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Objetivo
Esta unidade tem como objetivo apresentar uma perspetiva geral dos
benefícios e das vantagens da implementação de ações de adaptação às
alterações climáticas.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento 
dos benefícios da 
adaptação às alterações 
climáticas: conceito, 
exemplos e boas práticas

Competências

Explicar os benefícios da 
adaptação às alterações 
climáticas

Comparar exemplos de 
benefícios e boas práticas 
ao nível local

Responsabilidades & Autonomia

Conceber um programa 
educacional que inclua a 
relação entre as ações de 
adaptação às alterações 
climáticas e os seus 
benefícios



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



Benefícios da adaptação: conceito
Os benefícios de adaptação (adaptation benefits) referem-se aos custos dos
impactes evitados ou aos benefícios e vantagens acumulados na sequência da
adoção e implementação de medidas e de ações de adaptação às alterações
climáticas.



Benefícios da adaptação: conceito
O efeito da redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) que resulta da
adoção de ações de mitigação leva várias décadas a manifestar-se, enquanto que a
maioria das ações de adaptação pode apresentar benefícios imediatos.



Benefícios da adaptação: conceito
Com efeito, a adaptação pode proporcionar benefícios locais imediatos. Estes
benefícios decorrem da implementação de medidas e de ações de adaptação que
nos tornem mais aptos a viver e trabalhar com a variabilidade climática e com os
eventos extremos.

Em sentido contrário, não adaptar pode resultar em perda de oportunidades e
também de receitas que surjam através de mudanças de preferências dos
consumidores e de mudanças nos mercados.



Benefícios da adaptação: conceito
Normalmente, é possível identificar ações de adaptação com benefícios evidentes,
sendo práticas, custo-eficazes e perfeitamente justificadas face à variabilidade
climática atual e que encontram justificação adicional no contexto de alterações
climáticas futuras. Entre as que mais facilmente reúnem essas caraterísticas
encontramos três tipologias de opções/ações.



Benefícios da adaptação: conceito
Opções “sem arrependimento”
Ações de adaptação cujos benefícios excedem os custos, seja qual for a intensidade
das alterações climáticas. Tratam-se normalmente de ações que permitem
responder de forma adequada à variabilidade climática atual e que têm capacidade
para continuarem eficazes quando as alterações climáticas se materializarem e
intensificarem. São também “boas candidatas” para serem as primeiras a serem
implementadas.



Benefícios da adaptação: conceito
Opções “de baixo arrependimento”
Ações de adaptação com custos relativamente reduzidos e com benefícios que são
relativamente elevados, ainda que estes apenas se venham a concretizar em pleno
após ocorrerem alterações climáticas de alguma intensidade.



Benefícios da adaptação: conceito
Opções “win-win”
Ações de adaptação introduzidas principalmente para abordar riscos climáticos, mas
que, para além de aumentarem a capacidade adaptativa, produzem igualmente
outros benefícios sociais, económicos ou ambientais.



Benefícios da adaptação: exemplos
Diminuir os impactes das ondas de calor na saúde humana
A adaptação ao aumento da frequência, duração e intensidade dos eventos de calor
e dos seus impactes na saúde humana compreende ações que devem: (i) melhorar
as condições de conforto térmico dos edifícios, equipamentos e espaços exteriores;
(ii) aumentar a sensibilização da população e minimizar a sua exposição ao risco
associado.



Benefícios da adaptação: exemplos
Ações que podem ser desenvolvidas para diminuir os impactes das ondas de calor 
na saúde humana:

 Melhoria do conforto térmico e da eficiência energética dos edificados

 Criação de espaços de sombreamento em meio urbano

 Ações de arrefecimento do espaço urbano público 

 Promoção de medidas de autoproteção do calor extremo



Benefícios da adaptação: boa prática
Design de Edifícios Climáticos - Redhill School (Inglaterra)
 A Redhill School, em Worcestershire, é uma das primeiras em Inglaterra a ter

realizado uma avaliação do impacte das alterações climáticas durante a sua fase
de conceção e construção

 Foi utilizada a metodologia UKCIP Adaptation Wizard17 desde o início do processo
de conceção da escola, pois o arquiteto responsável pela obra considerou que os
riscos associados às alterações climáticas são significativos



Benefícios da adaptação: boa prática
Design de Edifícios Climáticos - Redhill School (Inglaterra)
 Os custos da adaptação posterior seriam mais elevados do que o investimento

realizado na construção adaptativa, pensada e estruturada na conceção do
projeto

 As ações de adaptação protegem os utilizadores do edifício, mantendo um
ambiente de ensino confortável e seguro nas atuais condições climáticas, bem
como no horizonte temporal de 60 anos de vida útil do edifício, considerando os
cenários climáticos projetados para a região em igual período



Benefícios da adaptação: exemplos
Promover a reutilização e a redução do consumo de água
A adaptação aos efeitos crescentes da seca e à diminuição do recurso “água”
compreende ações que devem: (i) promover um uso racional, uma redução
generalizada do consumo de água e a adoção de boas práticas e maior eficiência em
diversas utilizações da água; (ii) a diversificação das origens da água.



Benefícios da adaptação: exemplos
Ações que podem ser desenvolvidas para promover a reutilização e a redução do
consumo de água:
 Promoção da eficiência do uso de água em lavagens de pavimentos e de veículos
 Promoção da eficiência do uso de água em espaços verdes
 Promoção da eficiência do uso de água em piscinas e espelhos de água
 Reutilização das águas pluviais e das águas residuais tratadas
 Utilização de espécies vegetais autóctones e pouco exigentes em água



Benefícios da adaptação: boa prática
Sistema de aproveitamento das águas pluviais em Bremen (Alemanha)
 As projeções climáticas para Bremen para 2100 preveem um aumento da precipitação em

44% no inverno, combinado com uma maior frequência de eventos extremos.
Simultaneamente, prevê-se uma redução significativa de disponibilidade de água potável

 Para promover o aproveitamento das águas pluviais (designadamente para descargas em
autoclismos, rega e limpeza urbana, entre outros usos), o município de Bremen incentiva o
aproveitamento das águas pluviais



Benefícios da adaptação: boa prática
Sistema de aproveitamento das águas pluviais em Bremen (Alemanha)
 Deste modo, a taxa de esgotos e saneamento é calculada com base na superfície

impermeável do edifício, sendo que um dos incentivos refere-se ao não pagamento desta
taxa nos edifícios residenciais que aproveitam as águas pluviais para os usos
anteriormente referidos

 Simultaneamente – e para os mesmos usos –, o município concede um incentivo
financeiro que pode ir até 1/3 dos custos das obras e/ou aquisição de equipamento que
permita ter um sistema residencial de recolha das águas pluviais



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



Diminuir os impactes das ondas de calor na 
saúde humana
A Europa tem conhecido várias ondas de calor no verão e novos
recordes contínuos de temperaturas elevadas desde 2003, que levaram
à morbidade e mortalidade relacionadas com o calor e resultaram na
redução da produtividade do trabalho e em vários impactes
económicos. As projeções preveem um aumento do número e da
magnitude de ondas de calor, podendo ocorrer, em média, uma de dois
em dois anos, num cenário de elevadas emissões de GEE (RCP 8.5).



Aprenda mais!
Veja o vídeo ondas de calor ameaçam 
saúde e analise a informação 
disponível em ondas de calor e 
temperaturas elevadas

Faça uma reflexão sobre os efeitos 
das temperaturas elevadas na saúde 
humana, as ações que podem ser 
desenvolvidas e os benefícios que 
podem resultar dessas ações.

Que ações pode a sua 
organização promover?
Reflita sobre as ações que a sua 
organização pode realizar para 
diminuir os impactes provocados pelas 
elevadas temperaturas na saúde 
humana.

Identifique a principal ação que deve 
ser realizada no curto prazo (até 1 
ano).

https://pt.euronews.com/2020/10/19/ondas-de-calor-ameacam-saude-agricultura-e-producao-de-energia
http://www.louleadapta.pt/uploads/document/18_CML_Ondas_de_calor.pdf


Promover a reutilização e a redução do 
consumo de água
A crescente escassez de água limitará, cada vez mais, certos usos,
como a irrigação de espaços verdes, lavagem de carros, enchimento
de piscinas ou lavagem de pavimentos. Mas as restrições hídricas e,
em menor medida, o racionamento, já são frequentemente utilizados
em situações de escassez temporária de água (por exemplo, devido a
episódios de seca) em vários países europeus.



Aprenda mais!
Veja o vídeo reutilizar a água na UE 
para combater problemas hídricos e 
reflita sobre as ações que podem ser 
desenvolvidas para promover a 
reutilização e a redução do consumo 
de água e os benefícios que podem 
resultar dessas ações.

Que ações pode a sua 
organização promover?
Reflita sobre as ações que a sua 
organização pode realizar para 
promover a reutilização e a redução do 
consumo de água.

Identifique a principal ação que deve 
ser realizada no curto prazo (até 1 
ano).

https://www.youtube.com/watch?v=5sELTmTaqqo&t=23s


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



 Desenvolva um projeto curricular específico para que os 
formandos investiguem sobre a relação entre as ações de 
adaptação às alterações climáticas e os seus benefícios ao 
nível local

 Faça uma lista das pequenas ações de adaptação às 
alterações climáticas que a título pessoal e profissional pode 
desenvolver, identificando os respetivos benefícios e 
vantagens e defina um plano de curto prazo para que possa 
iniciar a sua concretização



 Seja uma fonte de inspiração e utilize as redes sociais para 
aconselhar os seus amigos e partilhar as suas realizações para 
se adaptar às alterações climáticas e os respetivos benefícios, 
alcançados ou a alcançar

Aceda a Reportagem Especial e aprenda mais sobre os 
benefícios da adaptação às alterações climáticas através 
desta Banda Desenhada que se inspira num projeto de 
elaboração de Estratégias Municipais em Portugal

https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/file/ReportagemEspecial.pdf


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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Benefícios 
da 

adaptação 
às 

alterações 
climáticas 

https://www.cifor.org/public
ations/pdf_files/factsheet/50
49-factsheet.pdf

Sinergias e 
benefícios da 
adaptação e da 
mitigação às
alterações
climáticas.

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/factsheet/5049-factsheet.pdf


Benefícios 
da 

adaptação

http://www.louleadapta.pt/q
uarteira-lab

Exemplo de uma 
boa prática em 
matéria de 
adaptação local 
às alterações 
climáticas.

http://www.louleadapta.pt/quarteira-lab


Benefícios 
da 

adaptação

https://www.youtube.com/w
atch?v=jID5Z4Xj3hk&t=422s

Vídeo que 
exemplifica uma 
boa prática em 
matéria de 
adaptação local 
às alterações 
climáticas

https://www.youtube.com/watch?v=jID5Z4Xj3hk&t=422s


Promover a 
reutilização 
e a redução 
do consumo 

de água

https://autossustentavel.com/
2018/03/15-dicas-economia-
agua-dia-a-dia.html

Dicas para 
economizar água 
e reduzir o seu 
consumo

https://autossustentavel.com/2018/03/15-dicas-economia-agua-dia-a-dia.html


Benefícios 
da 

adaptação

https://casaeficiente2020.pt/
media/1086/8a.pdf

Casa eficiente –
soluções 
técnicas: 
sistema de 
aproveitamento 
das águas 
pluviais

https://casaeficiente2020.pt/media/1086/8a.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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