


O bater das asas de uma borboleta em Tóquio pode provocar um furacão em Nova Iorque. 



Dinâmica | E o bater das nossas asas desde que acordamos até que nos deitamos x 365 dias por ano? 



Tratar o clima por tu! Alterações Climáticas 

Tratar o clima por tu! 



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

•  O clima é o resultado da interação 

entre a atmosfera, a superfície 

terrestre e os oceanos. 

 

• Síntese dos estados do tempo 

característicos de um dado local, 

num determinado intervalo de 

tempo, que vai de meses a milhões 

de anos.   

Atmosfera Hidrosfera Litosfera 

Biosfera 



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

Períodos Frios 

(Glaciares) 

Períodos Quentes 

(Inter-Glaciares) 

Fonte: Utah Geological Survey 



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

Fonte: Nasa 

Níveis elevados de 
CO2 atmosférico 
relacionam-se com 
períodos quentes. 



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/5e/fc/ef/5efcefde494b6792d15a06ab0801c2b7.jpg e Mariana Hinzmann (CIIMAR) 
 

https://i.pinimg.com/originals/5e/fc/ef/5efcefde494b6792d15a06ab0801c2b7.jpg


Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

O planeta está mesmo a aquecer? 
 

SIM! 
 

Nos últimos 100 anos, a temperatura 
média da Terra subiu 0,85˚C. 

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/5e/fc/ef/5efcefde494b6792d15a06ab0801c2b7.jpg e Mariana Hinzmann (CIIMAR) 
 

https://i.pinimg.com/originals/5e/fc/ef/5efcefde494b6792d15a06ab0801c2b7.jpg


Tratar o clima por tu! 



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 



Tratar o clima por tu! 

Fonte: WRI 

Desde a revolução 
industrial… 

 
A evolução do clima tem ocorrido 
a uma taxa superior ao previsto 

com base apenas em causas 
naturais.  



Tratar o clima por tu! 

Tratar o clima por tu! 

https://www.youtube.com/watch?v=yyMQrhVejs4  

https://www.youtube.com/watch?v=yyMQrhVejs4


Tratar o clima por tu! 
Alterações Climáticas 

O bom, o mau e o vilão 



• Os gases com efeito de estufa (GEE) estão a acelerar as 
alterações climáticas? 

SIM! 

 
 

• Os GEE são responsáveis por manter a superfície da         
Terra hospitaleira para a vida? 

 SIM! 

 

O bom, o mau e o vilão 



O bom, o mau e o vilão 

O efeito de estufa…. 

Fonte: EIA 



Tratar o clima por tu! 

O bom, o mau e o vilão 

presentes naturalmente no planeta ou de origem antropogénica  



O bom, o mau e o vilão 

Emissões de GEE a nível nacional, por gás 

Fonte: APA (2018) e IPCC (2014) 



 - Queima de combustíveis fósseis  
- Uso de fertilizantes azotados  

 - Destruição de turfeiras  
- Plantação de arrozais e criação de gado  

 - Veículos, casas e fábricas  

 - Respiração dos seres humanos e animais  
- Queima de combustíveis fósseis 

 - Decomposição de plantas  

O bom, o mau e o vilão 



O bom, o mau e o vilão 

Naturais 

Variação da 
órbita da Terra 
em volta do Sol 

Flutuações na 
atividade solar 

Atividade 
vulcânica  

Antropogénicas 

Utilização de 
combustíveis 

fósseis 

Destruição de 
florestas 

Urbanização 

Libertação de 
aerossóis  

Causas das Alterações 
Climáticas 



O bom, o mau e o vilão 

Impactos das 
 Alterações Climáticas 

Economia  

Saúde humana  

Recursos 
hídricos, 
incluindo 

glaciares, neve e 
gelo 

Agricultura  

Sistemas 
marinhos, 

terrestres e 
biodiversidade 

Atmosfera e 
clima 



Tratar o clima por tu! Alterações Climáticas 

Realidade ou ficção? 



Realidade ou Ficção? 

Índice de 
vulnerabilidade 

às AC 

Fonte: Maplecroft (2015) 



Realidade ou Ficção? 



Realidade ou Ficção? 

https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-08-16-As-consequencias-das-alteracoes-climaticas  
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Realidade ou Ficção? 

Calor extremo 

• Onda de calor de 2003 
gerou 70 mil mortes 
adicionais na Europa, 
dos quais 1953 foram 
em Portugal   

 

• As ondas de calor 
começam a ser mais 
frequentes e intensas  

Secas e inundações 

• 4 das maiores secas da 
Península Ibérica 
aconteceram nos últimos 
15 anos 

 

• Em outubro de 2017, 
todo o território nacional 
se encontrava em seca 
severa ou extrema 

 

• Inundações cada vez mais 
frequentes e 
destruidoras, aumentam 
o número de vítimas  
 

Degelo  

• Redução de 12,8% da 
área de gelo, por 
década entre 1981 e 
2010 

 

• Desaparecimento de 
3600 Gt de gelo da 
Gronelândia entre 
1992 e 2015 

Oceano 

• Nível médio das águas do 
mar subiu 20cm desde o 
inicio do séc. XX 

 

• A temperatura à 
superfície tem vindo a 
aumentar em média 
0,21˚C por década 
desde 1979 

 

• Acidificação aumentou 
30% desde a revolução 
industrial 

Ecossistemas e 
agricultura  

• Morte de 50% dos corais 
da Grande Barreira 
Australiana entre 
2016/17 

 

• Temperaturas mais 
elevadas alteram o 
período de cultivo e 
floração das culturas  

 

• Proliferação de espécies 
de insetos e ervas 
daninhas invasivas que 
afetam o rendimento das 
culturas  
 

Em Madrid, o calor levou os moradores a procurarem fontes de água na cidade. 



Realidade ou Ficção? 

Calor extremo 

• Onda de calor de 
2003 gerou 70 mil 
mortes adicionais na 
Europa, dos quais 
1953 foram em 
Portugal   

 

• As ondas de calor 
começam a ser mais 
frequentes e intensas  

Secas e inundações 

• 4 das maiores secas da 
Península Ibérica 
aconteceram nos últimos 
15 anos 

 

• Em outubro de 2017, todo 
o território nacional se 
encontrava em seca 
severa ou extrema 

 

• Inundações cada vez mais 
frequentes e destruidoras, 
aumentam o número de 
vítimas  
 

Degelo  

• Redução de 12,8% da 
área de gelo, por 
década entre 1981 e 
2010 

 

• Desaparecimento de 
3600 Gt de gelo da 
Gronelândia entre 
1992 e 2015 

Oceano 

• Nível médio das águas do 
mar subiu 20cm desde o 
inicio do séc. XX 

 

• A temperatura à 
superfície tem vindo a 
aumentar em média 
0,21˚C por década 
desde 1979 

 

• Acidificação aumentou 
30% desde a revolução 
industrial 

Ecossistemas e 
agricultura  

• Morte de 50% dos corais 
da Grande Barreira 
Australiana entre 2016/17 

 

• Temperaturas mais 
elevadas alteram o 
período de cultivo e 
floração das culturas  

 

• Proliferação de espécies 
de insetos e ervas 
daninhas invasivas que 
afetam o rendimento das 
culturas  
 

Albufeira. Foto: Jornal do Algarve  

Seca num braço do Guadiana. Foto: António Carrapato/ Lusa 



Realidade ou Ficção? 

Calor extremo 

• Onda de calor de 
2003 gerou 70 mil 
mortes adicionais na 
Europa, dos quais 
1953 foram em 
Portugal   

 

• As ondas de calor 
começam a ser mais 
frequentes e intensas  

Secas e inundações 

• 4 das maiores secas da 
Península Ibérica 
aconteceram nos últimos 
15 anos 

 

• Em outubro de 2017, todo 
o território nacional se 
encontrava em seca 
severa ou extrema 

 

• Inundações cada vez mais 
frequentes e destruidoras, 
aumentam o número de 
vítimas  
 

Degelo  

• Redução de 12,8% da 
área de gelo no 
Ártico, por década 
entre 1981 e 2010 

 

• Desaparecimento de 
3600 Gt de gelo da 
Gronelândia entre 
1992 e 2015 

Oceano 

• Nível médio das águas do 
mar subiu 20cm desde o 
inicio do séc. XX 

 

• A temperatura à 
superfície tem vindo a 
aumentar em média 
0,21˚C por década 
desde 1979 

 

• Acidificação aumentou 
30% desde a revolução 
industrial 

Ecossistemas e 
agricultura  

• Morte de 50% dos corais 
da Grande Barreira 
Australiana entre 2016/17 

 

• Temperaturas mais 
elevadas alteram o 
período de cultivo e 
floração das culturas  

 

• Proliferação de espécies 
de insetos e ervas 
daninhas invasivas que 
afetam o rendimento das 
culturas  
 

ResearchGate 



Realidade ou Ficção? 

Calor extremo 

• Onda de calor de 
2003 gerou 70 mil 
mortes adicionais na 
Europa, dos quais 
1953 foram em 
Portugal   

 

• As ondas de calor 
começam a ser mais 
frequentes e intensas  

Secas e inundações 

• 4 das maiores secas da 
Península Ibérica 
aconteceram nos últimos 
15 anos 

 

• Em outubro de 2017, todo 
o território nacional se 
encontrava em seca 
severa ou extrema 

 

• Inundações cada vez mais 
frequentes e destruidoras, 
aumentam o número de 
vítimas  
 

Degelo  

• Redução de 12,8% da 
área de gelo, por 
década entre 1981 e 
2010 

 

• Desaparecimento de 
3600 Gt de gelo da 
Gronelândia entre 
1992 e 2015 

Oceano 

• Nível médio das águas do 
mar subiu 20cm desde o 
inicio do séc. XX 

 

• A temperatura à 
superfície tem vindo a 
aumentar em média 
0,21˚C por década 
desde 1979 

 

• Acidificação aumentou 
30% desde a revolução 
industrial 

Ecossistemas e 
agricultura  

• Morte de 50% dos corais 
da Grande Barreira 
Australiana entre 2016/17 

 

• Temperaturas mais 
elevadas alteram o 
período de cultivo e 
floração das culturas  

 

• Proliferação de espécies 
de insetos e ervas 
daninhas invasivas que 
afetam o rendimento das 
culturas  
 



Realidade ou Ficção? 

Calor extremo 

• Onda de calor de 
2003 gerou 70 mil 
mortes adicionais na 
Europa, dos quais 
1953 foram em 
Portugal   

 

• As ondas de calor 
começam a ser mais 
frequentes e intensas  

Secas e inundações 

• 4 das maiores secas da 
Península Ibérica 
aconteceram nos últimos 
15 anos 

 

• Em outubro de 2017, todo 
o território nacional se 
encontrava em seca 
severa ou extrema 

 

• Inundações cada vez mais 
frequentes e destruidoras, 
aumentam o número de 
vítimas  
 

Degelo  

• Redução de 12,8% da 
área de gelo, por 
década entre 1981 e 
2010 

 

• Desaparecimento de 
3600 Gt de gelo da 
Gronelândia entre 
1992 e 2015 

Oceano 

• Nível médio das águas do 
mar subiu 20cm desde o 
inicio do séc. XX 

 

• A temperatura à 
superfície tem vindo a 
aumentar em média 
0,21˚C por década 
desde 1979 

 

• Acidificação aumentou 
30% desde a revolução 
industrial 

Ecossistemas e 
agricultura  

• Morte de 50% dos corais 
da Grande Barreira 
Australiana entre 2016/17 

 

• Temperaturas mais 
elevadas alteram o 
período de cultivo e 
floração das culturas  

 

• Proliferação de espécies 
de insetos e ervas 
daninhas invasivas que 
afetam o rendimento das 
culturas  
 



Realidade ou Ficção? 
Fonte: EEA 



Realidade ou Ficção? 

• Aumento significativo da temperatura média em todas as 

regiões de Pt até ao fim do séc. XXI; 

• Aumento da temperatura máxima no Verão (3˚C na zona 

costeira e 7˚C no interior);  

• Aumento do nº de dias quentes (máx. > 35˚C) e noites 

tropicais (min > 20˚C); 

• Aumento da frequência e intensidade das ondas de calor, com 

aumento do risco de incendio; 

• Redução em índices relacionados com frio (geada);  

• Redução da precipitação. 

 



Realidade ou Ficção? 

Realidade… 



Tratar o clima por tu! Alterações Climáticas 

Preocupações globais  



Preocupações globais 



Preocupações globais 



• Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados com o 
clima e as catástrofes naturais em todos os países; 

 

• Integrar medidas relacionadas com alterações climáticas nas políticas, estratégias 
e planeamentos nacionais; 

 

• Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade             
humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação,                   
redução de impacto e alerta precoce no que respeita às alterações             
climáticas; 

 

 

 

Preocupações globais 



• Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de mobilizarem, em conjunto, 
100 mil milhões de dólares por ano, a partir de 2020, de forma a responder às 
necessidades dos países em desenvolvimento; 

 

• Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planeamento e gestão eficaz 
no que respeita às alterações climáticas, nos países menos desenvolvidos e pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento, e que tenham um especial enfoque nas 
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas; 

 

• Reconhecer que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações     
Climáticas é o principal fórum internacional, intergovernamental para                      
negociar a resposta global às alterações climáticas. 

 

 

 

 

Preocupações globais 



Preocupações globais 

Plano de ação destinado a limitar o 
aquecimento global a um valor abaixo 

dos 2˚C, até 2100.  

Reduzir as emissões de GEE. 



Preocupações globais Preocupações globais 



Tratar o clima por tu! Alterações Climáticas 

Os queremos e os havemos 



Os queremos e os 

havemos 

Temos de mudar? 

Podemos mudar? 

Queremos mudar? 

Iremos mudar? 



Os queremos e os 

havemos 

Fonte: EEA 



Os queremos e os 

havemos 



Os queremos e os 

havemos 



Os queremos e os 

havemos 

Temos de mudar? 

Podemos mudar? 

Queremos mudar? 

Iremos mudar? 



Os queremos e os 

havemos 



Os queremos e os 

havemos 

Mitigação – intervenção humana para 
reduzir as fontes ou aumentar os 

sumidouros de GEE  

Adaptação – intervenção humana que 

procura moderar ou evitar danos 

associados às alterações climáticas.  



Os queremos e os 

havemos 

Se praticamente todas as nossas atividades 
do dia-a-dia são geradoras de CO2… Reduzir a nossa 

pegada ecológica 

Reduzir a 
quantidade de 

recursos 



Os queremos e os 

havemos 

Se praticamente todas as nossas atividades e escolhas do dia-a-dia são geradoras de CO2… 

O QUE PODEMOS NÓS FAZER ENTÃO? 



Os queremos e os 

havemos 
A nossa alimentação – desde a produção, transformação e transporte –  

é responsável por cerca de 20 a 30% das emissões GEE.  

- Carne 
+ Produtos 

locais 

+ Produtos 

base 

- Desperdício  Fonte: Food System Primer 



Os queremos e os 

havemos 

Fonte: WWF 



Os queremos e os 

havemos 

• O setor energético – desde a produção ao consumo pela indústria, serviços, transportes 
e uso doméstico – é responsável por mais de 80% das emissões GEE na UE.  

 
• A energia doméstica representa 17,4% do consumo final.   

Aquecimento/ 
arrefecimento  

Iluminação e 
equipamentos 

Água 



Os queremos e os 

havemos 

Fonte: Resnet 



Os queremos e os 

havemos 
• O setor dos transportes implica o maior consumo de energia, contando com perto de 

40% do consumo final de energia primária.  
 
• O setor dos transportes representa 24% do total de emissões de GEE em Portugal.  

Fonte: EEA 



Os queremos e os 

havemos 

Fonte: EEA 



Os queremos e os 

havemos 

A deposição em aterro e a incineração de resíduos são processos altamente 
dispendiosos em termos de energia. 

 

Fonte: World Bank Group 



Os queremos e os 

havemos 

https://www.facebook.com/SDG2030/posts/2442043969355732   

https://www.facebook.com/SDG2030/posts/2442043969355732


? Preciso mesmo de comprar 
? De onde vem o meu artigo 
? Qual é a matéria-prima utilizada 
? É reciclável 
? Pode ser em segunda mão 



Os queremos e os 

havemos 
- Não comprar por impulso; 

- Usar ecobags (em qualquer loja incluindo a padaria) e 

embalagens reutilizáveis (restauração); 

- Escolher produtos com opção de recarga; 

- Comprar a granel quando possível;  

- Criar/ procurar redes de partilha de objetos (livros, 

roupa, brinquedos, etc) em segunda mão; 

- Usar os produtos até que deixem de servir; 

- Fazer a separação dos resíduos em fim de vida; 

       (…) 

 



Os queremos e os 

havemos 
Agir coordenadamente em conjunto com 
outros cidadãos que defendem posições 

semelhantes potencia a nossa força, 
aumentando a confiança e o espetro de ação. 

- Intervir nos processos de participação 
pública  
- Colaborar com instituições que defendem 
os mesmos princípios 
- Tornar-se um exemplo de modo de vida 
sustentável   
- Compensar as emissões de GEE 



Os queremos e os 

havemos 



Os queremos e os 

havemos 

https://www.wwf.org.uk/what-we-do/area-of-work/climate-change-and-energy   
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Dinâmica | Alteração do rumo 





Os queremos e os 

havemos 

Dinâmica | Alteração do rumo 

 Iogurte e queijo fresco caseiros 
 Sumo e batidos para aproveitamento de  frutas e vegetais  

 Água da torneira 
 Chá a granel  

 Polpa de tomate caseira  
 Recipientes herméticos de vidro 

 Mínimo 3 refeições vegetarianas por semana 
 Saco do pão e transportadora de bolos em pano 

 Ecobags  
 Luffa para a louça 

 Escova de dentes de bambu 
 Discos de limpeza facial reutilizáveis  

 Sabonete liquido caseiro 
 Produtos de limpeza concentrados  

 Aproveitar folhas 
 Faturas eletrónicas  

 Presentes embrulhados em folha de jornal  
 Separação de resíduos  

 Substituir o leite por Kefir 
 Redução dos enlatados em 70%  
 Continuar a reduzir as embalagens  
 Reduzir o desperdício alimentar para 

menos de 10% 
 Champô e desodorizante em barra 
 Alternativa para cápsulas de café…  


