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decisões políticas voluntárias, que se baseiam na consciência, 
ou assunção, de que as condições climáticas mudaram

adaptação planeada 

mitigação
2 linhas de ação

adaptação

combate às causas

combate aos efeitos

Alterações climáticas





Em elaboração até ao final de 2019, o PMAAC-AML

proporá o enquadramento estratégico e operacional

no domínio da adaptação às alterações climáticas

na Área Metropolitana de Lisboa.



3 dimensões

Uma abordagem integrada

melhoria do conhecimento técnico e científico e
a sua aplicação ao território metropolitano

capacitação institucional e das comunidades

adoção de uma cultura transversal de adaptação



LÍDER
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  ¾





Unidades 
morfoclimáticas

da AML

Fase 1 – Cenário base de adaptação



Unidades 
de Resposta 
Climática 
Homogénea 

(URCH) da AML

Unidades 

morfoclimáticas



dois períodos temporais de 
projeção no território 
metropolitano: de 2041 a 

2070 e de 2071 a 2100.

RCP 4.5
pressupõe uma trajetória de 
aumento da concentração de CO2
atmosférico até 520 ppm em 2070, 
com incremento menor até 2100; e,
RCP 8.5
pressupõe uma trajetória 
semelhante ao cenário RCP 4.5 até 
2050, mas com au- mento 
intensificado posteriormente, atin-
gindo uma concentração de CO2 de 

950 ppm em 2100.
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Fonte: Adaptado de D. Schroter and the ATEAM consortium 2004, Global change vulnerability - assessing the 
European human-environment system, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Fase 2 – Avaliação de Impactes e de Vulnerabilidades

Fatores relevantes 
para a determinação 
da vulnerabilidade 
climática



Abordagem metodológica para identificação 
e avaliação de vulnerabilidades climáticas atuais e futuras
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Matriz de avaliação 
do risco climático 
sectorial ‘Biodiversidade 
e Paisagem’ 

Riscos Climáticos 

Nível do Risco 

Tendência 

do Risco 

Presente 

 (até 2040) 

Médio 

Prazo 

(2041/2070) 

Longo 

Prazo 

(2071/2100) 

A. Precipitação excessiva 1 2 2 ↑ 

B. Redução da precipitação 4 6 9 ↑ 

C. Alteração na escala sazonal da precipitação 2 4 6 ↑ 

D. Secas 4 6 9 ↑ 

E. Temperaturas elevadas/ondas de calor 4 6 9 ↑ 

F. Alteração na escala sazonal da temperatura 1 4 6 ↑ 

G. Nível médio das águas do mar 4 6 9 ↑ 

H. Temperaturas baixas/ondas de frio 1 1 1 ® 

I. Gelo/geada/neve 1 1 1 ® 

J. Granizo 1 1 1 ® 

K. Ventos fortes 2 2 2 ® 

L. Tempestades/tornados/trovoadas 2 2 2 ® 

 Legenda:  

Nível de risco:  
                        Baixo           Moderado                   Alto                                ↑ Aumento do Risco     ® Manutenção do Risco      ↓ Diminuição do 

Risco 
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Evolução do risco climático 
para os principais impactes 
associados a eventos 
climáticos para o sector 
‘Biodiversidade 
e Paisagem’
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As opções de adaptação têm por objetivos 

reduzir as vulnerabilidades e a exposição aos riscos climáticos, 

minorar, relativamente às comunidades, sectores de atividade 

e meio-ambiente, as consequências provenientes das alterações 

do clima, promover a derivação de políticas e a alteração 

de comportamentos que se mostrem necessários, aumentar 

a resiliência territorial, incrementar a resistência a eventos 

meteorológicos extremos e melhorar a capacidade de resposta 

em situações de emergência.

Fase 3 – Opções de adaptação



Guia para a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas 
escalas e tipologias de planeamento municipal, intermunicipal e metropolitano. 

Agenda Metropolitana de Adaptação Sectorial

Agenda Metropolitana de Adaptação 

quadro de medidas e ações de adaptação propostas, 
estruturado pelos principais riscos climáticos para os sectores e 
o caminho adaptativo das ações a concretizar no âmbito desta 
Agenda.

quadro de medidas e ações de adaptação propostas, estruturado 
pelos principais riscos climáticos, numa lógica territorial.
Riscos climáticos:

- Ondas de calor e subida das temperaturas;
- Secas;
- Eventos de precipitação intensa e tempestades;
- Subida do nível médio das águas do mar.

Modelos e instrumentos de gestão, 
monitorização e governação do PMAAC-AML



aumentar o conhecimento e a capacidade de monitorizar, 
gerir e disseminar a informação relativamente às alterações climáticas 

Sistema de informação

disseminação

pesquisa
visualização

descarregamento

monitorização

atualização
avaliação
revisão

gestão
decisão

governação

sensibilização
informação

conhecimento

interoperabilidade
dados abertos
usabilidade
OGC



Sistema de informação

Portal for ArcGIS

ArcGIS Enterprise
Sites















Capacitação, participação e comunicação



Conferência final

6 de dezembro

Workshop TEC

24 de outubro

Workshops AEM

AML Sul
28 de outubro

AML Norte
30 de outubro

Próximas sessões públicas



Obrigada!


