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6º Relatório do IPCC, Grupos de Trabalho I e II
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/


https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf



A concentração de dióxido de carbono na atmosfera

aumentou 49% desde o início da Revolução Industrial 

419 ppmv, maio de 2021
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Annual averages of global air temperature at a height of two metres estimated change since the pre-

industrial period (left-hand axis) and relative to 1991-2020 (right-hand axis) according to different datasets: 

Red bars: ERA5 (ECMWF Copernicus Climate Change Service, C3S); Dots: GISTEMPv4 (NASA); HadCRUT5 

(Met Office Hadley Centre); NOAAGlobalTempv5 (NOAA), JRA-55 (JMA); and Berkeley Earth. Credit: 
Copernicus Climate Change Service/ECMWF
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Cenários climáticos do IPCC, AR5 WGI, 2014



SROCC - Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 
IPCC, 2019



Variação da precipitação media annual na Europa para 
aumentos da temperature media global de 1,5º, 2º e 3º



Número de dias por ano com Índice meteorológico de perigo de 

incêndio florestal (FWI) muito elevado ou extremo, 

Fonte, Projeto PESETA IV, JRC



Desertification Vulnerability, serious
Desertification Vunerability, moderate
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UNFCCC Report on Climate Change, 2019

Transformação de climas húmidos em sub-húmidos, sub-
húmidos em semiáridos, semiáridos em áridos e áridos em
hiper-áridos devido às alterações climáticas



Houseboats float, amid extreme drought, on California's Lake 
Oroville in October 2021. (David Paul Morris/Bloomberg News)



Um amendoal abandonado em Newman, California, EUA, 2021
Foto de Terry Chea/AP



Fonte: Portela et al., 2020
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Fonte: Portela et al.,2021Portela, M.M.; Espinosa, L.A.; Zelenakova, M., 
Long-Term Rainfall Trends and Their Variability in Mainland Portugal in 
the Last 106 Years. Climate, 2020, 8, 146, DOI: 10.3390/cli8120146



Fonte: Portela et al., 2021



Precipitation Anomaly
A2 scenario for the period
2071-2100 relative to 
1961-1990, SIAM I Project, 
2002
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- Nos últimos 20 anos a precipitação em Portugal e 
Espanha diminui cerca de 15%, prevendo-se que 
diminua entre 10 a 25% até ao final do século.

- Nos últimos 20 anos a disponibilidade de água reduziu-
se cerca de 20%.

Fonte: Avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras 
e aplicação do índice de escassez WEI+, APA, Período de 
consulta públia de 2021-12-11 a 2022-06-30



Comparação entre 1945/46-1980/81 e 1981/82-2015/16







Comparando com outros países da UE, Portugal tem: 

1 - Uma excelente qualidade de água para consumo
humano

2 - Uma percentagem muito elevada de tratamento
das águas residuais urbanas

3 - Uma das mais baixas percentagens de re-utilisação
das águas residuais tratadas



Wastewater                        Wastewater Wastewater Treated
Generated Treated                                               and  Used

km3/ano km3/ano km3/ano

Alemanha 6,172                                     5,123  (83,0%)                                 0,042 (0,82%) 

Espanha 5,204                                     4,570  (87,8%)                                 0,487 (10,66%)

Itália 3,926                                     3,902 (99,4%)                                 0,233 (5,97%)

França 7,910                                     6,654 (84,1%)                                 0,411 (6,17%)

Portugal              0,577                                     0,561 (97,2%)                                 0,006 (1,07%)

Fonte: Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, 
treatment, and use, Agricultural Water Management 130(2013):1–13
DOI: 10.1016/j.agwat.2013.08.007
Toshio Sato, Manzoor Qadir, Sadahiro Yamamoto et al., 2013

Reutilizar as águas residuais urbanas



Dessalinização da água do mar por meio de energias renováveis



No sector da agricultura e da silvicultura, as medidas de adaptação podem 
concentrar-se:

(i) na cultura (a adaptação pode consistir em mudar ou melhorar a 
cultura/espécie/variedade)

(ii) no sistema de cultivo (inclui as práticas e técnicas de gestão como
bem como a rotação de culturas e os tempos); 

(iii) no sistema de agricultura (inclui o agricultor e, portanto, a capacidade 
de adaptação, o mercado, a regulamentação, os incentivos económicos, 
mecanismos de proteção e informação). 

Assim, a adaptação no sector da agricultura requer conhecimentos sobre a 
sensibilidade climática de cada cultura, espécie e variedade mais adequada 
conforme as diferentes condições de solo (por exemplo, retenção de água, 
nutrientes, matéria orgânica e estrutura, entre outros), exposição às 
variáveis climáticas ao longo do ano (por exemplo, radiação solar, 
humidade, precipitação, temperatura), interações com outras espécies (por 
exemplo, culturas, biodiversidade, pragas), usos do solo e a 
interdependência com as técnicas agrícolas utilizadas.



Requer também o uso sistemático de avisos meteorológicos sobre
temperatura e precipitação, sobre a ocorrência futura de eventos
extremos e projeções sobre as anomalias na temperature e 
precipitação semanais (6 semanas) e mensais (6 meses).

https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.longterm.forecasts/

Basta procurar:  effis.longterm.forecast

https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.longterm.forecasts/






Vizinho, A.; Avelar, D.; Branquinho, C.; Capela Lourenço, T.;
Carvalho, S.; Nunes, A.; Sucena-Paiva, L.; Oliveira, H.; Fonseca, A.L.; Duarte 
Santos, F.; et al.
Framework for Climate Change Adaptation of Agriculture and Forestry in 
Mediterranean Climate Regions. 
Land 2021, 10, 161. 
https://doi.org/10.3390/land10020161





Obrigado pela vossa atenção


