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Variação da precipitação média por década
no período de 1960 a 2015

Anual Verão

Em Portugal, redução media de 40mm por década



Hoerling et al., 2011

Precipitação no Mediterrâneo nos meses de Novembro a
Abril de 1902 a 2010



Precipitação de 1971 a 2010 menos a de 1902 a 1970

Fonte:
Hoerling et al., 2011

Fonte: Hoerling et al., 2011



Fonte: IPMA

Precipitação anual em Portugal, 1931-2017



Principais secas em Portugal 
1943-1946  - A mais longa
1965
1976
1980-1981
1991-1992  - A segunda mais longa
1994-1995
1998-1999
2004-2006 – Com maior severidade (maior número de meses

consecutivos em seca severa ou extrema)
2014-2015
1016-2017 - ?
É muito difícil modelar secas e projetar qual a frequencia, 
duração e intensidade das secas futuras. 
Contudo é possível afirmar que as AC estão a aumentar a 
frequencia e a intensidade das secas em Portugal e Espanha.
Um estudo recente (Guerreiro, 2017) conclui que no futuro
as secas na Península Ibérica poderão durar até 8 anos



551,0

2017

Fonte: Ministério de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente



Na 8ª semana de 2018 o défice em relação à media era de 12600 hm3
Volume em 42,97% do total

Volume total de água nas barragens de Espanha
em 19 de fevereiro de 2018



The maps show changes 
in the frequency of 
meteorological droughts 
for two future periods 
(2041-2070, left and 
2071-2100, right) and 
for two emissions 
scenarios (RCP4.5, top 
and RCP8.5, bottom). 
Drought frequency is 
defined as the number 
of months in a 30 year 
period with the 
Standardised
Precipitation Index 
accumulated over a 6 
month period (SPI-6) 
having a value below -2.

Fonte: EEA

RCP4.5     2041-2070 RCP4.5     2071-2100

RCP8.5      2041-2070 RCP8.5     2071-2100



Frequência de secas

Frequência de secas extremas

Spinoni et al., 2017



Fonte: Aiguo Dai, 
2012



Fonte: Aiguo Dai, 2012



Exemplos de medidas de adaptação às alterações climáticas nos
recursos hídricos e na agricultura adotadas em outros países

Consumo doméstico de água per capita 
Portugal em 2009 – 167 l/dia (Pordata)
Espanha em 2014 - 131 l/dia (INE, 2014)
Israel em 2009      - 134 l/dia (The State of Israel’s National Water 

Efficiency Report, 2011)

Percentagem do uso total de água para a agricultura (sem pecuária)
Portugal em 2015(?) – 57% (FENAREG, 2016)
Espanha em 2005     - 75% (INE, 2006)
Israel em 2013           - 58% (Israel Water Authority, 2015)
Área de agricultura irrigada
Portugal em 2016  - 470000 ha (FENAREG, 2016)
Espanha em 2014  - 3605121 ha (Ministerio de APAMA, 2015)
Israel em 2015        - 200000 ha (Israel Water Authority, 2015)



Portugal

Israel

Instituto

Nacional de

Estatística, 2014

Statistical Abstract

of Israel, 2009

Atualmente
7,8 M



Instituto Nacional de Estadística, Espanha, 2016



Israel



Redução da precipitação em Israel
no período 1975-2010. Tal como na
Ibéria entre 20 e 50mm por década
Fonte: Ziv et al., 2013



74%

26%

58%

42%





- Desde 2005 Israel construiu 6 centrais de dessalinização
com capacidade de dessalinizar água salgada ou salobra
- Existem mais 30 centrais de pequena dimensão para água
salobra
- Atualmente geram 500 Mm3 de água por ano e está previsto
que a produção atinja 700 Mm3 em 2020. 
- Tratamento terciário para as águas residuais. Controlo com 37
parametros
- Líder mundial das tecnologias de poupança de água para o regadio
- Realização do plano de água em Israel foi financiado à custa de um 
aumento do preço da água em cerca de 40%
- Atualmente os aquíferos estão estabilizados e parte da água
reciclada é usada para manter os caudais ecológicos em períodos
de seca – Programa “Water for nature utilization”.
- Problemas graves na determinação dos volumes de água que são
fornecidos aos territórios da Palestina e à Jordania



Precipitação, 1971-2000



Nuria Hernández-Mora 

Universidad de Sevilla, 2015
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Project IMPRESSIONS

• Impacts and Risks from High-End Scenarios: Strategies for 

Innovative Solutions

• EU FP7 Project which started 1 November 2013

• EU contribution: ~ 9m €

• Duration: 5 years

• Coordinated by University of 

Oxford, UK

• Transdisciplinary consortium of 

24 partners from 16 European 

countries

• Portugal through CCIAM – CE3C 

(FCUL) is one of the partners





Comprimento: 286 km
Volume 
600 hm3

Unas 132.000 hectáreas de cultivos y 
más de 80.000 regantes dependen del 
trasvase del Tajo-Segura en Alicante, 
Murcia y Almería



Agricultura irrigada intensiva com água
proveniente do Tejo e também de 
dessalinizadoras em Almeria, Espanha



Espanha produz atualmente 3Mm3 por dia (1095 Mm3 por ano) de 
água dessalinizada em mais de 50 centrais



Evolução dos Custos da Dessalinização por m3





Adaptação às alterações climáticas no setor da 
agricultura e florestas em Portugal

1 - Formação dos técnicos das Empresas de 
águas da administração central e local 
sobre a problemática das alterações
climáticas

2 – Tecnologia e Inovação

3 – Melhor organização e eficácia do processo
decisório e administrativo

4 - Investimento



David Simon ✔✔✔✔ @AoDespair
In the pantheon of visual metaphors for America today, this is
the money shot.  12:49 PM - Sep 7, 2017 



Obrigado pela vossa atenção



Principais desafios

1 – Alterações na disponibilidade de água para a agricultura
(maior competição com os usos urbanos e energia)

2 – Maior necessidade de irrigação

3 – Alterações nos usos dos solos
a) – Deslocações geográficas das condições climáticas ideais

para os diferentes cultivares
b) – Deterioração dos solos
c) – Abandono das terras
d) – Diminuição da produção

4 – Deterioração da qualidade da água nos rios e aquíferos e 
maior erosão

5 – Perda de biodiversidade



Principais Soluções ou Medidas de Adaptação

1 – Aumentar a disponibilidade de água

a) - Reutilização das águas residuais

b) – Dessalinização (principalmente para usos urbanos e para 
diminuir a competição com a agricultura)

2 – Melhorar a gestão da água disponível

a) – Tecnologia e inovação para maior eficiência no uso da água

b) – Aumentar a capacidade de retenção da humidade dos solos



c)  - Aumentar a capacidade de interseção das águas pluviais e 
construir reservatórios de água de pequena dimensão nas
áreas agrícolas

d) – Diminuir as perdas de água na captação, armazenamento
distribuição e consumo

3 – Promover a migração das espécies florestais e em especial do
montado para Norte e em altitude 

4 – Escolher e adaptar os cultivares a um clima mais seco e quente

a) – Passar a cultivar variedades melhor adaptadas ou
outras espécies

b) – Desenvolvimento genético de espécies mais adaptadas
ao novo clima



Algumas preocupações de médio e longo prazo

1) – Insustentabilidade do uso da água. A utilização intensiva
dos aquíferos pode inviabilizar o seu uso após algum tempo
da ordem de anos a décadas

2) - Desertificação (perda de qualidade dos solos) devido
à erosão e salinização provocada pela irrigação intensiva
(exemplo: Alqueva)

3) - Dimunuição acentuada da produtividade do montado nas
regiões onde atualmente se encontra

4) - Maior consumo de energia devido à reutilização e 
dessalinização. Necessidade de maior utilização de
energias renováveis para suprir este aumento da procura. 



Fonte: André Vizinho, CCIAM-CE3C, 2017



Fonte: CCIAM-CE3C



Fonte: CCIAM-CE3C



Agricultura de sequeiro mais prejudicada pelo clima mais seco e quente pr
pelas alterações climáticas do que o regadio. Porém é necessária a dispon
de água para o regadio

Fonte: Boletim Mensal Agricultura
e Pescas, INE, Fevereiro 2018





Fonte, SIAM, 2006



Número de dias por ano com 

temperaturas máximas superiores a 

35º C  (dias quentes)

1961 - 1990 2080 - 2100

SIAM II



Área de distribuição potencial do pinheiro bravo face às Área de distribuição potencial do pinheiro bravo face às Área de distribuição potencial do pinheiro bravo face às Área de distribuição potencial do pinheiro bravo face às 
alterações do clima.alterações do clima.alterações do clima.alterações do clima.

Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade –––– AMA (mAMA (mAMA (mAMA (m3333 hahahaha----1111 anoanoanoano----1111))))

Real Simulação Presente Simulação Futuro

-53% -63%

-27% -4%

9% -11%



Área de distribuição potencial - Eucalipto

Real Simulação Presente Simulação Futuro

-35% -59%

-15% -25%

7% 0%



Área de distribuição potencial - Sobreiro

Real Simulação Presente Simulação Futuro

-10% -30%

5% 0%

18% 10%



DSR é um índice diário de perigo, 

derivado do FWI, i.e. o índice 

canadiano de perigo baseado em 

6 componentes, ou sub-indices,  3 

índices do teor de humidade dos 

combustíveis e 3 índices de perigo 

de fogo.
(Pereira et al. 2002. In: Santos, F.D., Forbes, 

K., Moita, R. (Eds.). Climate Change in 

Portugal. Scenarios, Impacts, and Adaptation 

Measures. Gradiva, Lisboa. Pp. 363-414).

Fonte: SIAM



Incêndios florestais no cenário climático do futuroIncêndios florestais no cenário climático do futuroIncêndios florestais no cenário climático do futuroIncêndios florestais no cenário climático do futuro

Aumento drástico do risco meteorológico de incêndio em 
todo o País

•Prolongamento da época de 
incêndio
• O grau de risco no futuro 
poderá ser maior que o pior dos 
casos actuais (Faro, Beja) em 
todo o País, atingindo-se níveis 
favoráveis à ocorrência de 
incêndios catastróficos.
• A recorrência dos fogos poderá 
inviabilizar a floresta em algumas 
zonas do País.

Fogo florestal na Serra de Monchique, Algarve, in 2003



Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
(ENAAC)

Concluída a 1ª fase dos trabalhos da ENAAC, estabelecida 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, 

de 1 de abril, foi elaborado pelo grupo de coordenação da 

ENAAC o Relatório de Progresso que resulta das 

contribuições dos grupos sectoriais. Este relatório 

desenvolve os objetivos da estratégia, apresenta os 

resultados dos trabalhos dos diversos grupos setoriais e 

identifica linhas de força para o desenvolvimento da fase 

seguinte. Os setores abordados foram os seguintes:



Agricultura, Florestas e Pescas (GPP)
Florestas (ICNF)
Biodiversidade (ICNF)
Energia (DGEG)
Ordenamento do Território e Cidades (DGT)
Recursos Hídricos e Zonas Costeiras (APA)
Saúde (DGS)
Saúde - Fichas (DGS)
Segurança de Pessoas e Bens (ANPC)

O Relatório de Progresso pode ser consultado em:

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/AlteracoesCli
maticas/Adaptacao/ENAAC/RelatProgresso/Relat_Progress
o.pdf

Vai ser brevemente colocada para discussão pública a Fase 
2 da ENAAC (2014-2020)



Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas em
Portugal

Sintra, Plano Estratégico do Concelho de Sintra face às Alterações Climáticas, Câmara

Municipal de Sintra, 2009, 

http://www.siam.fc.ul.pt/siam-sintra/

Cascais, Plano Estratégico de Cascais face às Alterações Climáticas , 

Câmara Municipal da Cascais, 2010, 

http://www.siam.fc.ul.pt/PECAC/

Almada, ELAC – Estratégia Local para as Alterações Climáticas –, http://www.m-

almada.pt/portal/page/portal/AMBIENTE/ENERGIA_EF_ESTUFA/?amb=0&ambiente_

energia_estufa=12899982&cboui=12899982

Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas

Madeira, CLIMAAT II, Impactos e medidas de Adaptação às Alterações Climáticas no 

Arquipélago da Madeira, Direcção Regional do Ambiente da Madeira, Funchal, 2006, 

http://www.sra.pt/files/PDF/Destaques/Brochura CLIMAAT_II_MadeiraFINAL.pdf



SINTRA



•ENQUADRAMENTO
•CENÁRIOS

•CENÁRIOS SOCIO-ECONÓMICOS
•CENÁRIOS CLIMÁTICOS

•RECURSOS HÍDRICOS
•ZONAS COSTEIRAS
•FLORESTAS E AGRICULTURA

•FLORESTAS
•AGRICULTURA

•BIODIVERSIDADE
•TURISMO E LAZER
•SAÚDE HUMANA
•MITIGAÇÃO

•SEQUESTRO DE CARBONO
•MITIGAÇÃO

SIAM- SINTRA
http://www.siam.fc.ul.pt/siam-sintra/



http://siam.fc.ul.pt/siam-cascais



Adaptar o Ciclo Urbano da Água a Cenários de 

Alterações Climáticas - EPAL

www.sim.ul.pt/cciam
www.sim.ul.pt/cciam

http://siam.fc.ul.pt/adaptaclima-epal/?lag=pt



Cartas de Inundação e Risco de Cheias 
em Cenários de Alterações Climáticas

www.sim.ul.pt/cciam

www.siam.fc.ul.pt/cirac



Flood Vulnerability Index in Lisbon

low

high

Flood events database 

from the National 

Authority of Civil 

Protection and from a 

Master thesis (Quaresma

2009)

10/38



Flood Vulnerability Index in central Portugal

low

high

Flood events database 

from the National 

Authority of Civil 

Protection and from a 

Master thesis (Quaresma

2009)

11/38



Flood Vulnerability Index in the north of Portugal

low

high

Flood events database 

from the National 

Authority of Civil 

Protection and from a 

Master thesis (Quaresma

2009)

12/38





Annual average 
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A adaptação às mudanças climáticas na União Europeia (EU) 

tem sido desenvolvida a nível nacional e da EU. Em 2009 a EU 

publicou um Livro Branco intitulado «Adaptação às alterações 

climáticas: para um quadro de acção europeu»  

Em Março de 2012 foi lançada a Plataforma Europeia para a 

Adaptação Climática, baseada na Web 

(http://climate-adapt.eea.europa.eu/), que incorpora os mais 

recentes dados sobre medidas de adaptação na UE, juntamente 

com alguns instrumentos úteis de apoio às políticas climáticas e 

notícias sobre eventos relevantes, especialmente conferências e 

workshops. 

Em Abril de 2013 foi publicada a Estratégia da UE para a adaptação 
às alterações climáticas.  Foram já elaboradas 22 estratégias de
adaptação ás alterações climáticas na Europa. 



O principal fundamento e motivação para prosseguir e fortalecer a 
política de adaptação na UE têm sido os avanços feitos na 
qualidade e abrangência das estimativas dos custos dos impactos 
gravosos das mudanças climáticas para a UE num cenário de não-
adaptação. 

Estima-se que o custo mínimo da não-adaptação às alterações 

climáticas varie entre 100 mil milhões de euros por ano em 2020 e 
250 mil milhões de euros em 2050, para o conjunto da UE.

Entre 1980 e 2011, as perdas económicas directas na UE devidas a 

inundações ultrapassaram 90 mil milhões de euros. Prevê-se que este 

montante se agrave, porquanto o custo anual dos danos causados por 

cheias fluviais está estimado em 20 mil milhões de euros na década de 

2020 e em 46 mil milhões de euros na década de 2050. 

O custo social das alterações climáticas pode também ser 

considerável. Ao longo do período 1980-2011, as inundações 

causaram mais de 2500 mortes e afectaram mais de 5,5 milhões 

de pessoas na UE



Essas medidas podem ser bastante eficazes, pois, “por cada 

euro gasto na protecção contra inundações, poderemos 

evitar seis euros de custos de danos”.

Estima-se que as medidas adicionais de protecção contra 

inundações se cifrem em 1,7 mil milhões de euros por ano 

na década de 2020, valor que aumentará para 3,4 mil milhões 

na década de 2050. 

Se não se tomarem mais medidas de adaptação, o número 

de mortes causadas pelo excesso de temperatura nas ondas 

de calor poderá sofrer um acréscimo anual de 26 000 na 

década de 2020, ascendendo a 89 000 na década de 20509. 



O projeto ClimateCost avalia em 11 mil milhões de euros o 
valor médio anual dos estragos provocados pela erosão e 
inundação nas zonas costeiras da UE no período de 2040-
2070 num cenário de não adaptação conjugado com um 
cenário intermédio de emissões de gases com efeito de 
estufa. 

O mesmo estudo projeta para os custos médios anuais do 
investimento em adaptação no mesmo intervalo de tempo 
valores compreendidos entre 1 e 1,5 milhares de milhões de 
euros (a preços de 2005). 

Com essa adaptação os custos dos prejuízos provocados 
pelos impactos seriam reduzidos, relativamente aos custos 
da não adaptação, por um fator de 6 (Relatório do Grupo de 
Trabalho do Litoral, Dezembro de 2014).


