 
ser concretizadas?

Depois de ler a síntese do PNAAC 
para Portugal, aceda ao website da 
Agência Portuguesa do Ambiente. 

Pesquise sobre informação que lhe 
permita responder sobre como está 
o estado de desenvolvimento e 
implementação do PNAAC em 
Portugal.

https://takeit-project.eu/


Sensibilização para o cumprimento do ODS 13
O ano de 2019 foi o segundo mais quente desde que existem registos.
Com uma temperatura média global de 1,1°C acima dos níveis pré-
industriais estimados, estão longe de ser alcançados os objetivos de
1,5 °C ou 2°C definidos no Acordo de Paris. Embora se preveja que as
emissões de gases de efeito estufa (GEE) diminuam 6% em 2020 e a
qualidade do ar tenha melhorado em resultado das restrições de
viagens e do abrandamento económico resultante da pandemia
COVID-19, esta melhoria será temporária.



Aprenda mais!

Aceda ao seguinte link: Efeitos da 
pandemia COVID-19 na redução da 
emissão de GEE 
Leia a informação disponível e 
registe os efeitos da pandemia 
COVID-19 na redução da emissão 
de GEE e sobre o seu contributo 
para os objetivos de 1,5 °C ou 2°C 
definidos no Acordo de Paris.

Reflita!
Pense e anote três exemplos de 
como pode desenvolver e 
encorajar comportamentos 
sustentáveis que resultem da 
aprendizagem e da experiência 
vivida com a pandemia COVID-19. 

Caso o pretenda, prepare também 
uma pequena nota que sintetize a 
sua reflexão e publique-a na sua 
rede social preferida.

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/Covid19/Memo7EmissoesCOVID2020SET.pdf


DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Participe e incentive a participação nos processos de 
“participação pública” promovidos pelas entidades públicas 
de planos nacionais, regionais e locais e de projetos 
ambientais e promotores da adaptação às alterações 
climáticas

 Seja ativo nas redes sociais. Use a página de Facebook do 
projeto TAKE IT para partilhar informação relevante sobre as 
alterações climáticas e a sua experiência de aprendizagem 
sobre este tópico



 Desenvolva um questionário para utilizar com os formandos 
para que possam avaliar as suas atuais ações e 
comportamentos sustentáveis

 Desenvolva um projeto curricular específico para que os 
formandos investiguem e identifiquem ações climáticas que 
possam concretizar no contexto da sua atividade profissional 
e da sua vida pessoal



LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Painel 
Intergover-
namental

sobre 
alterações 
climáticas 

https://www.ipcc.ch/language
s-2/spanish/

Website do
IPCC: objetivos, 
informação e 
relatórios de 
avaliação sobre
as alterações
climáticas

https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/


Objetivo
para o 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável
13

https://unric.org/pt/objetivo-
13-acao-climatica/

Website ODS 13: 
objetivos e 
informação
sobre a ação
climática

https://unric.org/pt/objetivo-13-acao-climatica/


Estratégia de 
Adaptação 

da UE

https://ec.europa.eu/commiss
ion/presscorner/detail/pt/qan
da_21_664

Website da
Nova Estratégia
de Adaptação 
da UE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_664


Planos
Nacionais

de
Adaptação

às
Alterações
Climáticas

https://unfccc.int/resource/do
cs/publications/publication_ld
c_nap_techguidelines_prt.pdf

Convenção-Quadro 
das Nações Unidas 
sobre Alterações 
Climáticas: 
Diretrizes técnicas 
para o processo do 
plano nacional de 
adaptação

https://unfccc.int/resource/docs/publications/publication_ldc_nap_techguidelines_prt.pdf


"Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita.”
2019-1-BE01-KA204-050400

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.a-spin.pt%2F%3Fp%3D5130&psig=AOvVaw3I-doW7LJTywQGvoxqJpUm&ust=1582022396185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1_uqy2OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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