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Objetivo
Esta unidade tem como objetivo proporcionar aos participantes informação
sobre os princípios da adaptação às alterações climáticas e sobre as ações de
adaptação que podem ser adotadas para fazer face aos impactes das
alterações climáticas.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento da 
adaptação às alterações 
climáticas e das ações 
necessárias para enfrentar os 
impactes das alterações 
climáticas

Competências

Explicar o conceito de 
adaptação às alterações 
climáticas e exemplificar 
como as ações de adaptação 
desenvolvidas contribuem 
para enfrentar os impactes 
das alterações climáticas

Responsabilidades & Autonomia

Iniciar uma abordagem 
estruturada para a adaptação 
às alterações climáticas



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



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Porque razão é necessária a adaptação?

A adaptação tem vindo crescentemente ser debatida. Surgiu como uma estratégia
essencial para reduzir os efeitos adversos das alterações climáticas que já não podem
ser evitados, bem como para explorar oportunidades socioeconómicas, uma vez que
nenhum esforço de mitigação pode evitar os impactes das alterações climáticas que
serão observados nas próximas décadas.



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Porque razão é necessária a adaptação?

Por este motivo, precisamos de nos adaptar:
 para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos
 para melhorar a resiliência climática
 para aprender a viver com os impactes das alterações climáticas



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Quais são os desafios da adaptação?
Os principais desafios estão associados a questões económicas para a tomada de decisões:
 custos de transação: com a aquisição de informações e consequentes ações de ajustamento
 falhas de mercado: incluindo externalidades, assimetrias de informação, riscos morais e

insuficiente estrutura de incentivos
 questões éticas e distributivas: a ligação entre vulnerabilidade e capacidade de adaptação 

implica que a tomada de decisões deve considerar tanto os benefícios líquidos como os 
impactes sobre a equidade



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Quais são os desafios da adaptação?

Os principais desafios estão associados a questões económicas para a tomada de decisões:
 coordenação, fracassos governamentais e economia política: os decisores enfrentam 

obstáculos adicionais, tais como a falta de conhecimento e/ou de recursos
 obstáculos comportamentais: que conduzem a decisões inadequadas
 incerteza: um dos maiores obstáculos à adaptação, uma vez que se expande para diferentes 

dimensões: demografia, tecnologia e economia e alterações climáticas futuras



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Como estamos a responder às alterações climáticas?

A resposta às alterações climáticas implica:
 ações de adaptação: através, p.e., da adoção de soluções tecnológicas e de 

mudanças nos hábitos de consumo, sendo necessários mais esforços de 
adaptação. Porém, não se prevê que a adaptação, por si só, seja capaz de fazer 
face a todos os efeitos previstos, uma vez que as opções diminuem e os custos 
aumentam com as alterações climáticas



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Como estamos a responder às alterações climáticas?

A resposta às alterações climáticas implica:
 ações de mitigação: que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) para ajudar a evitar, reduzir ou retardar os impactes, devendo ser 
aplicadas de modo a garantir que a capacidade de adaptação não seja 
ultrapassada



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Como estamos a responder às alterações climáticas?

A resposta às alterações climáticas implica:
 desenvolvimento sustentável: para ajudar as sociedades a reduzir a sua 

vulnerabilidade às alterações climáticas. Contudo, a vulnerabilidade pode ser 
afetada por outros fatores, como a poluição, os conflitos ou as epidemias, sendo 
que as próprias alterações climáticas podem condicionar o desenvolvimento



Adaptação às alterações climáticas: 
perguntas frequentes
Porque devem as organizações adaptar-se às alterações climáticas?
 As alterações climáticas representam um desafio único e, em todo o mundo, as comunidades 

enfrentam novos riscos. As comunidades devem ser capazes de avaliar um conjunto de 
aspetos interdependentes e decidir sobre as ações adequadas a tomar. O que deve ser feito? 
Como deve ser feito? 

 As organizações têm um papel central neste processo, colaborando e participando na 
transição para estilos de vida mais sustentáveis, economias verdes e sociedades mais 
resilientes às alterações climáticas



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



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
As organizações que pretendam iniciar uma abordagem estruturada à
adaptação às alterações climáticas, particularmente as expostas a riscos
climáticos, podem definir um processo facilitador da adoção de medidas
e de ações de adaptação.



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
As medidas e as ações de adaptação devem ser apropriadas para o seu
objetivo. Assegurar que uma medida ou ação é "apropriada" não é fácil
por várias razões. Em primeiro lugar, porque por vezes a avaliação do
seu sucesso só pode ser feita depois desta estar implementada há algum
tempo. Ocorre também muitas vezes que o seu sucesso é influenciado
por outros fatores externos ou por alterações posteriores.



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
Apesar das dificuldades, a experiência mostra que existem alguns
princípios que, se seguidos, auxiliam e informam o processo de
identificação de “boas medidas e ações de adaptação”:
 Trabalhe em parceria. Informe e envolva a comunidade, os seus

fornecedores, clientes ou outras partes interessadas. Têm perspetivas
e experiências que serão úteis;



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
 Compreenda riscos e limiares sensíveis associados aos processos e

atividades mais relevantes para o seu setor/organização;
 Formule e comunique objetivos SMART (do acrónimo inglês para

específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis);
 Aborde riscos climáticos e outros riscos de forma equilibrada;



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
 Foque a sua atenção sobre os riscos climáticos mais prioritários;
 Comece por responder aos riscos da variabilidade climática

atual como ponto de partida para identificar ações que
permitam antecipar riscos e oportunidades associados com as
alterações do clima;



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
 Use estratégias por aproximação para lidar com incerteza em

relação aos cenários climáticos futuros e reconhecendo as vantagens
de uma abordagem faseada;

 Reconheça as opções de adaptação “sem arrependimento”, de
“baixo arrependimento” e “win-win” como as mais custo-eficazes e
que proporcionam benefícios múltiplos;



Princípios orientadores para uma adaptação 
eficaz
 Evite ações de adaptação que encerrem outras abordagens no

futuro ou que limitem as opções de adaptação de outros setores ou
agentes;

 Reveja de forma periódica as medidas e ações de adaptação já
implementadas.



Participação e envolvimento de stakeholders
São stakeholders:
 Os que podem afetar (positiva ou negativamente) a introdução de

mudanças;
 Os que tenham conhecimento ou competências para tomar ou

implementar decisões;
 Os que são diretamente afetados pelos mesmos riscos climáticos ou

pelas medidas e ações de adaptação propostas.



Participação e envolvimento de stakeholders
Os stakeholders mais relevantes dependem do tipo de organização, mas
entre os mais comuns estão clientes, fornecedores, pessoas
e comunidades afetadas pelas atividades da nossa organização,
representantes de organizações profissionais, cientistas ou
representantes de entidades com competências de regulação e
fiscalização.



Participação e envolvimento de stakeholders
Os stakeholders podem ser particularmente relevantes na identificação
e aplicação de medidas e de ações de adaptação, podendo contribuir
com as suas perspetivas, conhecimento e experiência. Por vezes, podem
também ser mobilizáveis como “agentes de mudança” e este papel deve
ser capitalizado.



Participação e envolvimento de stakeholders
Quanto mais informadas e envolvidas estiverem as partes interessadas
no processo de adaptação, mais provável é que as medidas e as ações a
aplicar tenham boa aceitabilidade e que sejam bem sucedidas.
Nesse sentido, é útil tentar desenvolver, com as partes interessadas, um
entendimento partilhado da natureza, tipo e escala dos riscos climáticos
mais relevantes, combinando numa mesma abordagem aspetos
científicos e técnicos com o conhecimento e experiência locais.



Participação e envolvimento de stakeholders
Assegurar uma ampla diversidade de partes interessadas é também
importante para identificar potenciais efeitos sinérgicos ou conflituais
entre diferentes medidas ou ações. A implementação de medidas e de
ações de adaptação num setor não deve, dentro do possível, limitar as
opções de outros setores ou agentes. Contrariamente, sempre que possa
contribuir para aumentar a capacidade adaptativa de mais do que um
setor, esse aspeto deve ser explorado e maximizado.



Participação e envolvimento de stakeholders
As respostas aos riscos e oportunidades climáticas são geralmente
apoiadas em medidas e ações de adaptação que genericamente tentam:
 Criar capacidade adaptativa, contribuindo para criar ou disseminar

informação (recolha e processamento de dados, sensibilização),
apoiar estruturas sociais (desenvolvimento de organizações, trabalho
em parcerias, melhoria de relações institucionais) ou melhorar o
quadro normativo das organizações (regulamentos, legislação, etc);



Participação e envolvimento de stakeholders
As respostas aos riscos e oportunidades climáticas são geralmente
apoiadas em medidas e ações de adaptação que genericamente tentam:
 Implementar respostas concretas, através de medidas e de ações

que reduzam vulnerabilidade e exposição aos riscos climáticos,
aumentem a resistência a eventos meteorológicos extremos ou
melhorem a capacidade de resposta em situação de emergência.



Tipos de medidas e de ações de adaptação
As medidas e ações de adaptação podem ser categorizadas em quatro grandes
tipos:
 Aceitar os impactes e suportar as perdas: reflete uma decisão consciente

de não tomar ação face a determinado risco climático, na medida em que os
atuais sistemas ou procedimentos são considerados suficientes. Pode
também envolver a aceitação de que alguns bens ou serviços afetados
possam não ser mantidos, face à magnitude dos riscos envolvidos e ao custo
(ou mesmo possibilidade física) das alternativas para os manter;



Tipos de medidas e de ações de adaptação
As medidas e ações de adaptação podem ser categorizadas em quatro
grandes tipos:
 Prevenir os efeitos e reduzir os riscos: destinadas a permitir a

continuação dos sistemas, comportamentos e atividades existentes,
pela redução da exposição ao aumento de riscos. Esta abordagem
deve ser considerada sempre que os bens ou serviços em risco
tenham valor suficiente para a sociedade que justifiquem o aumento
do grau de proteção;



Tipos de medidas e de ações de adaptação
As medidas e ações de adaptação podem ser categorizadas em quatro grandes
tipos:
 Compensar perdas distribuindo e partilhando riscos ou perdas: destinadas

a reduzir as perdas financeiras e sociais ou a exposição aos riscos, pela
utilização de seguros ou pelo estabelecimento ou reforço de parcerias
e cooperativas de forma a partilhar riscos e perdas. Também se incluem
nesta tipologia os planos de emergência e de socorro da responsabilidade
do governo, autarquias, organizações não-governamentais ou outras;



Tipos de medidas e de ações de adaptação
As medidas e ações de adaptação podem ser categorizadas em quatro
grandes tipos:
 Explorar oportunidades positivas: destinadas à introdução de novas

atividades, comportamentos ou práticas que tirem partido da
redução de alguns riscos climáticos (ex. menos dias de geada).
Também podem ser consideradas como medidas ou ações destinadas
a mover atividades para novos locais, aproveitando as novas
condições climáticas.



Tipos de medidas e de ações de adaptação
Na prática, a adaptação envolverá uma mistura destas várias
estratégias, provavelmente introduzidas numa sequência previamente
estabelecida: algumas aumentando a resistência climática (ex.,
regulamentos de construção), outras aumentando a capacidade de viver
com risco (ex., aumento da preparação e planeamento de contingência),
outras ainda aceitando perdas (ex., aceitando perdas ocasionais ou
reduções temporárias na qualidade de alguns serviços).



Avaliar e selecionar opções de adaptação
Para abordar de forma conveniente um determinado risco climático
podem, normalmente, ser desenvolvidas várias estratégias. As medidas
e as ações de adaptação bem especificadas devem ser capazes de
responder aos seguintes três critérios:
 Justas: devem dar prioridade às necessidades dos grupos mais

vulneráveis e expostos às alterações climáticas e a sua aplicação não
deve sobrecarregá-los ou limitar a sua própria capacidade de
adaptação;



Avaliar e selecionar opções de adaptação
Para abordar de forma conveniente um determinado risco climático podem,
normalmente, ser desenvolvidas várias estratégias. As medidas e as ações de
adaptação bem especificadas devem ser capazes de responder aos seguintes
três critérios:
 Eficazes: reduzem os riscos das alterações climáticas e não introduzem

efeitos perversos;
 Eficientes: o custo de implementação deve ser justificado face à expetável

redução de danos sociais, ambientais ou económicos provocados pelas
alterações climáticas.



Atualizar, reavaliar e rever
A forma de manter uma estratégia de adaptação eficaz passa necessariamente
pela sua atualização e revisão, numa lógica de melhoria contínua. Entre as
razões para revê-la, podem estar:
 Disponibilização de novo conhecimento científico sobre tendências de

alterações climáticas, incluindo sobre a incerteza das projeções climáticas;
 Resultados da avaliação de sucesso das medidas já implementadas, na

própria organização ou noutras organizações com preocupações
semelhantes;



Atualizar, reavaliar e rever
A forma de manter uma estratégia de adaptação eficaz passa necessariamente
pela sua atualização e revisão, numa lógica de melhoria contínua. Entre as
razões para revê-la podem estar:
 Aparecimento ou massificação de novas tecnologias que permitem

concretizar medidas e ações de adaptação antes não disponíveis;
 Eliminação de barreiras legais, regulamentares ou administrativas que

dificultavam a implementação de algumas medidas e ações;
 Tirar partido de eventuais estruturas de incentivos para a tomada de

medidas e de ações de adaptação.



Estratégia de adaptação
Sugere-se uma estrutura possível para o desenvolvimento de uma
Estratégia ou Plano de Adaptação (para um setor ou organização).

Estrutura-se em sete capítulos, descrevendo-se, para cada, o tipo de 
questões que devem ser abordadas/respondidas pela organização. Se 
completamente respondidas, estas questões e esta Estratégia/Plano 
constituirão uma ferramenta importante para o início de uma resposta 
adequada aos desafios de adaptação às alterações climáticas.



Estratégia de adaptação
Capítulo 1. Funções Afetadas pelas Alterações Climáticas:
 Quais são as funções, missão, objetivos da sua organização?
 Quais os objetivos que poderão ser afetados pelo clima atual e por alterações

climáticas?
 Foram avaliados limiares críticos que, se ultrapassados, colocarão em causa

funções específicas da sua organização e que, portanto, deverão dar origem a
uma resposta específica?

 Quem são as principais partes interessadas da sua organização? Foram
avaliados os impactes das alterações climáticas por elas sofridos?



Estratégia de adaptação
Capítulo 2. Abordagem e Metodologia:
 Que evidências, dados, métodos e competências foram utilizados para avaliar

impactes de climas futuros? Liste fontes e referências.
 Como quantificou, estimou, caraterizou ou qualificou o impacte e a

probabilidade dos riscos em vários momentos no futuro?
 Como avaliados os custos e benefícios das medidas e das ações de adaptação

propostas?



Estratégia de adaptação
Capítulo 3. Síntese dos Riscos que Afetam as Funções da Organização:
 Liste todos os riscos estratégicos para a sua organização numa matriz de

probabilidade/consequência, incluindo limiares críticos, quando aplicável.
 Quais foram os impactes de curto, médio e longo prazos decorrentes de riscos

climáticos identificados? Como foram incorporados na Estratégia?
 Quais são os riscos identificados como de grande prioridade? Especifique o nível

de impacte nas atividades da organização e respetivo custo.
 Que oportunidades decorrentes das alterações climáticas foram identificadas?



Estratégia de adaptação
Capítulo 4. Ações Propostas para Enfrentar os Riscos:
 Quais são as ações de adaptação para os riscos prioritários (incluindo o

respetivo calendário de implementação)?
 Como serão implementadas as ações de adaptação? Explicite o nível de

responsabilidade, investimento necessário e escala temporal.
 Quais os custos e quais os benefícios que delas esperam obter?
 Com a sua aplicação, qual a redução de risco e quando será atingida?
 Como será assegurado que a gestão de riscos climáticos será integrada na

gestão corrente da sua organização?



Estratégia de adaptação
Capítulo 5. Incertezas e Pressupostos:
 Quais as principais incertezas nas evidências, abordagem e método

utilizados na Estratégia/Plano de Adaptação da sua organização?
 Que pressupostos foram utilizados no seu desenvolvimento?



Estratégia de adaptação
Capítulo 6. Barreiras à Adaptação e Interdependência:
 Quais são as barreiras à implementação da Estratégia/Plano de

Adaptação da sua organização?
 Como serão essas barreiras tratadas?
 Existem interdependências entre as medidas e ações propostas na sua

Estratégia/Plano de Adaptação e outras partes interessadas? Com
quê/quem?



Estratégia de adaptação
Capítulo 7. Monitorização e Avaliação:
 Como serão acompanhados e monitorizados os resultados da Estratégia/Plano

de Adaptação?
 Como serão monitorizados e incorporados em futuras avaliações de risco os

limiares críticos, acima dos quais as alterações colocarão riscos graves à sua
organização?

 Como será assegurado que a gestão de riscos climáticos será firmemente
incorporada na sua organização?

 Esta estratégia/plano levou a alguma alteração na sua organização?



Aprenda mais!
Aceda e leia a seguinte nota da CE 
sobre opções de adaptação: 
Nova Estratégia da UE para a 
adaptação às alterações climáticas

Reveja e reflita
Faça uma breve revisão aos módulos 
anteriores e reveja as suas notas e as 
leituras que realizou até agora.

Reflita sobre o seu papel e o papel da 
sua organização para contribuir para as 
questões das alterações climáticas.
O que podem realmente fazer? Registe 
as suas primeiras conclusões e guarde-
as para os próximos passos.

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


Concetualizar 
A partir das leituras que fez e das 
suas reflexões, desenvolva uma  
Estratégia ou Plano de Adaptação 
para a sua organização  

Seja realista e foque-se no que 
realmente a sua organização pode 
fazer para iniciar uma abordagem 
estruturada de adaptação às 
alterações climáticas. 

Implemente
Comprometa-se verdadeiramente e 
passe do plano para a ação. 

Comece com um plano a ser 
implementado durante um ano, 
reveja o seu plano e seja ambicioso 
nas suas contribuições para as 
alterações climáticas.



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



 Instale, no seu smartphone, a App “Earth Now”, estabeleça 
os seus próprios objetivos verdes e partilhe as suas ações

 Inspire a sua organização. Seja o elemento diferenciador 
que possibilite iniciar uma abordagem estruturada para a 
adaptação às alterações climáticas



 Veja como melhor envolver os stakeholders no processo de 
adaptação às alterações climáticas em  Envolver os cidadãos 
na sustentabilidade

 Aceda a Adaptação às Alterações Climáticas na Europa e 
inspire-se nas centenas de estudos de caso de Estratégias e 
de Planos de Adaptação às Alterações Climáticas para 
desenvolver a Estratégia/Plano de Adaptação para a sua 
organização

https://observador.pt/2020/08/26/luisa-schmidt-e-preciso-envolver-os-cidadaos-na-sustentabilidade/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/data-and-downloads/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22function_score%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22hasWorkflowState%22%3A%22published%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22should%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22elements%22%3A%22Adaptation%20Plans%20and%20Strategies%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%2C%22functions%22%3A%5B%7B%22gauss%22%3A%7B%22issued%22%3A%7B%22scale%22%3A%2214d%22%7D%7D%7D%5D%2C%22score_mode%22%3A%22sum%22%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22list%22%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22issued%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22highlight%22%3A%7B%22fields%22%3A%7B%22*%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D


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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Opções de 
adaptação

https://www.google.com/url?sa=t&rc
t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ve
d=2ahUKEwiD8dPl-5TwAhX1oFwKHd-
IALgQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%
2F%2Fwww.adapt-
local.pt%2Frecursos%2Fdocumentos%
2Fdownload%2F172%2F23%2F52&us
g=AOvVaw2ttI434KW4prxZlSBUimSV

Manual para 
identificação de 
opções de 
adaptação

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD8dPl-5TwAhX1oFwKHd-IALgQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.adapt-local.pt%2Frecursos%2Fdocumentos%2Fdownload%2F172%2F23%2F52&usg=AOvVaw2ttI434KW4prxZlSBUimSV


Opções de 
adaptação

https://eurocid.mne.gov.pt/al
teracoes-climaticasInstrumentos e 

medidas para a 
ação climática 
na Europa

https://eurocid.mne.gov.pt/alteracoes-climaticas


Adaptação 
às alterações

climáticas

https://bcsdportugal.org/vant
agens-em-abordar-as-
alteracoes-climaticas-na-
estrategia-de-negocios/

Vantagens em 
abordar as 
alterações 
climáticas na 
estratégia de 
negócios

https://bcsdportugal.org/vantagens-em-abordar-as-alteracoes-climaticas-na-estrategia-de-negocios/


“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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