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Reconstituição da evolução da 

temperatura média global da 

baixa atmosfera, representada 

por meio da anomalia 

relativamente à média do 

período de 1961 a 1990, e da 

concentração atmosférica do 

CO2 nos últimos 400 000 anos 

(Petit, 1999). Figura adaptada 

de EEA, 2004. Repare-se na 

correlação que se observa 

entre os dois registos. O 

aumento da concentração do 

CO2 a partir da revolução 

industrial e até ao presente está 

indicado por um vector 

aproximadamente vertical 

devido à escala de tempo 

utilizada na figura  

Source, Petit et al., 1999 



Concentração do dióxido de carbono aumentou de 42%  

desde o século XVIII 



Fonte, IPCC  

Aumento da concentração de dióxido de carbono  

na atmosfera desde o ano de 900 



IPCC, AR5, 2014, Synthesis Report 
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Satellite view of deforestation in Rondônia, Brazil, 1975 and 2012 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Gallery/landsat.php?src=features-hp










Número de eventos extremos 
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Storm and flood only  

NatCatSERVICE 

Natural catastrophes in Portugal 

1980 – 2011 
Percentage distribution 

107 loss events 3,000 fatalities* 

Overall losses** US$ 6,900m  Insured losses** US$ 160m 

© 2012 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – As at April 2012   

Meteorological events 

(Storm) 

Hydrological events 

(Flood, mass 

movement) 

Climatological events 

(Extreme temperature,  

drought, wildfire) 

Geophysical events 

(Earthquake, tsunami,  

volcanic eruption) 

*Heat wave 2003: 2,500 fatalities 
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Aumento da  

precipitação anual 

na  Escandinávia: 

20.64mm por 

década 

 

Diminuição da 

Precipitação anual 

na Península 

Ibérica: 

-37.07mm por década 

 

EEA Report, 2012 

Precipitação observada 
na Europa 1960 - 2014 



Variabilidade e 

Alterações 

Climáticas 

 

 

Impactos 

 

Mitigação 

 

Adaptação 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Respostas 

 

  

 
  

 

Efeitos indirectos 

Efeitos directos ou retroacção 



Impact of national climate pledges (aka INDCs) on world’s  

greenhouse gas emissions measured in CO2 equivalents (CO2e). 
 



IPCC, 2014 



IPCC, AR5, 2013-2014 
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1961-1990 

2071-2100 

EEA, 2013 



Projected changes 

in annual  

precipitation (%) in 

the period  

2071-2100 compared 

to the baseline 

period 1971-2000 for 

the forcing scenario  

RCP 8.5. Model 

simulations are 

based on the multi-

model ensemble 

average of RCM  

simulations from the 

EURO-CORDEX 

initiative. 



Workshops de Caminhos de Adaptação para Mértola 

Reunir com 

Instituições e 

Agricultores 

Criar uma Visão 

Positiva para o 

futuro do território 

Mértola 

Compilar 

Conhecimento 

Escolher Caminhos de 

Adaptação futuros 

Planear nas zonas 

e microclimas 

Projeto Adapt for Change APA - EEA Grants 2015-2016 

Criar uma Visão Comum e um Plano de Adaptação da Agricultura e Florestas de 

Mértola até ao ano 2100 

Planear Espécies, Zonas 

e Capacidade de 

Adaptação 

Contacto André Vizinho: CCIAM – CE3C(http://cciam.fc.ul.pt/) 



AdaptForChange

2010 2040 2070 2100 

RCP 8.5 Mértola 2010 2040 2070 2100 

Precip. média 
anual 482mm  404mm 316mm 288mm 

Temp. Mín 3.89 ºC 4.73 ºC 5.15 ºC 6.43 ºC 

Temp. média 
anual 16.9 ºC  17.5 ºC  18.9 ºC  20.9 ºC 
Temp. Máx 
(Agosto) 33.1 ºC  36.26 ºC 37.56 ºC 39.5 ºC 

Cenários Climáticos 
 para Mértola (RCP8.5) 

Fonte: Projeto ClimAdapt.Local,  Calheiros et 2015 



AdaptForChange

Impactes sobre as 
principais espécies 



2º Actuar ao nível 
dos Factores de 
Pressão (P): 

•Barragens 

• Lagos permanentes 

•Charcas 
 

3. Capturar 
Água Chuva 

• Diversidade de culturas, 
espécies, variedades 

• Preservar património 
genético 

• Montado 
Agrosilvopastoril 

3.Diversidade 

•Utilizar Espécies 
Adequadas ao clima 
esperado 

• Seleccionar e 
melhorar espécies 

3. Espécies 

 

•Utilizar 
microclimas para 
localizar culturas 

•Criar microclimas 

2.Microclimas 

3º Actuar ao nível do Estado (S): 
• Regenerar solo 

• Eficiência no uso 
da água 

• Gestão das 
pastagens 

3. Boas 
práticas 

4º Actuar ao nível dos Impactes (I): 

• Seguros agrícolas 

• Reforçar estruturas 

• Guardar alimento 

• Proteger culturas e 
gado das pragas, calor 
e frio 

4. Protecção 

1º Actuar ao nível 
das Forças 
Motrizes (D): 

 

• Redução 

• Sumidouro 

1.Mitigação 



•Barragens 

• Lagos 
permanentes 

•Charcas 
 3. Capturar 

Água Chuva 

•Diversidade de 
culturas, espécies, 
variedades 

•Preservar património 
genético 

•Montado 
Agrosilvopastoril 

3.Diversidade 

•Utilizar Espécies 
Adequadas ao clima 
esperado 

•Seleccionar e 
melhorar espécies 

3. Espécies 

 

•Utilizar microclimas 
para localizar 
culturas 

•Criar microclimas 

2.Microclimas 

2º Actuar sobre a Sensibilidade / Consequências (S + I): 

•Regenerar solo 

•Eficiência no uso da 
água 

•Gestão das 
pastagens 

3. Boas 
práticas 

•Seguros agrícolas 

•Reforçar estruturas 

•Guardar alimento 

•Proteger culturas e gado 
das pragas, calor e frio 

4. 
Protecção 

1º Actuar sobre a Exposição / Causas (D + P): 

 

•Redução 

•Sumidouro 

1.Mitigação 

3º Actuar sobre a Capacidade de Adaptação 

PROMOÇÃO E FORMAÇÃO 

GOVERNANÇA 

FINANCIAMENTO 

MONITORIZAÇÃO 



Caminhos 
de 
Adaptação  
(de base) 
Para Mértola 



                                 CONCLUSÕES  
Para a preservação do Montado é essencial que se 

cumpra o Acordo de Paris 

 

Mesmo cumprindo o Acordo de Paris é necessário  

adaptar o Montado a um clima mais seco e quente 

 

Aproveitar a tendência de adaptação espontânea do sobreiro 

de migrar para Norte no território nacional 

 

Para cumprir o Acordo de Paris é necessário descarbonizar 

a economia mundial 

 

Os países com economias mais avançadas, entre os quais se 

encontra Portugal, devem liderar o processo de construir  

uma economia de baixo carbono  



Economia Circular 



ECONOMIA CIRCULAR 

 

1 - Dar prioridade aos recursos que se podem regenerar 

2 - Preservar e manter, tanto quanto possível, o que está 

em uso 

3 - Usar os residuos como um recurso 

4 - Planear e produzir bens com maior tempo de vida 

5 - Colaborar entre empresas e o setor público no ciclo de 

vida dos produtos no sentido de criar maior valor 

conjunto 

6 – Repensar o modelo de negócio de modo a valorizar os 

produtos através de uma maior interação entre produtos 

e serviços   

7 – Incorporar sempre que possível a tecnologia digital 



Obrigado pela Vossa Atenção 


