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Perguntas frequentes 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2020) 

1. O que é a adaptação às Alterações Climáticas? 

Existem duas formas principais de responder às alterações climáticas: a mitigação e a 

adaptação. A mitigação aborda as causas das alterações climáticas, através da redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, enquanto adaptação visa reduzir os riscos provocados 

pelas alterações no clima. Ambas as abordagens serão necessárias: a mitigação para evitar que 

as alterações do clima sejam demasiado extremas; a adaptação porque mesmo que as 

emissões sejam drasticamente diminuídas, será ainda assim necessário lidar com as alterações 

globais no clima que já foram postas em movimento. 

Os seres humanos e as suas organizações sociais e económicas têm desde sempre vindo a 

adaptar a seus ambientes e formas de viver e trabalhar às condições locais de clima e 

território. Isso foi feito através do desenvolvimento de práticas, culturas e meios de 

subsistência adequados. No entanto, existe um risco acrescido de que as sociedades existentes 

não estejam preparadas para a magnitude das mudanças no clima que irão experimentar (em 

temperatura, frequência de secas e incêndios florestais, inundações e outros fatores). 

As medidas de adaptação são ações planeadas com antecedência ou que são postas em prática 

espontaneamente em resposta a uma pressão local. Podem incluir um gradiente de ações 

desde investimentos em infraestruturas de grande escala, como a construção de defesas para 

proteção contra a subida do nível do mar, até alterações comportamentais, que levem, por 

exemplo, a poupanças no consumo doméstico de água, ou à alteração das escolhas dos 

agricultores sobre que cultura semear. 
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2. Quais os principais impactes das alterações climáticas em Portugal? 

As evidências científicas indicam que a interferência humana sobre o sistema climático está de 

facto a ocorrer à escala global. Por sua vez, alterações recentes no clima têm provocado 

impactes nos sistemas naturais e humanos em todos os continentes e oceanos (IPCC 2014). 

Os impactes de recentes eventos extremos como ondas de calor, secas, cheias e fogos 

florestais demonstram a significativa vulnerabilidade e exposição de alguns ecossistemas e de 

muitos sistemas humanos à variabilidade climática (IPCC 2014). Portugal encontra-se entre os 

países europeus com maior potencial vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas.  

As principais conclusões de referência nacional e internacional sobre as potenciais alterações 

climáticas e seus impactes em Portugal são as fornecidas pelos projetos SIAM I (2002), SIAM II 

(2006) e CLIMAAT II (2006), que têm sido reconfirmadas por estudos mais recentes. 

A generalidade dos cenários apresentados por estes estudos projeta para o período 2080-2100 

o aumento significativo da temperatura média anual em todas as regiões do país, uma 

tendência de redução significativa dos dias de geada e aumento do número de dias quentes e 

de noites tropicais, aumento do risco de incêndio com alteração das capacidades de uso e 

ocupação do solo e implicações sobre os recursos hídricos decorrentes da alteração do clima 

térmico e alterações significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal continental e 

regiões autónomas, com tendências de redução da precipitação durante a primavera, verão e 

outono em Portugal continental.  

As tendências identificadas têm diferentes impactes territoriais e sectoriais, implicando 

respostas e necessidades específicas. Embora não se disponha de quantificação exata que 

permita estimar os impactes dos eventos meteorológicos extremos e das tendências 

verificadas nos últimos anos relacionadas com alterações climáticas, Portugal tem estimativas 

que apontam para 60-140 milhões de euros de custos anuais associados aos incêndios 

florestais1, tendo a seca de 2005 (a mais grave deste século) custos estimados em cerca de 290 

milhões de euros2, e a seca de 2012 prejuízos sobretudo ao nível das quebras de produção 

                                                           
1
 Estratégia Nacional para as Florestas, RCM n.º 114/2006. 

2
 Relatório de Balanço da Seca 2005 – Comissão Nacional para a Seca 2005. 
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agrícola, com custos previsionais estimados em 200 milhões de euros a que acrescem custos 

administrativos de mais de 250.000 euros3. 

As alterações climáticas têm tendência para potenciar ou acelerar outros riscos, onde se 

cruzam fatores naturais e antropogénicos, como por exemplo em termos da erosão costeira ou 

dos incêndios florestais. Deve ser assumida uma perspetiva sistémica e integrada em 

planeamento, que considere a dimensão cumulativa e interativa das alterações climática, que 

acarretam ainda maior incerteza e imprevisibilidade. 

 

3. Portugal tem benefícios em adaptar-se às alterações climáticas? Faz 

sentido agir com base em cenários climáticos? Não são demasiado 

incertos? 

A incerteza dos cenários climáticos futuros surge de duas fontes principais: a incerteza sobre 

emissões e as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa no futuro; e a incerteza 

associada com a resposta do sistema climático a essas alterações. 

Essa incerteza vai diminuindo ao longo do tempo, à medida que o conhecimento científico 

sobre o sistema climático vai melhorando, mas não pode ser eliminada completamente.  

A incerteza é por vezes usada para justificar o adiamento ou a não tomada de decisões, que 

afinal todos queremos “informadas” pela melhor ciência. No entanto, a verificarem-se os 

cenários climáticos, o tempo perdido será extremamente limitante da nossa capacidade de 

adaptação podendo vir a registar-se grandes perdas materiais, humanas e ambientais por não 

terem sido tomadas as decisões certas no tempo certo. As decisões têm portanto de ser 

tomadas desde já, assumindo a incerteza dos cenários climáticos como parte integrante desse 

processo. 

Uma forma de lidar com a incerteza consiste em comparar os resultados de vários cenários e 

modelos para balizar a amplitude das possíveis consequências das alterações climáticas. Desta 

forma, a “verdade” não é quantificada de forma exata, mas estará muito provavelmente 

                                                           
3
 Informação GPP/2012 com base nos trabalhos da Comissão de Prevenção, Monitorização e 

Acompanhamento dos Efeitos da Seca e das Alterações Climáticas, criada ao abrigo da RCM n.º 37/2012.
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dentro desses valores. Essa informação é, na maioria dos casos, suficiente para informar a 

decisão. 

Outra forma é a de concentrar as prioridades em medidas que melhoram a nossa capacidade 

para reagir a fenómenos meteorológicos a que já somos expostos com alguma frequência. Por 

exemplo, se melhorarmos a nossa capacidade de prevenir e reagir a fogos florestais isso vai 

tornar-nos melhor preparados para os verões quentes e secos que já temos, mas também 

tornar-nos mais preparados para quando essas condições se tornarem bastante mais 

frequentes, ou seja, não há “arrependimento” por agirmos já. 

 

4. Porquê rever a ENAAC e qual a importância desta estratégia? 

A primeira fase da ENAAC decorreu entre 2010 e 2013, tendo sido produzido um relatório de 

progresso com base nos trabalhos dos diversos grupos sectoriais e da coordenação, que 

realçou a natureza estratégica dos trabalhos efetuados. 

Foram identificadas algumas limitações no modelo seguido ao longo dos 3 anos de processo, 

das quais se destacam a criação do painel de apoio científico originalmente proposto, e a 

dificuldade em articular os trabalhos dos diferentes grupos sectoriais por forma a dar-lhes 

coerência e orientação. De igual forma, concluiu-se pela necessidade de maior envolvimento e 

capacitação dos agentes locais, designadamente através de uma maior intervenção dos 

municípios, dadas as suas competências no âmbito da promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações em domínios que são afetados pelos efeitos das alterações 

climáticas, e do reforço de articulação com os trabalhos desenvolvidos pelas Regiões 

Autónomas. 

Por outro lado, a composição alargada e abrangente do grupo de coordenação, a flexibilidade 

na formação dos grupos sectoriais (permitindo que cada sector identificasse os agentes mais 

relevantes para o seu caso) e uma cobertura sectorial definida em torno de competências e 

responsabilidades de entidades da administração central foram apontados como os principais 

pontos positivos que contribuíram para que os objetivos estratégicos desta primeira fase 

fossem globalmente atingidos. 
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Esta nova fase da ENAAC alicerça-se portanto nos pontos fortes e tentar endereçar alguns dos 

pontos fracos identificados. Com a ENAAC 2020 pretende-se estabelecer uma estrutura mais 

eficiente, sem duplicação de competências, e sistematizadora do conhecimento e iniciativas 

em matéria de adaptação às alterações climáticas. Pretende-se também avançar de uma fase 

mais exploratória e de capacitação dos agentes envolvidos para uma fase mais focada na 

implementação. 

 

5. Qual a visão e os objetivos da ENAAC? 

A ENAAC tem como visão para 2020: 

Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua implementação de 

soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas.    

Por forma a alcançar a sua visão para Portugal, a ENAAC 2020 assume três objetivos: 

I. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

II. Implementar medidas de adaptação; 

III. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.  

 

6. A quem se dirige a ENAAC? 

Na sua dimensão de sensibilização, a ENAAC dirige-se a todos os cidadãos adultos e em idade 

escolar, empresas e entidades públicas. Muitas das ações relevantes para a adaptação vão 

passar por alterações de atitudes e comportamentos individuais e a ENAAC pode ter um papel 

importante nessa educação do público. 

Na sua dimensão mais operacional, a ENAAC deve evoluir no sentido de promover e auxiliar os 

vários sectores, a administração central, regional e local e os decisores políticos a encontrar os 

meios e as ferramentas para a transposição do plano teórico para o plano de atuação através 

de um maior foco na implementação eficiente de medidas de adaptação e promovendo a sua 

integração nas diversas políticas sectoriais e instrumentos de planeamento territorial.  
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Ao nível da estrutura de governação da ENAAC procura-se promover um maior envolvimento 

das tutelas, a articulação com as regiões autónomas dos Açores e Madeira, tendo em conta, 

nomeadamente, as exigências de reporte nacional na matéria e uma melhor interação entre 

grupos sectoriais e entre os diversos níveis administrativos. 

A articulação entre entidades e a harmonização de procedimentos consiste num aspeto 

fundamental da ENAAC 2020, contribuindo para a disseminação da informação técnica e 

científica, para a monitorização e compilação de boas práticas de adaptação, bem como para o 

estabelecimento de prioridades de atuação. 

 

7. Qual o modelo de governação previsto? Como se processará o 

acompanhamento e monitorização da ENAAC? 

A implementação da ENAAC 2020 fica sob a responsabilidade de um grupo de coordenação, 

presidido pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

O Grupo de Coordenação é constituído pela APA, pelos coordenadores das Áreas Temáticas, 

pelos coordenadores dos Grupos de Trabalho Sectoriais, pelos representantes das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira e pelos representantes da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses.  

Ao Grupo de Coordenação compete dinamizar as atividades necessárias à prossecução da 

Estratégia, elaborar um plano geral de implementação bianual, coordenar o processo de 

monitorização e avaliação do grau de sucesso da Estratégia; promover a articulação entre 

sectores e definir orientações para as atividades das Áreas Temáticas e Grupos de Trabalho 

Sectoriais, elaborar propostas para a revisão da Estratégia, aprovar os relatórios e propor a 

constituição do Painel Científico. 

O Painel Científico de apoio à ENAAC 2020 tem uma composição mínima de cinco cientistas de 

reconhecida experiência em diferentes áreas relacionadas, entre outras, com as alterações 

climáticas, ambiente, gestão de risco ou políticas públicas. O Painel Científico aconselha e 

providencia suporte científico aos trabalhos dos diferentes agentes envolvidos na Estratégia, 

apoia e aconselha o Grupo de Coordenação tendo em atenção os objetivos da Estratégia e 
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acompanha o grau de progresso da implementação da Estratégia, sugerindo melhorias 

consideradas pertinentes. 

O apoio institucional da ENAAC é assegurado pelas tutelas sectoriais, das finanças, da ciência, 

da administração local e do desenvolvimento regional, sob coordenação da tutela do 

ambiente. 

 

8. Quais os sectores mais afetados pelas alterações climáticas? 

A ENAAC 2020 organiza-se em nove Sectores Prioritários, que representam as unidades 

elementares de trabalho, dando continuidade à fase anterior, tendo sido agora atualizados de 

forma a responder às necessidades identificadas.  

Os nove Sectores Prioritários considerados são: agricultura, biodiversidade, economia 

(indústria, turismo e serviços), energia e segurança energética, florestas, saúde humana, 

segurança de pessoas e bens, transportes e comunicações, zonas costeiras e mar. 

 

9. Qual é a abordagem de atuação da ENAAC? 

A prossecução coerente da visão e dos objetivos da ENAAC 2020 necessita de uma abordagem 

integrada, centrada na implementação traduzível em ações concretas a aplicar em todo o 

território nacional e que permita a cooperação com os restantes Estados-Membros da UE e 

múltiplos parceiros internacionais. 

A operacionalização da ENAAC requer uma estrutura flexível e dinâmica de forma a promover 

uma coerente integração vertical (entre escalas) e horizontal (entre sectores e organismos). 

Assim, a passagem à prática da ENAAC 2020 está organizada em seis Áreas Temáticas e nove 

Sectores Prioritários. As Áreas Temáticas promovem a coerente integração vertical das 

diferentes escalas necessárias à adaptação (da internacional à local) e a integração horizontal 

(dos diferentes sectores) através da coordenação e desenvolvimento de trabalho específico de 

carácter multissectorial. 
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10. Porque se define o horizonte temporal de 2020 para a ENNAC? 

É definida a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas até 2020, por se 

pretender o seu alinhamento com outros exercícios, designadamente com o da aplicação do 

quadro comunitário de apoio para o período 2020 (Portugal 2020), que constitui o instrumento 

financeiro privilegiado para apoiar a implementação de medidas de adaptação, bem como com 

a Estratégia da União Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas, que permitirá criar 

sinergias e racionalizar esforços. 

 

11. Como se financia a ENAAC? 

A identificação das necessidades de financiamento e das respetivas fontes é uma das 

prioridades da ENAAC 2020, devendo tirar-se partido da possibilidade de apresentação de 

projetos a diversas linhas de financiamento, comunitárias ou nacionais, incluindo ao Fundo 

Português de Carbono e aos diversos programas operacionais definidos no âmbito do Portugal 

2020, bem como nos Programas LIFE e Horizon 2020. Neste sentido os trabalhos da ENAAC 

2020 devem orientar e apoiar as candidaturas a financiamentos em matéria de adaptação às 

alterações climáticas, bem como desenvolver um quadro de avaliação e monitorização 

adequado para os projetos financiados ao abrigo desses programas. 

A experiência adquirida com o Programa AdaPT, financiado pelos EEA Grants e pelo Fundo 

Português de Carbono, será também instrumental para definir futuros modelos de apoio a 

projetos de adaptação em Portugal. 

 


