Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

1 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

FICHA TÉCNICA
Título do estudo:
Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas – Diagnóstico Climático
Promotor:
Câmara Municipal de Aveiro
Documento:
Relatório preliminar de maio de 2020

Equipa técnica do Município de Aveiro coordenada por:
Eng.º Fernando Almeida

Equipa técnica da IrRADIARE coordenada por:
Dra. Elsa Nunes

Maio de 2020

2 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

3 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

ÍNDICE
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 2
ÍNDICE .............................................................................................................................. 4
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 7
ÍNDICE DE TABELAS ........................................................................................................... 9
GLOSSÁRIO ..................................................................................................................... 10
SIGLAS E ABREVIATURAS................................................................................................. 12
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 13
1.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - VISÃO ESTRATÉGICA E DESAFIOS ............................... 15

1.1.Enquadramento ............................................................................................................................................15
1.2.Ações internacionais .....................................................................................................................................17
1.2.1.

Protocolo de Quioto (2005) .....................................................................................................17

1.2.2.

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (2005) .................................................................17

1.2.3.

Europa 2020 (2010) .................................................................................................................18

1.2.4.

Pacto de Autarcas e Mayors Adapt (2008/2014) ....................................................................19

1.2.5.

Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015) ........................................19

1.2.6.

Acordo de Paris (2015) ............................................................................................................20

1.3.Ações nacionais ............................................................................................................................................21
1.3.1.

Estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas (2010) .........................................21

1.3.2.

Estratégia Nacional para a Energia (2010)...............................................................................25

1.3.3.

Roteiro Nacional de Baixo Carbono (2012) .............................................................................25

1.3.4.

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (2015).....................................26

1.3.5.

Sistema Nacional para Políticas e Medidas (2016) ..................................................................26

1.3.6.

Plano Nacional Energia e Clima – PNEC 2030 (2019) ..............................................................27

1.4.Pacto de Autarcas para o Clima e Energia ....................................................................................................28
1.5.Alterações Climáticas....................................................................................................................................29
1.5.1.

Adaptação................................................................................................................................31

1.6.Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas .......................................................................................33
1.6.1.

Âmbito e visão .........................................................................................................................33

1.6.2.

Objetivos .................................................................................................................................33

4 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

1.6.3.

Metodologia ............................................................................................................................34

1.6.4.

Envolvimento dos atores locais ...............................................................................................37

1.6.5.

Plano de envolvimento de stakeholders .................................................................................38

1.7.Setores prioritários .......................................................................................................................................40

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO CLIMÁTICA ......................................................................... 42

2.1.Contextualização climática nacional .............................................................................................................42
2.2.Contextualização climática regional NUT II Centro ......................................................................................43
2.3.Contextualização climática - REGIÃO de Aveiro ...........................................................................................44

3.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO DE AVEIRO........................................... 46

3.1.Caracterização do território .........................................................................................................................46
3.1.1.

Geomorfologia .........................................................................................................................47

3.1.2.

Geologia...................................................................................................................................52

3.1.3.

Geologia económica ................................................................................................................55

3.1.4.

Hidrografia ...............................................................................................................................55

3.1.5.

Fauna e flora ............................................................................................................................57

3.1.6.

Áreas protegidas ......................................................................................................................61

3.2.Contextualização climática - Aveiro ..............................................................................................................62
3.3.Projeções climáticas para o Município de Aveiro .........................................................................................63
3.3.1.

Pressupostos e metodologia ...................................................................................................63

3.3.2.

Análise Climática .....................................................................................................................66

3.3.2.1.

Temperatura ............................................................................................................................68

3.3.2.2.

Precipitação .............................................................................................................................74

3.3.2.3.

Vento .......................................................................................................................................75

3.3.2.4.

Temperatura Mensal e Projeção das Anomalias .....................................................................77

3.3.2.5.

Índices extremos climáticos ....................................................................................................86

3.4.Ficha climática do Município de Aveiro ........................................................................................................87
3.5.Vulnerabilidades ...........................................................................................................................................88
3.5.1.

Uso e ocupação do solo ...........................................................................................................88

3.5.2.

População ................................................................................................................................98

3.5.3.

Parque edificado ....................................................................................................................105

3.5.4.

Vulnerabilidade Populacional ................................................................................................114

3.5.5.

Abastecimento energético ....................................................................................................120

3.6.Vulnerabilidades futuras.............................................................................................................................123

5 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

3.7.Avaliação de Risco Climático ......................................................................................................................128

4.

NOTA FINAL ........................................................................................................132

FONTES..........................................................................................................................133

6 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas (Fonte: ONU)
.................................................................................................................................................. 20
Figura 2 – Resumo dos principais indicadores energia e clima de Portugal para o horizonte
2030 (Fonte: PNEC 2030) ......................................................................................................... 27
Figura 3 - Comunidade total do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. ........................... 28
Figura 4 - Comunidade do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia em Portugal. ............... 28
Figura 5 – Metodologia ............................................................................................................ 36
Figura 6 - Matriz de stakeholders............................................................................................. 38
Figura 7 – Setores prioritários .................................................................................................. 40
Figura 8 – Localização geográfica das freguesias do Município de Aveiro. ............................ 47
Figura 9 – Mapa topográfico de Aveiro. (Fonte: pt-pt.topographic-map.com). ...................... 48
Figura 10 - Hipsometria do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016)........................... 49
Figura 11 – Declives do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016) ................................. 51
Figura 12 -Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal (retirado da Carta Geológica de
Portugal, à escala 1:1 000 000 - LNEG) .................................................................................... 52
Figura 13 - Excerto da Carta Geológica de Portugal à Escala 1:50.000, Folha 16-A (Aveiro)
(Teixeira & Zbyszewski, 1976) .................................................................................................. 54
Figura 14 - Hidrografia do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016) ............................. 56
Figura 15 - Carta Biogeográfica de Portugal continental" (Costa et al. 1998). ........................ 57
Figura 16 – Mapa ocupação do solo do Concelho de Aveiro. (Fonte: DGT - CAOP 2016) ....... 59
Figura 17 - Povoamentos florestais do Concelho de Aveiro. (Fonte: DGT - CAOP 2016) ........ 60
Figura 18 – Variáveis climáticas ............................................................................................... 64
Figura 19 - Período de análise .................................................................................................. 65
Figura 20 - Alterações climáticas expectáveis para o Município de Aveiro ............................. 67
Figura 21 - Projeções de temperatura média anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 ................................................................................... 69
Figura 22 - Projeções de temperatura máxima anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 ................................................................................... 70

7 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Figura 23 - Projeções de temperatura mínima anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 ................................................................................... 72
Figura 24 - Projeções de precipitação média anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 ................................................................................... 74
Figura 25 - Projeções de velocidade do vento para o período 2011-2040, 2041-2070 e 20712100 – cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 ............................................................................................ 76
Figura 26 - Projeções da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................................................ 78
Figura 27 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................ 78
Figura 28 - Projeções da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................................................ 79
Figura 29 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................ 79
Figura 30 - Projeções da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................................................ 80
Figura 31 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................ 80
Figura 32 - Projeções da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................................................ 81
Figura 33 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................ 81
Figura 34 - Projeções da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................................................ 82
Figura 35 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura média (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................ 82
Figura 36 - Projeções da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................................................ 83
Figura 37 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura média (⁰C) para o
período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................ 83

8 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Figura 38 - Projeções da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5......................................................................................................................... 84
Figura 39 - Projeções das anomalias da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 4.5 ................................................................................................ 84
Figura 40 - Projeções da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 8.5......................................................................................................................... 85
Figura 41 - Projeções das anomalias da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070
e 2071-2100 – cenário RCP 8.5 ................................................................................................ 85
Figura 42 - Matriz genérica aplicada na avaliação de risco.................................................... 128
Figura 43 - Matriz de risco de Aveiro ..................................................................................... 129

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 – Projeções anomalias climáticas - temperatura – cenários RCP 4.5 e 8.5 .............. 73
Tabela 2 – Projeções anomalias climáticas - precipitação – cenários RCP 4.5 e 8.5 ............... 75
Tabela 3 – Projeções anomalias climáticas – velocidade do vento – cenários RCP 4.5 e 8.5 .. 77
Tabela 4 – Projeções dos índices de extremos climáticos ....................................................... 86
Figura 5 – Ficha Climática – resumo das principais alterações climáticas projetadas para o
Município de Aveiro ................................................................................................................. 87

9 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

GLOSSÁRIO
Adaptação: visa minimizar os efeitos das alterações do clima na sociedade, através da criação
de condições de resiliência das atividades humanas e dos sistemas naturais.
Alterações climáticas: qualquer mudança no clima ao longo do tempo, devida à variabilidade
natural ou como resultado de atividades humanas.
Cenário climático: simulação numérica do clima no futuro, baseada em modelos de circulação
geral da atmosfera e na representação do sistema climático e dos seus subsistemas.
Clima: síntese dos estados de tempo característicos de um dado local ou região num
determinado intervalo de tempo definido.
Evento climático extremo: evento de natureza física potencialmente causador de dano, quer
material quer humano.
Mitigação: visa eliminar as causas antropogénicas que levam às alterações do clima, através
da redução das emissões de gases de efeito de estufa.
Normal climatológica: valor médio de uma variável climática, tendo em atenção os valores
observados num determinado local durante um período de 30 anos.
Onda de calor: ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo menos 6 dias
consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5⁰C ao valor médio diário, no
período de referência.
Opções de adaptação: alternativas/decisões para operacionalizar uma estratégia de
adaptação.
Projeção climática: projeção da resposta do sistema climático a cenários de emissões ou
concentrações de gases de efeito de estufa e aerossóis ou cenários de forçamento radiativo,
frequentemente obtida através da simulação em modelos climáticos (IPCC).
Resiliência: Capacidade de um sistema lidar com uma perturbação, respondendo de modo a
assegurar a sua função essencial, identidade e estrutura, mantendo a capacidade de
adaptação, aprendizagem e transformação.
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Risco Climático: produto da probabilidade de ocorrência de um evento pelo impacto causado
por esse evento. O risco resulta da interação entre vulnerabilidade, exposição e impacto
potencial. Risco = Evento x Vulnerabilidade
Vulnerabilidade: o grau com que um sistema é suscetível a, ou incapaz de lidar com os efeitos
adversos das mudanças climáticas, incluindo a variabilidade climática e os extremos. A
vulnerabilidade é uma função do carácter, magnitude, e taxa de mudança e variação do clima
à qual um sistema é exposto, a sua sensibilidade e a sua capacidade de adaptação.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
EAC – Estratégia de Adaptação Climática
ENAAC – Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas
GEE – Gases de Efeito de Estufa
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
OMM – Organização Meteorológica Mundial
PDM – Plano Diretor Municipal
RCP – Representative concentration Pathways
UKCIP - UK Climate Impacts Programme

12 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

INTRODUÇÃO
O Município de Aveiro tem vindo a desenvolver um conjunto de ações cujo objetivo final é
alcançar um patamar elevado de sustentabilidade energética e climática.
A adaptação às alterações climáticas é fundamental na medida em que diariamente se
identificam os impactos negativos das alterações climáticas.
A estratégia de adaptação às alterações climáticas identifica um conjunto de ações que visam
a adaptação ou mitigação dos efeitos destas alterações. Estas ações refletem a preocupação
do Município com o desenvolvimento sustentável e relacionam-se com os setores da
educação e sensibilização ambiental, da sensibilização para a população em geral, da
monitorização, avaliação e vigilância, das infraestruturas verdes, da gestão sustentável da
floresta, do ordenamento e gestão dos recursos fluviais e também das espécies florestais e
agrícolas, controlo de pragas e doenças agroflorestais, entre outros.
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1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - VISÃO
ESTRATÉGICA E DESAFIOS
1.1. Enquadramento
As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas à
escala global. Estas alterações são provocadas pela emissão de gases de efeito de estufa (GEE),
um fenómeno comum a vários setores de atividade, o que justifica o carácter transversal das
políticas de mitigação das alterações climáticas e de adaptação aos seus efeitos.
Sendo as alterações climáticas um problema global, as decisões no que respeita, quer à
mitigação, quer à adaptação, envolvem ações ou opções a todos os níveis da tomada de
decisão: desde o nível local, dos seus Municípios, a nível intermunicipal e a nível internacional,
envolvendo todos os níveis de governância.
Em Aveiro, as projeções climáticas para o território apontam para uma potencial diminuição
da precipitação total anual e para um potencial aumento das temperaturas, em particular das
máximas, intensificando a ocorrência de verões mais quentes e secos, um aumento da
frequência de ondas de calor e a ocorrência de fenómenos extremos com eventos de
precipitação intensa e/ou muito intensa.
Estas alterações poderão implicar impactos sobre o município e sobre os sistemas naturais e
humanos.
Torna-se, por isso fundamental analisar, desenvolver e implementar um conjunto de opções
de adaptação que permitam responder de forma eficaz e célere aos potenciais impactos das
alterações climáticas, bem como, identificar as potenciais oportunidades que possam advir
das alterações a que o território está sujeito num cenário de alterações climáticas.
A presente estratégia integra assim, medidas, numa visão estratégica complementar e
integrada, sendo, no entanto, já notório o trabalho desenvolvido e que se apresenta como a
concretização da missão de descarbonização do território. Neste âmbito inserem-se, a título
de exemplo, as ações relativas à integração de viaturas elétricas na frota municipal, a
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substituição de luminárias por LED, a implementação de uma rede municipal de ciclovias e
vias pedonáveis (passadiços) com o objetivo de promover a mobilidade suave.
O trabalho já desenvolvido constitui-se desta forma, como exemplos de sucesso que o
Município pretende partilhar, promovendo a adopção de medidas equivalentes nos atores
privados que intervêm no Município e um desenvolvimento sustentável integrado.
O Município de Aveiro subscreveu, em fevereiro de 2018, em Bruxelas, e aquando da
cerimónia do seu 10º aniversário, o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, após a
aprovação da adesão pela Assembleia Municipal.
O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia é uma iniciativa da Comissão Europeia, de adesão
voluntária, lançada a 1 de novembro de 2015, que resultou da junção das iniciativas prévias
‘Covenant of Mayors’ e ‘Mayors Adapt’ que apresentam como objetivos envolver e apoiar os
autarcas a comprometerem-se com os objetivos por forma a atingirem os objetivos da União
Europeia em matéria de clima e energia.
O Município de Aveiro partilha agora, com todos os Municípios signatários, a visão de tornar
as cidades descarbonizadas, adaptadas e resilientes.
O presente documento apresenta um carácter dinâmico e que será revisto e atualizado em
função da evolução do conhecimento científico e técnico sobre a matéria, assim como em
função dos resultados obtidos com a implementação das ações previstas.
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1.2. Ações internacionais
Apesar de eventuais controvérsias sobre o alcance temporal e gravidade das consequências
associadas às alterações climáticas, a comunidade internacional concorda com a necessidade
de adotar medidas preventivas destinadas a reduzir o consumo de energia e as emissões de
gases de efeito estufa.
Estas estratégias estão alinhadas com os esforços para alcançar um desenvolvimento
sustentável caracterizado pelo uso racional dos recursos e pela minimização dos impactos
ambientais e socioeconómicos.
Apresenta-se uma breve visão geral das diferentes políticas, compromissos e iniciativas que
têm vindo a ocorrer nas últimas décadas na esfera institucional, no domínio do
desenvolvimento sustentável e do combate às alterações climáticas.

1.2.1. Protocolo de Quioto (2005)
Durante a III Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC),
realizada em Quioto, foi adotado o Protocolo de Quioto, o primeiro tratado jurídico
internacional com o objetivo de limitar as emissões quantificadas de gases com efeito de
estufa dos países desenvolvidos.
Este protocolo entrou em vigor a 16 de fevereiro de 2005 e implementou o objetivo da
UNFCCC de reduzir o início do aquecimento global ao reduzir as concentrações de gases de
efeito estufa na atmosfera "a um nível que evitaria interferência antrópica perigosa no sistema
climático".

1.2.2. Comércio Europeu de Licenças de Emissão (2005)
O Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) é um mecanismo europeu flexível,
previsto no contexto do Protocolo de Quioto e que constitui o primeiro instrumento de
mercado intracomunitário de regulação das emissões de GEE.
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A implementação do CELE começou em 2005, com o primeiro período entre 2005 e 2007,
considerado pela Comissão Europeia como experimental e essencialmente aprendendo para
o período seguinte: 2008 - 2012, que coincidiu com o período de cumprimento do Protocolo
de Quioto. Nos dois primeiros períodos de aplicação do regime CELE (2005-2007 e 2008-2012),
o funcionamento do regime consistiu, de um modo global, na atribuição gratuita de licenças
de emissão (LE), a obrigação de monitorização, verificação e comunicação de emissões e a
devolução de LE no montante correspondente. A atribuição gratuita teve lugar através dos
denominados planos nacionais de atribuição de licenças de emissão, PNALE I e PNALE II, que
foram aprovados pela Comissão Europeia.
No período 2013 - 2020 com a publicação da nova Diretiva CELE, incluída no Pacote Clima
Energia, as regras de funcionamento mudaram consideravelmente, verificando-se um
alargamento do âmbito, com a introdução de novos gases e novos setores, a quantidade total
de licenças de emissão determinada a nível comunitário e a atribuição de licenças de emissão
com recurso a leilão, mantendo-se marginalmente a atribuição gratuita, feita com recurso a
benchmarks definidos a nível comunitário.

1.2.3. Europa 2020 (2010)
A Estratégia Europa 2020 foi uma estratégia de 10 anos, proposta pela Comissão Europeia a 3
de março de 2010, para o avanço da economia da União Europeia. Esta estratégia tem como
objetivos um "crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", com uma maior coordenação
das políticas nacionais e europeias. Um dos principais objetivos é reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa em pelo menos 20% em relação aos níveis de 1990, ou 30% se as
condições forem adequadas, aumentar a quota de energias renováveis no consumo final de
energia para 20% e atingir um aumento de 20% em eficiência energética.
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1.2.4. Pacto de Autarcas e Mayors Adapt (2008/2014)
O Pacto de Autarcas foi lançado em 2008 e é uma iniciativa da Comissão Europeia pela qual
cidades e regiões se comprometem voluntariamente a reduzir as suas emissões de CO 2 em
mais de 20% até 2020 através de um aumento da eficiência energética e de uma produção e
utilização mais limpa da energia.
A iniciativa "Mayors Adapt", foi lançada em março de 2014, sendo uma iniciativa da DirecçãoGeral da Ação Climática da Comissão Europeia. O "Mayors Adapt" focou-se nas medidas de
adaptação às alterações climáticas tendo sido a primeira iniciativa, à escala europeia, lançada
para apoiar cidades, regiões e administração local em ações de adaptação às alterações
climáticas.
Em 2015 as iniciativas Pacto de Autarcas e Mayors Adapt uniram-se oficialmente, dando
origem ao novo Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. Através da adesão às novas metas
os signatários comprometem-se a apoiar ativamente a implementação da meta de redução
de 40% dos GEE até 2030 e a adotar uma abordagem integrada para a mitigação e adaptação
às alterações climáticas, garantindo o acesso a energia segura, sustentável e acessível para
todos.

1.2.5. Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015)
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas foi
aprovada em setembro de 2015 por 193 membros. Esta Agenda é constituída por 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que resultam do trabalho conjunto de governos e
cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as
alterações climáticas. Contudo, a Agenda 2030 não se limita apenas a propor os ODS, inclui
igualmente, meios de implementação que permitirão a concretização desses objetivos e das
suas metas.
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As alterações climáticas integram-se na Agenda 2030 das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável, através do Objetivo 13 – Ação Climática 1. A implementação
deste Objetivo implica uma ação multinível (global, nacional e local), em diversas escalas e
envolvendo uma diversidade de stakeholders.
O Objetivo 13 encontra-se ainda diretamente ligado a outros objetivos, metas e indicadores,
uma vez que os ODS são integrados e indivisíveis, de forma a equilibrar as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: economia, sociedade e ambiente.

Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas (Fonte: ONU)

1.2.6. Acordo de Paris (2015)
Resultante da COP 21 – Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e assinado a 12 de dezembro de 2015, o Acordo de Paris
traz pela primeira vez a todas as nações uma causa comum, nomeadamente para a
necessidade de desenvolver esforços ambiciosos para combater as alterações climáticas e

1 Fonte: http://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf
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promover a adaptação aos seus efeitos, com apoio reforçado para ajudar os países em
desenvolvimento na implementação destes objetivos.
O Acordo de Paris visa alcançar a descarbonização das economias mundiais e estabelece o
objetivo de limitar o aumento da temperatura média global a 2°C até 2100, relativamente aos
níveis registados na era pré-industrial, e prosseguir esforços para limitar o aumento de
temperatura a 1,5°C, reconhecendo que isso reduzirá significativamente os riscos e impactos
das alterações climáticas.

1.3. Ações nacionais
1.3.1. Estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas (2010)
Em 2010, Portugal aprovou a sua Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
(ENAAC), com a primeira fase a decorrer entre 2010 e 2013. A partir da experiência adquirida,
promoveu a revisão da ENAAC, colmatando lacunas e capitalizando os pontos fortes e
oportunidades identificados. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de
julho vem aprovar a ENAAC 2020, enquadrando-a no Quadro Estratégico para a Política
Climática, o qual estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte
2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de
baixo carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal.
A visão ENAAC 2020 é: “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da
contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas
práticas”.
Este é um instrumento que promove a identificação de um conjunto de linhas de ação e de
medidas de adaptação a aplicar, designadamente através de instrumentos de carácter
sectorial, tendo em conta que a adaptação às alterações climáticas é um desafio transversal,
que requer o envolvimento de um vasto conjunto de sectores e uma abordagem integrada.
Na ENAAC 2020 foram definidos os seguintes objetivos:
Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;
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Implementar medidas de adaptação;
Promover a integração da adaptação em políticas setoriais.

A ENAAC 2020 promove, através de áreas temáticas, a coerente integração vertical das
diferentes escalas necessárias à adaptação, da internacional à local, e a integração horizontal
através do desenvolvimento das atividades e trabalho específico em nove sectores prioritários
através dos grupos de trabalho sectoriais. Estas áreas temáticas são:
▪

Investigação e inovação: no âmbito da área temática investigação e inovação o presente
projeto irá contribuir para a promoção da ciência e do conhecimento local, e
consequentemente nacional, através da análise de potenciais impactos locais das
alterações climáticas e respetivas soluções de mitigação e resiliência (no âmbito das
atividades de identificação de situação de referência e de ações de mitigação), incluindo o
aprofundamento e atualização de cenários/projeções climáticas locais pré elaboradas.

▪

Financiamento e implementação das medidas de adaptação: no âmbito das atividades
de coordenação e identificação de ações de mitigação e adaptação e desenvolvimento da
Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas são analisadas eventuais oportunidades
de financiar e implementar as ações de adaptação previstas, através da priorização e
articulação de fundos e meios disponíveis e do desenvolvimento de novos esquemas de
financiamento de gestão privada. A elaboração da Estratégia de Adaptação às Alterações
Climáticas inclui, de igual modo, o estabelecimento de mecanismos eficazes de reporte,
no sentido de monitorizar o cumprimento dos compromissos internacionais e avaliar
eventuais necessidades de ajustamento de ações previstas. Neste contexto são definidos
indicadores de gestão, utilização de fundos e monitorização e estabelecidos planos de
recolha e acesso à informação necessária ao cálculo dos indicadores em articulação com
o observatório da sustentabilidade climática.

▪

Cooperação internacional: no âmbito das atividades de identificação da situação de
referência e de ações de mitigação e adaptação em curso, identificação de ações de
mitigação e adaptação e desenvolvimento da Estratégia de Adaptação às Alterações
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Climáticas e em particular de comunicação e disseminação, promove-se uma cooperação
nas temáticas necessárias à implementação de medidas através da participação nas redes
internacionais, com foco na adaptação às alterações climáticas e promovendo as trocas
de conhecimento – através da partilha de casos de estudo e experiências em eventos e
publicações de âmbito internacional, etc. - e o estabelecimento de parcerias de
desenvolvimento de projetos – em particular através de programas de financiamento de
âmbito internacional e redes de cooperação. A elaboração da Estratégia de Adaptação às
Alterações Climáticas, através das intervenções de adaptação e mitigação propostas vem
criar oportunidades de cooperação e de partilha de conhecimento, tecnologia e boas
práticas de adaptação.
▪

Comunicação e divulgação: através das atividades de comunicação e disseminação o
projeto promove e divulga o conhecimento em adaptação e apoia o desenvolvimento e
disseminação de informação necessária à tomada de decisão e à integração da adaptação
em ferramentas de ordenamento do território. No âmbito destas atividades serão
apresentados os principais resultados – conhecimento, resultados e experiências
adquiridas – decorrentes da elaboração da Estratégia de Adaptação às Alterações
Climáticas e respetiva implementação e monitorização.

▪

Integração da adaptação das políticas setoriais:
No ordenamento do território: através das atividades de coordenação, identificação de
situação de referência e de ações de mitigação e adaptação em curso e identificação de
ações de mitigação e adaptação e desenvolvimento da estratégia municipal, promove-se
a integração da adaptação no ordenamento do território e a introdução da componente
adaptação nos instrumentos de política e gestão territorial. Adicionalmente, no âmbito da
Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas são previstas ações de capacitação dos
agentes setoriais no que respeita à integração territorial de medidas específicas de
adaptação, com base nas ameaças e oportunidades associadas aos efeitos das alterações
climáticas identificados para cada setor nas atividades preliminares à elaboração da
estratégia municipal. Será privilegiada a articulação intersetores através da identificação
dos principais constrangimentos e oportunidades em matéria de adaptação aquando da
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identificação de situação de referência e identificação de ações de mitigação e adaptação,
de forma a assegurar a compatibilização entre as diferentes medidas de cariz setorial.
Nesse sentido, as atividades previstas na presente estratégia irão desenvolver-se de
acordo com os seguintes pontos, em concordância com a ENAAC 2020:
▪ Divulgação de informação e de outros recursos que orientem os diversos agentes
setoriais na gestão ativa da adaptação às alterações climáticas nas suas atividades de
forma enquadrada com as especificidades locais e regionais (no âmbito de atividades de
envolvimento de stakeholders, visando a participação na identificação de necessidades
e soluções de adaptação e o seu envolvimento na implementação);
▪ Análise e mapeamento dos perigos com origem climática, bem como a consequente
alteração e adaptação dos principais instrumentos de política e gestão territoriais (no
âmbito de ações de identificação de situação de referência, em particular através da
análise de cenários e projeções);
▪ Elaboração de orientações técnicas com vista a assegurar a integração da adaptação às
alterações climáticas nos instrumentos de gestão territorial (no âmbito da elaboração
da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas);
▪ Integração da adaptação às Alterações Climáticas no Programa de Ação do PNPOT
(através do envolvimento das autoridades locais e regionais no desenvolvimento e
implementação da estratégia municipal e das atividades de comunicação e
disseminação);
▪ Integração da adaptação às alterações climáticas nas Agendas de Desenvolvimento
Urbano Sustentável (através do envolvimento das autoridades locais e regionais no
desenvolvimento e implementação da estratégia municipal).
Na gestão dos recursos hídricos: tomando como prioritário o impacto das alterações
climáticas ao nível dos recursos hídricos, serão produzidos contributos à gestão dos recursos
hídricos e à introdução da componente adaptação nos instrumentos de política, planeamento
e gestão dos recursos hídricos nacionais, à escala local/regional.
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1.3.2. Estratégia Nacional para a Energia (2010)
As opções de política energética assumidas na Estratégia Nacional para a Energia ENE 2020
assumem-se como um fator de crescimento de economia, de promoção da concorrência nos
mercados da energia, de criação de valor e de emprego qualificado em setores com elevada
incorporação tecnológica. Pretende-se manter Portugal na linha da frente no que se refere à
componente tecnológica das energias renováveis, potenciando a produção e exportação de
soluções com elevado valor acrescentado, que permitam ainda diminuir a dependência
energética do exterior e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A Estratégia
Nacional para a Energia (ENE 2020) tem como objetivos:
▪ Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74% em 2020, atingindo o
objetivo de 31% da energia final, contribuindo para os objetivos comunitários;
▪ Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas
europeias de combate às alterações climáticas, permitindo que em 2020, 60% da eletricidade
produzida tenha origem em fontes renováveis;
▪ Criar riqueza e consolidar um cluster energético no setor das energias renováveis e da
eficiência energética, criando mais 121.000 postos de trabalho e proporcionando exportações
equivalentes a 400 M€.

1.3.3. Roteiro Nacional de Baixo Carbono (2012)
O Roteiro Nacional de Baixo Carbono foi publicado em 2012 e o seu objetivo principal é
estudar a viabilidade técnica e económica de trajetórias de redução das emissões de gases
com efeito de estufa em Portugal até 2050, conducentes a uma economia competitiva e de
baixo carbono.
O Roteiro conclui que é possível alcançar uma redução de emissões de 50% a 60% até 2050,
face aos níveis de 1990. O estudo também conclui que todos os setores de atividade têm o
potencial de reduzir as emissões, em particular o setor da energia.

25 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

1.3.4. Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (2015)
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) visa garantir
o cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas dentro das áreas
transversais e de intervenção integrada, tendo em vista uma organização das medidas mais
vocacionada para a sua implementação.
O PNAC 2020/2030 é considerado um plano de “2ª geração” que aposta na integração da
política climática nas políticas setoriais e uma maior responsabilização dos setores alicerçado
no nível de maturidade alcançado pela política nacional de clima. É sustentado num processo
de implementação dinâmico conferindo aos setores a oportunidade de identificação das
políticas e medidas que contribuem para o estabelecimento de metas de redução de
emissões, suportado pelo Sistema Nacional para Políticas e Medidas.
O PNAC 2020/2030 tem como objetivos:
▪ Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego;
▪ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar
uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, garantindo
o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com
os objetivos europeus e com o Acordo de Paris;
▪ Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais.

1.3.5. Sistema Nacional para Políticas e Medidas (2016)
O Sistema Nacional para Políticas e Medidas é um sistema de implementação obrigatória,
essencial à avaliação do progresso alcançado em matéria de política climática e de reporte,
através dos quais se demonstra o cumprimento das obrigações a nível da Convenção-Quadro
das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e comunitárias.
Este sistema inclui as disposições institucionais, jurídicas e processuais aplicáveis para avaliar
as políticas e elaborar as projeções de emissões de GEE em resposta aos requisitos previstos
no Regulamento (UE) n.º 525/2013, de 21 de maio relativo à criação de um mecanismo de
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monitorização e de comunicação de informações sobre 28 emissões de gases com efeito de
estufa e de comunicação a nível nacional e da União Europeia de outras informações
relevantes no que se refere às alterações climáticas.

1.3.6. Plano Nacional Energia e Clima – PNEC 2030 (2019)
PNEC 2030 pretende promover a descarbonização da economia e a transição energética
visando a neutralidade carbónica em 2050, enquanto oportunidade para o país, assente num
modelo democrático e justo de coesão territorial que potencie a geração de riqueza e uso
eficiente de recursos.
O contributo do PNEC, no horizonte de 2030, será decisivo para a definição das linhas de ação
rumo à neutralidade carbónica e dos investimentos estratégicos na área da energia e clima.
Ao nível de metas o PNEC aponta para reduções de Gases com Efeito de Estufa na ordem dos
45% a 55% em relação a 2005, um aumento da eficiência energética de 35% e ainda 47% de
incorporação de renováveis no consumo final de energia.

Figura 2 – Resumo dos principais indicadores energia e clima de Portugal para o horizonte 2030 (Fonte: PNEC
2030)
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1.4. Pacto de Autarcas para o Clima e Energia
O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia é o maior movimento mundial de cidades e regiões
para a ação climática e de energia a nível local/regional, reunindo governos locais/regionais
comprometidos com a implementação de objetivos climáticos e energéticos.
Atualmente esta iniciativa reúne mais de 10.000 signatários em 60 países do mundo. O Pacto
de Autarcas para o Clima e Energia aborda três questões fundamentais: mitigação das
alterações climáticas, adaptação aos efeitos adversos das alterações climáticas e acesso
universal a energia segura, limpa e acessível.

Figura 3 - Comunidade total do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.

Atualmente existem 164 signatários do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia em Portugal.
Portugal é um dos países com maior taxa de adesão à iniciativa do Pacto de Autarcas para o
Clima e Energia.

Figura 4 - Comunidade do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia em Portugal.

Os compromissos assumidos pelos signatários do Pacto de Autarcas estão relacionados com
o quadro da política climática e energética da UE, nomeadamente o pacote energia-clima
2020, para signatários que aderiram entre 2008 e 2015, e ao quadro climático e energético de
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2030, bem como à Estratégia da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas, para
signatários que aderiram após 2015.
Os signatários do Pacto de Autarcas para Clima e Energia têm uma visão partilhada para 2050:
acelerar a descarbonização dos seus territórios, fortalecer a sua capacidade de adaptação aos
impactos (inevitáveis) das alterações climáticas e permitir que os seus cidadãos tenham
acesso a energia segura, sustentável e acessível.
Para alcançar essa visão, os signatários comprometem-se a reduzir as emissões de CO2 no seu
território em, pelo menos, 40% até 2030 e a adotar uma abordagem conjunta para a mitigação
e a adaptação às alterações climáticas.
A fim de traduzir o seu compromisso político em medidas e projetos práticos, os signatários
comprometem-se a apresentar um Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima
(PAESC), delineando as ações-chave que planeiam implementar. Os signatários também se
comprometem a reportar a implementação do PAESC, através da apresentação a cada dois
anos de relatórios de monitorização.

1.5. Alterações Climáticas
Com a evolução do clima na Terra e os desenvolvimentos no domínio das ciências climáticas,
foram aumentando as evidências da influência das ações antropogénicas sobre as alterações
climáticas. As alterações verificadas nos padrões climáticos são bastante visíveis,
principalmente, nos valores médios de temperatura, aumento do nível médio do mar e na
frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos, tais como ondas de calor,
secas e precipitação intensa em períodos curtos.
A variação de temperatura atmosférica constitui um dos indicadores mais claros das
alterações climáticas e do aquecimento global ocorridos nas últimas décadas. A existência de
um longo histórico de temperatura atmosférica, põe em evidência a relação entre as variações
da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, nomeadamente o dióxido de
carbono (CO2), e as variações da temperatura média da Terra.
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Os gases com efeito de estufa caracterizam-se por deixarem passar com facilidade a radiação
solar, retendo, no entanto, a radiação infravermelha emitida pela Terra, impedindo-a de
escapar para o espaço.
O dióxido de carbono, pelas suas elevadas concentrações na atmosfera, é tido como o
principal gás com efeito de estufa. Apesar de poder ter origem em atividades naturais, o
aumento dos níveis de dióxido de carbono atmosférico verificado nos últimos anos tem
origem fundamentalmente em ações humanas.
As emissões antropogénicas de GEE provêm de uma variedade de fontes, incluindo a produção
de energia, transportes, pequenas e médias empresas industriais, agricultura e queima de
floresta. Muitas das emissões destas fontes estão intimamente relacionadas com a produção
e o consumo de energia, especialmente a combustão de combustíveis fósseis.
A queima de combustíveis fósseis liberta carbono armazenado nestes produtos a uma taxa
muito superior à velocidade a que é absorvido através do ciclo natural do carbono, levando a
um aumento significativo da sua concentração na atmosfera e a um aumento da temperatura
média global.
A atual temperatura média do planeta é 0,85ºC superior à registada no século XIX.
A comunidade científica considera que um aumento de 2ºC, em relação à temperatura na era
pré-industrial, corresponde ao limite acima do qual existem riscos muito mais elevados de
consequências ambientais graves e, eventualmente, catastróficas à escala mundial. Por esta
razão, a comunidade internacional reconheceu a necessidade de manter o aquecimento
global abaixo de 2ºC.
As alterações climáticas acarretam diversas consequências, tais como:
▪ Custos para a sociedade – os eventos extremos como inundações, secas, precipitação intensa,
causam danos nas infraestruturas e na saúde humana causando graves prejuízos económicos.
Existem ainda diversos setores económicos que são dependentes de determinadas
temperaturas e níveis de precipitação como a agricultura, o turismo, entre outros.
▪ Fusão do gelo e subida das águas do mar – o aumento da temperatura global provoca o
degelo das calotes polares, que por sua vez provoca a subida do nível médio do mar.
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▪ Fenómenos meteorológicos extremos, alterações nos padrões de pluviosidade – eventos
extremos como o aumento da precipitação estão na origem de inundações, da diminuição da
qualidade da água e na redução da disponibilidade de recursos hídricos.
▪ Riscos para a vida selvagem – As alterações climáticas estão a ocorrer a uma velocidade tão
rápida que estão a pôr em causa a capacidade de adaptação de muitas plantas e animais.
O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), estabelecido em 1988 pela
OMM (Organização Meteorológica Mundial) e pelo PNUA (Programa das Nações Unidas para
o Ambiente), tem vindo a trabalhar com o objetivo de reduzir as emissões mundiais de dióxido
de carbono (CO2) em pelo menos 50%, até 2050, de forma a evitar os impactos mais graves
das alterações climáticas.
Têm vindo a ser promovidas diversas iniciativas, a nível europeu e internacional, com o
objetivo de alcançar o objetivo de fazer face à problemática das alterações climáticas. Estas
ações têm, fundamentalmente, duas linhas de atuação: mitigação e adaptação.
A mitigação é o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a atmosfera, procurando
restringir o aumento da temperatura média global e a ocorrência de alterações climáticas. A
adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactos das
alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.
A resposta às alterações climáticas envolve um processo interativo de gestão do risco que
inclui quer adaptação, quer mitigação e que tem em conta os prejuízos, os benefícios, a
sustentabilidade e a atitude perante o risco das alterações climáticas.

1.5.1. Adaptação
A adaptação às alterações climáticas é um processo de ajustamento nos sistemas naturais ou
humanos como resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, com o objetivo de
moderar danos e/ou explorar oportunidades.
As estratégias e planos de adaptação pretendem antecipar impactos importantes. Podem ser
distinguidos vários tipos de adaptação:
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▪ Adaptação Antecipatória – Resulta de medidas tomadas antes dos impactos das alterações
climáticas serem observados.
▪ Adaptação Autónoma – Medidas tomadas, não como resposta consciente a estímulos
climáticos, mas em função de alterações ecológicas em sistemas naturais e/ou por alterações
de mercado.
▪ Adaptação Planeada – Medidas que resultam de decisão política deliberada, baseadas na
consciência de que as condições se alteraram ou estarão prestes a alterar-se.
A adaptação às alterações climáticas pressupõe a tomada atempada de decisões, perante
informação muitas vezes percecionada como insuficiente. Neste contexto, destacam-se
quatro aspetos que devem orientar qualquer processo de adaptação:

A adaptação às alterações climáticas requer o envolvimento de um vasto conjunto de atores
públicos e privados da sociedade, sendo crucial o envolvimento dos decisores políticos, mas
também dos vários setores da economia e dos cidadãos em geral.
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1.6. Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas
1.6.1. Âmbito e visão
A estratégia de adaptação agora apresentada segue a metodologia proposta pelo Joint
Research Centre (JRC) e pelo Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, baseando-se num
planeamento energético e climático integrado e inclusivo, no qual os atores locais têm um
papel ativo a desempenhar.
Ao nível da adaptação, a estratégia é baseada numa avaliação do risco e vulnerabilidade das
alterações climáticas que fornece uma visão abrangente dos riscos atuais e futuros
consequentes das alterações climáticas, que são identificados com base nas projeções
climáticas, mas também avaliados tendo em conta outros fatores como vulnerabilidades
socioeconómicas.
O Município de Aveiro pretende contribuir para a adaptação às alterações climáticas e
melhorar a sua resposta às vulnerabilidades atuais e futuras através da elaboração da
Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, na qual se encontram identificadas e
apresentadas as principais medidas a adotar a nível municipal.
Esta estratégia terá em conta as características particulares do Concelho e as suas
especificidades, incluindo ainda a análise de eventos climáticos já ocorridos e previstos. Nesse
sentido, é efetuada a identificação e análise detalhada dos impactos provenientes das
alterações climáticas, destacando-se as seguintes variáveis climáticas, pela sua relevância:
▪ Temperaturas extremas/Ondas de calor;
▪ Precipitação excessiva /Tempestades;
▪ Ventos fortes.

1.6.2. Objetivos
A Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticasdo Município de Aveiro na componente de
adaptação, encontra-se estruturada em torno de seis objetivos nucleares:
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1.6.3. Metodologia
A metodologia de referência utilizada na elaboração da Estratégia de Adaptação às Alterações
Climáticas foi baseada e adaptada a partir da metodologia ADAM (Apoio à Decisão em
Adaptação Municipal), desenvolvida no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local, e do modelo
UKCIP Adaptation Wizard, adaptado pelo Pacto de Autarcas para a Energia e Clima.
A metodologia ADAM foi adaptada à realidade portuguesa a partir do UKCIP Adaptation
Wizard e pressupõe a utilização de princípios básicos de tomada de decisão e análise de risco,
com o objetivo de identificar os riscos climáticos, as opções de adaptação necessárias e
quando deverão ser implementadas.
O modelo UKCIP foi desenvolvido e testado pelo UK Climate Impacts Programme (UKCIP) com
o objetivo de providenciar um instrumento robusto para planeamento em adaptação,
constituindo uma ferramenta de apoio à decisão através de uma orientação passo a passo no
que diz respeito ao planeamento de ações de adaptação.
Desta forma, a metodologia adotada procura responder a duas questões chave:


Quais os principais riscos climáticos que afetam ou que poderão vir a afetar o
Concelho e as decisões do Município de Aveiro?
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Quais as principais ações de adaptação necessárias e disponíveis para responder
aos riscos climáticos identificados para o Concelho?

A metodologia utilizada na elaboração da estratégia de adaptação às alterações climáticas
encontra-se em linha com as diretrizes da European Climate Adaptation Platform (climateadapt), EC Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA), EC Joint Research Centre,
Institute for Environment and Sustainability (DG Joint Research Centre), European
Environment Agency (EEA), Covenant of Mayors for Climate & Energy. Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), European Topic Centre on Climate Change Impacts,
Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA), assim como dos organismos nacionais relevantes,
designadamente o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e o Instituto Nacional de Estatística (INE).
A elaboração da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas contempla as seguintes
fases:
Fase 1: Âmbito e contextualização;
Fase 2: Avaliação dos impactos e vulnerabilidades do território;
Fase 3: Opções de adaptação, integração e gestão de medidas.
As fases descritas organizam-se em cinco etapas, tendo em conta a metodologia mencionada,
nomeadamente:
Etapa 1: Preparação;
Etapa 2: Identificação de vulnerabilidades climáticas atuais;
Etapa 3: Vulnerabilidades climáticas futuras;
Etapa 4: Opções de adaptação;
Etapa 5: Monitorização.
Apresenta-se, de seguida, uma breve representação da metodologia.
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Figura 5 – Metodologia

ÂMBITO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Etapa 1: Preparação
o

Identificação dos principais potenciais impactos, ameaças.
e oportunidades das alterações climáticas.
Definição de setores vulneráveis.
Contextualização climática (nacional e regional).

o
o

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E VULNERABILIDADES DO
TERRITÓRIO
Etapa 2: Identificação de vulnerabilidades climáticas atuais
o
o

Levantamento e análise dos impactos climáticos.
Identificação da capacidade de adaptação já existente.

Etapa 3: Vulnerabilidades climáticas futuras
o

Cenarização climática para cada um dos períodos considerados.

OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE
MEDIDAS
Etapa 4: Opções de adaptação
o
o

Definição de medidas/ ações de adaptação.
Avaliação multicritério e priorização.

Etapa 5: Monitorização
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o
o

Definição de modelo de gestão, monitorização e avaliação.
Integração em instrumentos de planeamento local e regional.
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1.6.4. Envolvimento dos atores locais
O Município de Aveiro tem vindo a estabelecer diversas parcerias nas áreas da
sustentabilidade, eficiência energética e novas tecnologias, o que lhe permite uma maior
facilidade na implementação da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas de Aveiro e
dos compromissos do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.
Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento e a gestão eficaz de uma rede de stakeholders
foram identificados e selecionados os stakeholders mais relevantes no domínio da melhoria
da sustentabilidade climática do Município, designadamente:


Autarcas e técnicos autárquicos;



Associações;



Empresas, institutos e cooperativas;



Universidades, centros de educação e centros de formação;



Comunicação social;



Munícipes.

Na implementação da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, o Município de Aveiro
irá desenvolver diversas ações de mobilização de agentes locais, empresariais, sociais e
institucionais. O Município de Aveiro dará, ainda, atenção à população escolar, reconhecendo
o importante papel das crianças e jovens na sensibilização da sociedade.
Destaca-se a importância de envolver os cidadãos, as empresas e as entidades públicas e
privadas na minimização dos impactos ambientais da atividade antropogénica, na melhoria da
eficiência da utilização de recursos e na promoção de economias circulares e de partilha, mais
amigas do ambiente e mais centradas nas especificidades dos territórios.
A adaptação às alterações climáticas reforça a necessidade de alteração do paradigma de
gestão territorial, sendo fundamental o envolvimento dos cidadãos, proporcionando desta
forma a identificação de prioridades tendo em conta as especificidades do território.
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1.6.5. Plano de envolvimento de stakeholders
A utilização de canais de comunicação adequados e ajustados às diferentes tipologias de
stakeholders permite um envolvimento destes com um custo mínimo e uma exposição
máxima, no que respeita à divulgação e ao aproveitamento de oportunidades.
Na figura 6 é apresentada a matriz de stakeholders, a qual apresenta uma alocação de
stakeholders identificados em dois eixos, de acordo com o nível de interesse e o nível de
influência na concretização e acompanhamento de projetos.

Figura 6 - Matriz de stakeholders

A matriz apresentada ilustra o potencial envolvimento de cada tipologia de stakeholders de
acordo com a sua influência e o seu interesse, designadamente:
▪ Stakeholders com baixo interesse e baixa influência – devem ser informados, idealmente com
esforço reduzido;
▪ Stakeholders com elevado interesse e baixa influência – devem ser consultados e auscultados
relativamente aos seus pontos de vista, que deverão ser tidos em consideração;
▪ Stakeholders com elevado interesse e elevada influência – deve ser incentivada a sua
colaboração efetiva, visando a concretização de objetivos;
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▪ Stakeholders com baixo interesse e elevada influência – deve ser garantido o seu
envolvimento e o acompanhamento dos projetos.

No sentido de assegurar o envolvimento dos diversos stakeholders, o Município de Aveiro
pretende promover iniciativas orientadas para a constituição de grupos de trabalho
destacando-se, por exemplo, reuniões de grupos de trabalho, a organização de eventos de
divulgação e comunicação, entre outros.

39 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

1.7. Setores prioritários
O Município de Aveiro pretende melhorar a sua resposta às vulnerabilidades atuais e futuras
através da elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas aqui
apresentada, onde serão identificadas as principais medidas a adotar a nível municipal.
Esta estratégia terá em conta as características específicas do Município e as suas
preocupações, incluindo ainda a análise de eventos climáticos (de acordo com metodologia
apresentada).
Através de estudos e atualizações de projeções e cenários aplicados à área geográfica do
Município serão identificados potenciais riscos por setor, impactos e consequências, incluindo
os relacionados com eventos meteorológicos extremos.
Aos impactos diretos acrescem ainda os impactos indiretos, que resultam da transformação
das atividades económicas e sociais.
Nesse sentido importa referir que tendo em conta a ENAAC 2020 os setores considerados
prioritários no âmbito da elaboração da presente estratégia são:

Figura 7 – Setores prioritários
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2.

CONTEXTUALIZAÇÃO CLIMÁTICA

2.1. Contextualização climática nacional
Em Portugal Continental, o clima é predominantemente influenciado pela latitude, a orografia
e a proximidade do Oceano Atlântico. Algumas variáveis climáticas, como a precipitação e
temperatura, apresentam fortes gradientes Norte-Sul e Oeste-Este, e variabilidade sazonal e
interanual muito acentuada.
Considerando a informação disponibilizada pelo IPMA, verifica-se que a análise espacial
baseada nas normais de 1971 - 2000 mostra a temperatura média anual a variar entre 7ºC e
22ºC. Esta diferença está relacionada com a latitude, a variação do ângulo de incidência dos
raios solares e, consequentemente, a variação da massa atmosférica por estes atravessada, o
que condiciona a radiação solar incidente por unidade de superfície.
Dada a posição geográfica de Portugal, a influência do Oceano Atlântico e a extensão da costa
portuguesa, são fatores de relevância na variação regional da temperatura do ar, uma vez que
a circulação atmosférica se faz, à nossa latitude, de Oeste para Este.
A precipitação em Portugal Continental apresenta uma distribuição irregular, podendo ser
distinguido um período mais chuvoso (que concentra cerca de 42% da precipitação anual) e
um período mais seco (que concentra cerca de 6% da precipitação anual). A precipitação
média anual tem os valores mais altos no Minho e Douro Litoral e os valores mais baixos no
interior do Baixo Alentejo.
Ao longo dos últimos anos foi notória uma evolução do clima em Portugal Continental, tendose registado no séc. XX, três períodos de mudança da temperatura média anual: um período
de aquecimento em 1910 - 1945, um período de arrefecimento em 1946 - 1975 e um
aquecimento mais acelerado a partir da década de 70.
As alterações climáticas manifestam-se, principalmente, nos valores médios de temperatura,
aumento do nível médio do mar e na frequência e intensidade de eventos meteorológicos
extremos, tais como ondas de calor, secas e precipitação intensa em períodos curtos. Essas
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alterações constituem um desafio que é necessário enfrentar de forma estruturada, de forma
a prevenir os seus efeitos, capitalizar os seus benefícios e reduzir riscos e perdas.
Alguns factos chave que têm sido registados são identificados abaixo:


A amplitude térmica diária (diferença entre a temperatura máxima e a
temperatura mínima), está a diminuir desde 1946. Esta diminuição deve-se ao
facto de as temperaturas mínimas estarem a aumentar mais do que as máximas;



A quantidade de precipitação está a diminuir e tende a ser concentrada no tempo;



Nas últimas duas décadas houve um aumento na frequência e na intensidade de
situações de seca;



A temperatura da água do mar junto à costa ocidental tem estado a aumentar
desde 1956. Esse aumento é similar ou superior ao aumento da temperatura do ar
para o mesmo período.

2.2. Contextualização climática regional NUT II Centro
A região reflete a diversidade do gradiente de transição entre os climas Atlântico e
Mediterrânico, entre influência marítima e continentalidade, entre terras baixas e terras altas.
Este mosaico climático e microclimático carateriza uma enorme riqueza biofísica que varia dos
ambientes arenosos do litoral, das rias e planícies aluviais, como a Ria de Aveiro e o Baixo
Mondego, às montanhas e planaltos que caracterizam as paisagens beirãs2.
Na NUT II Centro, os valores da temperatura média mensal variam regularmente durante o
ano, atingindo o valor máximo no Verão (em agosto), com valores médios que variam entre
os 16ºC na Serra da Estrela e 32-34ºC no interior da Região, e um valor mínimo no Inverno
(em janeiro), com valores médios anuais que variam entre um mínimo de 2ºC nas zonas altas
do interior Centro e de 6ºC nas zonas baixas do interior e litoral Centro. A precipitação média
anual na Região Centro varia dentro do intervalo de valores observado em Portugal

2

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, maio de 2011
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Continental, apresentando valores inferiores a 501mm na Beira Interior Sul, entre 801 e 1001
mm na zona litoral, até 2000 mm nas zonas interiores altas, como a Serra da Estrela 3.
Apresentam-se de seguida dados relativos à temperatura média anual, temperatura máxima
e mínima, precipitação, vento e humidade relativa do ar para o período de 1971 - 2000.

2.3. Contextualização climática - Região de Aveiro
A região de Aveiro insere-se numa zona húmida, definida pelo Baixo Vouga e pela Ria de
Aveiro, uma paisagem única com um recurso diversificado. A região apresenta um enorme
potencial turístico devido à vasta qualidade dos recursos naturais, ao seu ambiente e à sua
paisagem que proporcionam o desenvolvimento quer do turismo balnear quer do ecoturismo,
do turismo de natureza e do termalismo. A paisagem da região é dominada maioritariamente
pela Ria de Aveiro e pela sua rede hidrográfica, apresentando, a norte, um relevo mais
acidentado. 4
Ainda na região, a Pateira de Fermentelos, considerada uma zona húmida de elevada riqueza
ecológica, apresenta uma notável qualidade e, consequentemente, elevado potencial
turístico.
A Pateira de Fermentelos apresenta características de um sistema semi-lêntico que integra a
Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004) e, como tal, incluída na Rede Natura
2000, estando ainda classificada como “Zona Sensível” de acordo com o Decreto-lei n.º
152/97, de 19 de julho, Anexo II, tratando-se de uma importante e extensa zona húmida (cit.
ICN, 2006).
A Pateira desempenha uma importante função no ecossistema como a regularização hídrica
e climática, a purificação da água, contrariando o efeito de estufa, alimentando reservatórios
naturais subterrâneos e suportando uma elevada biodiversidade, entre outras.5

3

Avaliação Ambiental Estratégica, Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, maio de 2011
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 2008
5 Pateira de Fermentelos: Paisagem a proteger
4
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3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO
DE AVEIRO
3.1. Caracterização do território
O Concelho de Aveiro localiza-se na região Centro (NUTS II) e sub-região da região de Aveiro
(NUTS III), pertencendo ao distrito de Aveiro.
O Concelho de Aveiro situa-se na faixa litoral portuguesa, ocupada a norte pela zona lagunar
da Ria de Aveiro, a qual constitui cerca de um terço do território municipal.
O concelho estende-se numa área de cerca de 197,58 Km2 e é limitado a norte pelo Município
da Murtosa, a nordeste por Albergaria-a-Velha, a leste por Águeda, a sul por Oliveira do Bairro,
a sudeste por Vagos e por Ílhavo, e com uma faixa relativamente estreita de litoral no Oceano
Atlântico, a oeste, através da freguesia de São Jacinto.
O município de Aveiro distribui-se em 10 freguesias, sendo estas: Aradas, Cacia, Eixo e Eirol,
Esgueira, Glória e Vera Cruz, Oliveirinha, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Santa
Joana, São Bernardo, São Jacinto.
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Figura 8 – Localização geográfica das freguesias do Município de Aveiro.

O município de Aveiro integra a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro que engloba
ainda os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

3.1.1. Geomorfologia
O Concelho de Aveiro localiza-se a uma latitude: 40°38′39″ N e Longitude: 8°38′43″ O. Na
Figura 9 é possível observar-se a topografia do concelho de Aveiro.
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Figura 9 – Mapa topográfico de Aveiro. (Fonte: pt-pt.topographic-map.com).

Segundo a Notícia Explicativa da folha 16-A Aveiro (1976), na escala 1/50000, a região de
Aveiro é caracterizada por um território baixo e aplanado, sobressaindo na paisagem os
inúmeros braços da Ria de Aveiro dispostos em intrincada rede.
Os pontos mais altos encontram-se no canto NE, no entanto pouco excedem a centena de
metros de altitude. Na zona litoral, acumulam-se as areias de duna, as quais ocupam
extensões consideráveis.
A formação da Ria de Aveiro está ligada ao estabelecimento de extenso cordão litoral que
dificultou a saída das águas do Vouga para o mar, originando-se assim uma laguna que, pouco
a pouco, desaparece e se vai enchendo com os produtos carreados pelas águas fluviais e pelo
vento.
A região baixa, dominada pelas salinas e pelos montículos brancos do sal é debruada, do
interior, por arriba fóssil bem marcada, pela qual se passa para extensa plataforma regular
que se desenvolve para leste de Aveiro, formada por superfícies de praias antigas,
quaternárias.
Como se pode observar na Figura 10, as manchas acastanhadas representam as zonas do
Concelho de cotas mais elevadas, cotas a partir dos 50 metros e que se estendem até cotas
na ordem dos 76 metros. A zona do Baixo Vouga Lagunar situada na parte norte apresenta
altitudes de zero metros, ou seja, o território é totalmente plano.
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Segundo o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, as diferenças de altitude
no Concelho de Aveiro são muito reduzidas, sendo altitude máxima de 76,22 metros atingida
no morro que se estende pelas freguesias de Nossa Senhora de Fátima e Requeixo e a altitude
mínima de -0,75 metros nas depressões da ria.

Figura 10 - Hipsometria do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016)
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Através da figura 11 verifica-se que a maior parte do Concelho de Aveiro está inserido nas
classes inferiores a 5%.
Os declives mais elevados, raramente superiores a 20%, verificam-se nas zonas acentuadas de
Eixo e Eirol; Oliveirinha; e Requeixo.
A parte Oeste do concelho é ocupada pela Ria e bastante plana, o lado Este é caracterizado
por uma orografia mais complexa, no entanto, esta região pode ser considerada como
relativamente simples do ponto de vista orográfico.
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Figura 11 – Declives do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016)
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3.1.2. Geologia
O Concelho de Aveiro localiza-se no extremo norte da Bacia sedimentar Lusitaniana. Como se
pode observar na figura 12, faz parte de uma das cinco unidades geoestruturais que
constituem a Península Ibérica.

Figura 12 -Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal (retirado da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1 000
000 - LNEG)

A Bacia Lusitaniana corresponde a um fosso alongado segundo a direção NNE-SSW originado
em regime distensivo durante o Mesozóico, onde se depositaram sedimentos detríticos e
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carbonatados (Kullberg et al., 2000). Os sedimentos detríticos, que predominam no setor
norte da bacia, foram alimentados de oriente e ocidente (Horst das Berlengas) pelo Maciço
Hespérico. Estes sedimentos detríticos registam uma evolução paleoambiental condicionada
por importantes oscilações do nível médio do mar e por alterações nos volumes de detritos
transportados para a bacia Lusitaniana, originando variações laterais do tipo de rochas e da
sua espessura (Ribeiro et al., 1979).
A zona costeira de Aveiro está integrada numa zona aplanada, de baixa altitude e de grande
uniformidade topográfica. Os materiais mais antigos correspondem a uma superfície de
aplanamento, paralela ao litoral e constituída por depósitos marinhos (cascalhos e areias),
fluviais (cascalhos, areias e lutitos) e dunares de idade plio-plistocénica e plistocénica. Os
depósitos mais recentes, de idade holocénica, ocorrem junto ao litoral e são constituídos por
areias de duna e de praia, e aluviões fluviais (Figura 13).
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Figura 13 - Excerto da Carta Geológica de Portugal à Escala 1:50.000, Folha 16-A (Aveiro) (Teixeira & Zbyszewski,
1976)
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3.1.3. Geologia económica
Segundo a notícia explicativa, do ponto de vista mineiro, na região de Aveiro não existem
minas de minérios metálicos. apenas se assinalam, no Triásico, algumas jazidas
manganesíferas, sem interesse económico.
No entanto, na região são inúmeras as explorações de matérias-primas de origem mineral,
tais como argilas, caulino, areias, saibro, cascalheiras e gás metano.

3.1.4. Hidrografia
O Concelho de Aveiro insere-se na Bacia do Vouga e Ribeiras Costeiras (INAG – Instituto
Nacional da Água), e como o próprio nome indica, o rio principal que nomeia esta bacia é o
Rio Vouga.
Segundo o Plano de Gestão de Riscos e Inundações - RH4A (2019), o Rio Vouga nasce na Serra
da Senhora da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km, uma bacia de
aproximadamente 3656 Km2, situada na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal.
É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas
serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da bacia do rio Douro.
O rio Vouga desagua na Ria de Aveiro (MARN, 1994), uma laguna costeira de pequena
profundidade, separada do mar por um cordão litoral, e comunicando com ele apenas num
ponto com cerca de 400 m (SOBRAL et al., 1985).
A Ria de Aveiro estende-se, pelo interior, paralelamente ao mar, numa distância de 47 km e
com uma largura máxima de 11 km, no sentido Este-Oeste, desde Ovar até Mira.
A Ria de Aveiro cobre uma área total de 11.000 hectares, sendo cerca de 6.000 hectares a área
permanentemente coberta de água e, é uma das mais importantes e peculiares zonas húmidas
nacionais. Toda a sua bacia hidrográfica apresenta uma vasta biodiversidade.
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Figura 14 - Hidrografia do Concelho de Aveiro (Fonte: DGT - CAOP 2016)
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3.1.5. Fauna e flora
COSTA et al. (1998) apresentaram um zonamento biogeográfico onde referem que as
tipologias biogeográficas se baseiam na distribuição das diferentes populações de plantas e
unidades geobotânicas, devido ao seu carácter fixo e ao facto de representarem a maior parte
da biomassa terrestre.

Figura 15 - Carta Biogeográfica de Portugal continental" (Costa et al. 1998).

A Região Mediterrânica, onde se insere o Concelho de Aveiro, abrange territórios de maior
diversidade climática e litológica, razão pela qual a sua vegetação é muito diversa. São
característicos desta região biogeográfica os bosques e matagais (matos altos não retamóides)
da classe Quercetea ilicis, constituídos por árvores e arbustos de folha persistente e coriácea
(esclerofilos), como a azinheira (Q. rotundifolia), o sobreiro, o carrasco (Q. coccifera) ou o
zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris).
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Os territórios mediterrânicos continentais portugueses distribuem-se pelas províncias
biogeográficas Carpetano-Ibérico-Leonesa (o nordeste do país), Luso-Estremadurense (o
interior Centro e Sul) e Gaditano-Onubo-Algarviense (as áreas litorais e sublitorais do Centro
e do Sul).
Segundo Costa et al. (1998), o Concelho de Aveiro está inserido na província Gaditano-OnuboAlgarviense, que abrange os territórios litorais e sublitorais situados a sul da Ria de Aveiro,
penetrando um pouco mais para o interior ao longo dos vales dos rios Mondego, Tejo e Sado.
É a mais complexa de todas as províncias biogeográficas portuguesas porque, além de ser a
mais diversa do ponto de vista bioclimático e litológico, serve de refúgio a um número
significativo de relíquias paleoclimáticas. A vegetação desta Província inclui uma considerável
diversidade de bosques climatófilos, desde os carvalhais calcícolas de carvalho-cerquinho (Q.
faginea subsp. broteroi) e os zambujais arbóreos (bosques de Olea europaea var. sylvestris), a
diferentes tipos de sobreirais e azinhais. Na proximidade das linhas de água, ocorrem freixiais,
salgueirais e silvados com madressilvas. São também característicos destes territórios diversos
tipos de matos baixos e matagais dunares e de arribas costeiras, entre os quais sobressaem,
pela riqueza em espécies endémicas, as formações de piorro (Juniperus navicularis; classe
Quercetea ilicis) e os sargaçais psamófilos da ordem Stauracantho-Halimietalia commutati
(classe Cisto-Lavanduletea).
Os territórios litorais situados entre a Ria de Aveiro e o estuário do rio Tejo incluem cordões
dunares de grande espessura, arribas costeiras e estuários. Nas dunas terciárias são típicos os
sabinais (comunidades de Juniperus turbinata), os matos com camarinheira (Corema album)
e os medronhais dunares com samouco (Myrica faya), todos eles da ordem Pistacio lentisciRhamnetalia alaterni da classe Quercetea ilcis.
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Figura 16 – Mapa ocupação do solo do Concelho de Aveiro. (Fonte: DGT - CAOP 2016)

A partir da Figura 16, observa-se que as superfícies aquáticas ocupam uma grande parte do
território concelhio (na ordem dos 33% da área total do concelho). Seguindo-se as áreas
ocupadas com floresta com 28 % da área total do concelho e depois as áreas agrícolas que
representam perto de 24% da área total do concelho.
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Figura 17 - Povoamentos florestais do Concelho de Aveiro. (Fonte: DGT - CAOP 2016)

60 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Através da Figura 17, observa-se que a maioria das áreas florestadas são ocupadas por
povoamento de Eucalipto concentrando-se estes povoamentos nas freguesias com potencial
florestal, na zona de Nossa Senhora de Fátima; Requeixo e Eixo e Eirol.
Observa-se, ainda, povoamentos mistos que são essencialmente constituídos por Pinheiro
Bravo e Eucalipto e localizam-se sobretudo em Nariz e em São Jacinto predominam os
povoamentos de resinosas, mais propriamente de Pinheiro Bravo na área da Reserva Natural
e a restante área é ocupada por Acacial.
As espécies folhosas, que predominam no concelho são essencialmente Vidoeiro, Salgueiro e
Choupo, e abundam junto a linhas de água ou zonas ripícolas.

3.1.6. Áreas protegidas
No Concelho de Aveiro existe uma área protegida, sendo esta a Reserva Natural das Dunas de
S. Jacinto, esta área é um espaço essencialmente florestal que tem como principais
potencialidades a manutenção e valorização do ecossistema dunar, a preservação dos
habitats naturais e seminaturais típicos deste ambiente costeiro, bem como a proteção da
fauna em geral, a educação ambiental e atividades de recreio e lazer.
Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Reserva Natural das Dunas
de S. Jacinto abrange uma área aproximada de 960 ha, dos quais 210 ha correspondem à área
marítima. Fica situada no extremo da península que se estende entre Ovar e a povoação de S.
Jacinto. É limitada a poente pelo oceano Atlântico e a nascente por um dos braços da ria de
Aveiro.
Com vista à proteção das dunas e dos seus habitats naturais, a Reserva está dividida em três
áreas distintas, mas complementares: as dunas móveis e fixas, de grande importância devido
ao seu bom estado de conservação; uma mata constituída principalmente por pinheiro-bravo;
e charcos de água doce, dos quais o maior, mais conhecido por Pateira, é local privilegiado de
passagem ou invernada para aves aquáticas migradoras.
A nível de fauna destacam-se o chapim-real, o chapim-carvoeiro, o chapim-de-poupa, a
gaivota-ar-gêntea, o guincho, a negrinha e o pato-marinho, entre outros. Na flora
predominam choupos, salgueiros, juncos, líquenes, estorno e o pinheiro-bravo que fixa as
terras desta reserva. Na já referida Pateira de São Jacinto podemos observar vários exemplos
de anatídeos invernantes como o pato-real, para além de garças como a garça-branca.
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3.2. Contextualização climática - Aveiro
Aveiro apresenta um clima quente e temperado. A classificação climática é Csb segundo
Köppen e Geiger. Aveiro tem uma temperatura média de 14.9 °C. 1027 mm é o valor da
pluviosidade média anual.
A caracterização climática do Município teve por base a informação fornecida pelo Instituto
de Meteorologia, relativa aos dados climatológicos obtidos na normal climatológica de 19812010.
No período de tempo a que se referem os dados disponíveis, foram analisados os valores da
temperatura média, os valores máximos e a média dos valores máximos entre 1981-2010. Ao
longo deste período, verifica-se que os valores médios mensais da temperatura para o
Município de Aveiro, atingiram valores mais elevados, como de prever, nos meses de verão
(julho, agosto e setembro). A temperatura mensal média apresenta o menor valor no mês de
janeiro (10,4 °C), aumentando gradualmente até ao mês de agosto (20,4 °C), após o qual
decresce. Quanto à temperatura máxima, é no mês de julho que se verifica o maior valor (39,3
°C), seguido de maio com 39,0 °C.
Ao nível da precipitação os valores mais elevados de precipitação média mensal são atingidos
nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro. No Verão assistiu-se a uma situação
inversa, uma vez que julho e agosto foram os meses mais secos totalizando mensalmente 13,5
mm e 19,7 mm de chuva, respetivamente. Relativamente à precipitação máxima diária,
verifica-se que o mês de abril, se destaca, com 88 mm de precipitação, assim como o mês de
dezembro com 81,2 mm. Nos meses de julho e agosto, registaram-se valores de precipitação
máxima diária abaixo dos 40 mm. Estas concentrações do regime de precipitação nos meses
referidos deverão ser tidas em consideração por dois motivos: por um lado, os fenómenos de
erosão dos solos consequência de áreas recentemente fustigadas por incêndios florestais e
que, por isso se tornam mais vulneráveis. Por outro, a indisponibilidade de água nos cursos de
água no período mais crítico a nível de combate aos incêndios (Verão). A precipitação
influencia os incêndios florestais de duas formas, por um lado, a fraca precipitação nos meses
estivais facilita o processo de ignição e propagação das chamas, enquanto que os maiores
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quantitativos de água registados nos meses invernais potenciam o desenvolvimento das
formações vegetais, aumentando o material combustível disponível.
Na região de Aveiro é comum encontrarem-se ventos convectivos comuns, nomeadamente
brisas de terra e de mar. Em áreas litorais, surgem diferenças de temperatura entre a terra e
o mar; que sofrem variações diurnas: durante o dia a temperatura da terra é mais elevada que
a do mar e sopra portanto um vento do mar para a terra (brisa litoral marítima). Ao contrário
durante a noite a temperatura do mar é mais elevada que a da terra, soprando então o vento
da terra para o mar – brisa litoral terrestre.
Durante a maior parte do ano atravessam o concelho de Aveiro, os ventos do quadrante Norte
(27%), seguidos dos ventos do quadrante Noroeste (14,8%).
Relativamente à velocidade média do vento, é nos quadrantes Sudoeste (SW) e Sul (S) que se
verificam os maiores valores de velocidade registados, acima dos 20 Km/h. Assiste-se a uma
situação totalmente diferente nos quadrantes Nordeste (NE), Este (E) e Sudeste (SE) pois é
nestes quadrantes que se registaram as velocidades médias mais baixas, inferiores a 10 Km/h.
Junto à costa surgem com bastante frequência os efeitos da brisa mar – terra. Quando a sua
ação se faz sentir os ventos sopram perpendiculares à linha de costa (do quadrante W),
promovendo simultaneamente uma descida da temperatura e um aumento da humidade
relativa.

3.3. Projeções climáticas para o Município de Aveiro
3.3.1. Pressupostos e metodologia
Considerando que as emissões de CO2 e a temperatura média da superfície terrestre são
variáveis e que se encontram linearmente relacionadas (IPCC, 2013) a obtenção de cenários
de emissões e consequentes projeções climáticas estão diretamente ligadas às concentrações
de GEE.
Nesse sentido e no âmbito da realização dos cenários de emissões e projeções climáticas para
o Município de Aveiro, é utilizada a abordagem Representative Concentration Pathways ou

63 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

RCPs, em linha com as diretrizes do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e
considerando a informação desenvolvida mais recente.
A partir de uma concentração atual de CO2, que ronda as 400 ppm (partes por milhão), as duas
projeções de emissões de GEE utilizadas são:


RCP 4.5: uma trajetória de aumento da concentração de CO2 atmosférico até 520
ppm em 2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do século;



RCP 8.5: uma trajetória de crescimento semelhante até meio do século, seguida de
um aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de CO2 de 950 ppm
no final do século.

No âmbito da elaboração da presente estratégia são consideradas as seguintes variáveis
climáticas para a análise ao nível das projeções climáticas:

Temperatura

Precipitação

Velocidade do Vento

Figura 18 – Variáveis climáticas

Na análise das variáveis climáticas são tidos em conta os dados das normais climatológicas6
segundo as orientações da Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Os impactos gerados pelas alterações climáticas são avaliados tendo em conta uma análise e
modelação da situação atual, utilizando os dados disponíveis para caracterização da situação
de referência, através da análise da normal climatológica mais recente.

6

Conforme convencionado pela OMM, o clima é caracterizado pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30
anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio de uma variável climática, tendo em atenção os valores
observados num determinado local durante um período de 30 anos - período suficientemente longo para se admitir que ele representa o
valor predominante daquele elemento no local considerado. Segundo a OMM, designam-se por normais climatológicas os apuramentos
estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década (1901-30, 1931-1960, 1961-1990...) sendo que estas são
as normais de referência.
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Posteriormente, procuraram-se as relações entre a situação de referência e o clima, a
variabilidade climática e a concentração de GEE e, por fim, utilizaram-se as projeções
climáticas para o futuro para prever potenciais alterações nos parâmetros de cada setor.
Por forma a identificar as variações entre o clima atual e futuro, a análise prospetiva é
realizada tendo em conta quatro períodos de trinta anos:

Figura 19 - Período de análise
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3.3.2. Análise Climática
No presente capítulo apresenta-se a análise climática do Município de Aveiro, na qual se
identificam as principais alterações climáticas projetadas, assim como os cenários climáticos
RCP 4.5 e RCP 8.5 para o Município.
Os dados simulados a partir dos modelos climáticos são, geralmente, representados
recorrendo a grelhas com uma resolução espacial associada à capacidade de cada modelo em
representar adequadamente os variados fenómenos atmosféricos e as massas terrestres e
oceânicas. No caso dos modelos utilizados nesta estratégia esta representação foi de
aproximadamente 2,5 km.
A resposta às alterações climáticas envolve um processo interativo de gestão do risco que
inclui quer adaptação, quer mitigação e que tem em conta os prejuízos, os benefícios, a
sustentabilidade e a atitude perante o risco das alterações climáticas.
A exposição do concelho aos fatores climáticos acentua o impacto em quase todos os setores,
designadamente, na agricultura, floresta, biodiversidade, energia, turismo, ordenamento do
território, saúde e segurança de pessoas e bens.
A exposição acentua-se, em particular, na gestão dos impactos dos eventos mais severos com
incidência na segurança de pessoas e bens e no turismo, sendo expectáveis, para o Concelho
de Aveiro, as alterações climáticas que se apresentam no esquema seguinte.
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Figura 20 - Alterações climáticas expectáveis para o Município de Aveiro
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Da análise efetuada, conclui-se que os riscos climáticos mais acentuados e preocupantes,
sendo desde logo considerados como os mais prioritários, são os relacionados com o aumento
das temperaturas elevadas/ondas de calor, aumento do nível médio da água do mar, ventos
velozes e precipitação excessiva/tempestades.
Ao nível dos riscos associados a temperaturas baixas e ondas de frio projetam-se eventuais
diminuições do nível de risco, no entanto, devido às incertezas associadas à evolução dos
fenómenos climáticos devem ser tidas em conta algumas reservas.
Apresenta-se de seguida os dados projetados para os períodos de 2011 - 2040, 2041 - 2070 e
2071 - 2100 ao nível da temperatura, precipitação e velocidade do vento à superfície.

3.3.2.1. Temperatura
Temperatura média anual
Ao nível da temperatura média anual, ambos os cenários projetam quer para a região quer
para o Município, um aumento, dos valores da temperatura média sendo esta mais
significativa no cenário 8.5.
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Figura 21 - Projeções de temperatura média anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 – cenário
RCP 4.5 e RCP 8.5

Relativamente ao período 2011 – 2040 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 12,8°C e os 14,8°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura média anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 12,8°C e os 15,1°C.
Para o período de 2011 - 2040, ambos os cenários projetam uma tendência de aumento dos
valores da temperatura média anual sendo esta significativa no cenário 8.5.
Relativamente ao período 2041 – 2070, ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 13,6°C e os 15,5°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura média anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 13,8°C e os 16,3°C.
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Ambos os cenários projetam quer para a região quer para o Município de Aveiro, para o
período 2041 - 2070, um aumento dos valores da temperatura média anual sendo esta
significativa no cenário 8.5.
Relativamente ao período 2071 – 2100 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 13,7°C e os 15,9°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura média anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 15,6°C e os 17,8°C.

Temperatura máxima anual
Ao nível da temperatura máxima anual ambos os cenários projetam, quer para a região quer
para o Município, um aumento dos valores sendo estes mais significativos no cenário 8.5.

Figura 22 - Projeções de temperatura máxima anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5 e RCP 8.5
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Relativamente ao período 2011 – 2040 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
máxima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 17,4°C e os 20,6°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura máxima anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 17,9°C e os 20,4°C.
Para o período 2011 – 2040, ambos os cenários projetam, quer para a região quer para o
Município de Aveiro, um aumento dos valores da temperatura máxima anual sendo esta mais
significativa no cenário 8.5.
Relativamente ao período 2041 – 2100 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
máxima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 18,5°C e os 21,0°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura máxima anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 18,4°C e os 21,6°C.
No que se refere ao período 2041 – 2070, ambos os cenários projetam um aumento dos
valores da temperatura máxima anual sendo esta mais significativa no cenário 8.5.
Relativamente ao período 2071 – 2100 e ao nível do Município de Aveiro e no cenário 4.5 a
temperatura máxima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observandose variações entre 18,9°C e os 20,8°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura máxima anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 19,5°C e os 23,2°C.
No que se refere ao período 2071 – 2100, ambos os cenários projetam um aumento dos
valores da temperatura máxima anual sendo esta mais significativa no cenário 8.5.

Temperatura mínima anual
Ao nível da temperatura mínima anual, ambos os cenários projetam quer para a região quer
para o Município de Aveiro, um aumento dos valores.

71 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Figura 23 - Projeções de temperatura mínima anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5 e RCP 8.5

Relativamente ao período 2011 – 2040 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a média
mínima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 8,0°C e os 10,4°C.
No caso do cenário 8.5 a mínima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise,
observando-se variações entre 8,1°C e os 10,3°C.
Relativamente ao período 2041 – 2070 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a temperatura
mínima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações
entre 8,7°C e os 10,6°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura mínima anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre 9,3°C e os 11,9°C.
No que se refere ao período 2041 – 2070, ambos os cenários projetam um aumento dos
valores da temperatura mínima anual sendo esta mais significativa no cenário 8.5.
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Relativamente ao período 2071 – 2100 e ao nível do Município de Aveiro e no cenário 4.5 a
temperatura mínima anual apresenta oscilações ao longo do período em análise, observandose variações entre 8,9°C e os 11,6°C.
No caso do cenário 8.5 a temperatura mínima anual apresenta oscilações ao longo do período
em análise, observando-se variações entre os 9,6°C e os 13,1°C.
No que se refere ao período 2071 – 2100, ambos os cenários projetam um aumento dos
valores da temperatura mínima anual sendo esta mais significativa no cenário 8.5.

Projeção das anomalias – Temperatura
A potencial alteração (anomalia climática) consiste na diferença entre o valor de uma variável
climática num dado período de 30 anos relativamente ao período de referência. Uma vez que
os modelos climáticos são representações da realidade, deve ser tido em conta que os dados
simulados pelos modelos climáticos para o período de referência apresentam geralmente um
desvio relativamente aos dados observados.
Tabela 1 – Projeções anomalias climáticas - temperatura – cenários RCP 4.5 e 8.5

Temperatura média
anual (ºC)
Temperatura máxima
anual (ºC)
Temperatura mínima
anual (ºC)

Período de Referência
(Simulação para 2011-2040)

2041- 2070

2071- 2100

2041- 2070

2071-2100

13,34

0,52

0,90

1,12

2,34

19,06

0,56

0,86

1,04

2,47

9,27

0,54

0,96

1,24

2,39

RCP 4.5

RCP 8.5

Ambos os cenários e modelos utilizados, projetam um aumento da temperatura média anual
até ao final do século, no Município de Aveiro. No que diz respeito às médias mensais da
temperatura máxima e mínima, ambos os cenários projetam aumentos, até ao final do século.
Relativamente ao conjunto das anomalias projetadas estas variam entre um aumento de 0,52
e 1,24°C para meio do século (2041-2070) e entre 0,86 e 2,47°C para o final do século (20712100), em relação ao período histórico modelado.
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3.3.2.2. Precipitação
Precipitação média anual
Ao nível da precipitação, ambos os cenários projetam para o Município de Aveiro uma
tendência de estabilização dos valores sendo que se registam, na maioria dos anos, valores
abaixo dos registados para a região.

Figura 24 - Projeções de precipitação média anual para o período 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 – cenário
RCP 4.5 e RCP 8.5

Relativamente ao período 2011 – 2040 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a média anual
apresenta algumas oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre
807 e 1662 mm.
No caso do cenário 8.5 a média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise,
observando-se variações entre 757 e 1690 mm.
Relativamente ao período 2011-2040, os cenários projetam, para o Município de Aveiro, uma
tendência ligeira de diminuição dos valores.
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Relativamente ao período 2041 – 2100 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a média anual
apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre 630 e
1757 mm.
No caso do cenário 8.5 a média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise,
observando-se variações entre 745 e 1758 mm.
Relativamente ao período 2041-2070, os cenários projetam, para o Município de Aveiro, uma
oscilação nos valores sendo que se registam valores abaixo dos registados para a região.
Relativamente ao período 2071 – 2100 e ao nível do Município e no cenário 4.5 a média anual
apresenta oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre 705 e
1772 mm.
No caso do cenário 8.5 a média anual apresenta oscilações ao longo do período em análise,
observando-se variações entre 643 e 1639 mm.

Projeção das anomalias – Precipitação
No que diz respeito à variável precipitação, ambos os cenários projetam uma diminuição da
precipitação média anual no Município, até ao final do século. Consoante o cenário, as
projeções apontam para uma redução sendo que as anomalias projetadas até ao final do
século relativamente às médias da precipitação, apontam para variações que podem chegar
aos -201,50 mm.
Tabela 2 – Projeções anomalias climáticas - precipitação – cenários RCP 4.5 e 8.5

Período de Referência
(Simulação para 2011-2040)

2041- 2070

2071- 2100

2041- 2070

2071-2100

1206,45

-70,01

7,55

-39,94

-201,50

Precipitação média
anual (mm)

3.3.2.3. Vento
Velocidade do vento à superfície
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No que se refere à velocidade do vento à superfície, ambos os cenários projetam uma
tendência de estabilização dos valores sendo notória essa tendência quer ao nível da região
quer do Município.

Figura 25 - Projeções de velocidade do vento para o período 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP
4.5 e RCP 8.5

Relativamente ao período 2011 – 2040 e ao nível do Município de Aveiro e no cenário 4.5 a
velocidade do vento à superfície apresenta pequenas oscilações ao longo do período em
análise, observando-se variações entre 3,63m/s e os 4,13m/s.
No caso do cenário 8.5 a velocidade do vento à superfície apresenta igualmente pequenas
oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre 3,61m/s e os
4,19m/s.
No que se refere ao período 2041 – 2070, ambos os cenários projetam para a região uma
tendência de estabilização dos valores, sendo notória que ao nível do Município se registam
oscilações, sendo estas devido, fundamentalmente, à localização geográfica de Aveiro.
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Relativamente ao período 2041 – 2070 e ao nível do Município de Aveiro e no cenário 4.5 a
velocidade do vento à superfície apresenta pequenas oscilações ao longo do período em
análise, observando-se variações entre 3,57m/s e os 4,06m/s.
No caso do cenário 8.5 a velocidade do vento à superfície apresenta igualmente pequenas
oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre 3,45m/s e os
4,18m/s.
No que se refere ao período 2071 – 2100, e à semelhança do registado para o período 2041 –
2070, ambos os cenários projetam para a região uma tendência de estabilização dos valores
sendo notória que ao nível do Município se registam oscilações.
Relativamente ao período 2071 – 2100 e ao nível do Município de Aveiro e no cenário 4.5 a
velocidade do vento à superfície apresenta pequenas oscilações ao longo do período em
análise, observando-se variações entre 3,57m/s e os 4,22m/s.
No caso do cenário 8.5 a velocidade do vento à superfície apresenta igualmente pequenas
oscilações ao longo do período em análise, observando-se variações entre 3,45m/s e os
4,10m/s.

Projeção das anomalias – Velocidade do vento à superfície
No que diz respeito à variável velocidade do vento à superfície, ambos os cenários projetam
uma ligeira diminuição na média anual, até ao final do século.
Tabela 3 – Projeções anomalias climáticas – velocidade do vento – cenários RCP 4.5 e 8.5

Período de Referência
(Simulação para 2011-2040)

2041- 2070

2071- 2100

2041- 2070

2071-2100

3,86

-0,05

0,00

-0,02

-0,14

Velocidade do vento à
suoerficie (m/s)

RCP 4.5

RCP 8.5

3.3.2.4. Temperatura Mensal e Projeção das Anomalias
Temperatura Máxima Mensal
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Em relação às médias mensais da temperatura máxima, ambos os cenários e modelos
apresentam aumentos até ao mês 8, sendo este o mês com temperaturas mais altas. As
anomalias mais elevadas são projetadas para a primavera e o verão, no entanto, estas
projeções possuem diferentes amplitudes, sendo que, a partir do mês 8 tende a diminuir.

Figura 26 - Projeções da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5

Figura 27 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 4.5 são projetadas para a primavera-verão.
Relativamente às projeções, as anomalias podem variar até 1,2°C para o ano de 2041-2070 e
entre -0,1°C a 1,4°C para o ano de 2071-2100.
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Figura 28 - Projeções da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 8.5

Figura 29 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura máxima (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 8.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 8.5 são projetadas para a primavera-verão.
Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre aumentos de 0,7°C a 1,6°C para
o ano de 2041-2070 e entre 1,3°C a 3,2°C para o ano de 2071-2100.

Temperatura Mínima Mensal
Em relação às médias mensais da temperatura mínima, ambos os cenários e modelos
apresentam aumentos até ao mês 8, sendo o mês 7 e 8 os que apresentam as temperaturas
mínimas mais elevadas. As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão e o outono,
no entanto, estas projeções possuem diferentes amplitudes, a partir do mês 8 tende a
diminuir.
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Figura 30 - Projeções da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5

Figura 31 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 4.5 são projetadas para o verão-outono.
Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre aumentos de -0,2°C a 1,0°C para
o ano de 2041-2070 e entre 0,9°C a 1,9°C para o ano de 2071-2100.
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Figura 32 - Projeções da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 8.5

Figura 33 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura mínima (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 8.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 8.5 são projetadas para o verão-outono.
Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre aumentos de 0,3°C a 1,9°C para
o ano de 2041-2070 e entre 1,5°C a 3,4°C para o ano de 2071-2100.

81 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Temperatura Média Mensal
Em relação às médias mensais da temperatura média, ambos os cenários e modelos
apresentam aumentos até ao mês 8, sendo o mês 7 e 8 os que apresentam as temperaturas
mínimas mais elevadas. As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão e o outono,
no entanto, estas projeções possuem diferentes amplitudes, a partir do mês 8 tende a
diminuir.

Figura 34 - Projeções da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5

Figura 35 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 4.5
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As anomalias mais elevadas para o cenário 4.5 são projetadas para o verão-outono.
Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre aumentos de -0,1°C a 1,0°C para
o ano de 2041-2070 e entre 0,6°C a 1,5°C para o ano de 2071-2100.

Figura 36 - Projeções da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 8.5

Figura 37 - Projeções das anomalias da média mensal da temperatura média (⁰C) para o período 2041-2070 e
2071-2100 – cenário RCP 8.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 8.5 são projetadas para o verão-outono.
Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre aumentos de 0,5°C a 1,3°C para
o ano de 2041-2070 e entre 1,6°C a 3,4°C para o ano de 2071-2100.

83 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Precipitação Mensal e Projeção das Anomalias
Relativamente à variável precipitação e à análise anual das anomalias, é visível a ocorrência
de anomalias mensais de precipitação negativa, ou seja, projeção de ocorrência de chuva em
menor quantidade comparativamente com o período de referência.
Ambos os cenários e modelos projetam uma diminuição da precipitação média até ao mês 7,
sendo este mês o que apresenta a percentagem de precipitação menor. As anomalias mais
elevadas são projetadas para o verão, no entanto, estas projeções possuem diferentes
amplitudes, a partir do mês 7 tende a aumentar.

Figura 38 - Projeções da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 4.5

Figura 39 - Projeções das anomalias da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 4.5
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Relativamente às projeções as anomalias podem variar entre -56,5mm a 28,5mm para o ano
de 2041-2070 e entre -31,5mm a 21,7mm para o ano de 2071-2100.

Figura 40 - Projeções da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 – cenário RCP 8.5

Figura 41 - Projeções das anomalias da precipitação mensal (mm) para o período 2041-2070 e 2071-2100 –
cenário RCP 8.5

As anomalias mais elevadas para o cenário 8.5 são projetadas para o inverno. Relativamente
às projeções as anomalias podem variar entre -49,3mm a 62,0mm para o ano de 2041-2070 e
entre -62,5mm a 9,8mm para o ano de 2071-2100.
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3.3.2.5. Índices extremos climáticos
No contexto das alterações climáticas, a análise de índices extremos é também crucial sendo
expectável a sua intensificação. Neste sentido é esperado um aumento do número de ondas
de calor (até +8, no cenário 8.5).
Na tabela seguinte apresentam-se as projeções para ambos os cenários e para os dois
horizontes temporais dos índices de extremos climáticos para o Município de Aveiro.

Tabela 4 – Projeções dos índices de extremos climáticos

Variáveis Climáticas

Histórico

Temperatura média (ºC)

13,34

Temperatura Máxima (ºC)

19,06

Temperatura Mínima (ºC)

9,27

Ondas de calor (nº)

0

Número médio de dias com elevadas
temperaturas (Tmáx ≥ 35ºC)

3,7

Número médio de noites tropicais (Tmin ≥ 20ºC)

2

Número médio de noites de geada (Tmin ≥ 0ºC)

14,9

Precipitação (mm)

1206,45

Número de dias de chuva (Pr> 1mm)

132,9
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Cenários
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5

Anomalias (médias anuais)
2041 - 2070
2071 - 2100
0,53
1,12
0,9
2,34
0,56
1,04
0,86
2,47
0,54
1,24
0,96
2,39
0
0
0
8
4,8
4,9

RCP 8.5

6,3

14,3

RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5

2,5
4,1
12,9
7,9
-70,01
7,55
124,2
126

3,8
14,7
11,5
4,9
-39,94
-201,50
126,9
107,5
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3.4. Ficha climática do Município de Aveiro
As principais alterações climáticas projetadas para o Município de Aveiro são apresentadas de
forma resumida na figura seguinte e que constituem a ficha climática do Município.

Figura 5 – Ficha Climática – resumo das principais alterações climáticas projetadas para o Município de Aveiro
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3.5. Vulnerabilidades

Após identificados os setores prioritários e os indicadores fundamentais para melhor
caracterizar a vulnerabilidade do Município de Aveiro, face aos efeitos das alterações
climáticas, foram desenvolvidos mapas de caracterização de risco, tendo como referência
características socioeconómicas, parque edificado, uso e ocupação do solo, a segurança do
abastecimento energético, entre outros abaixo descritos.

3.5.1. Uso e ocupação do solo
A caracterização do uso e ocupação do solo desempenha um papel fundamental no
planeamento ambiental, político, económico e social, no ordenamento do território e na
monitorização ambiental. Na figura 42 são ilustrados os principais usos e ocupações do solo
no Concelho de Aveiro.
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Figura 42 - Uso e ocupação do solo (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Pela análise da figura anterior é visível que no Concelho de Aveiro destacam-se as zonas
húmidas e as massas de água a oeste do Concelho, correspondentes à Ria de Aveiro, e junto
ao litoral, territórios florestais e matos e os territórios artificializados.
Na área central do município predominam os territórios agrícolas de pastagens e
agroflorestais, na envolvência de territórios artificializados.
A este, Aveiro caracteriza-se por uma predominância de territórios florestais e matos.
Com referência ao uso do solo no município, de acordo com o presentado, verifica-se que este
é particularmente vulnerável ao aumento de temperatura e consequentes episódios de seca
e incêndios florestais assim como ao aumento do nível médio do mar.

Na figura 43 são apresentadas as principais localizações de instalações e infraestruturas,
nomeadamente dos principais equipamentos públicos e privados no Município de Aveiro.
Pelas suas características construtivas e/ou pela sua localização os edifícios e infraestruturas
podem apresentar vulnerabilidades às mudanças climáticas, tais como, baixa resistência a
tempestades, suscetibilidade a inundações, risco de deslizamentos de terra, entre outros.
É, desta forma, prioritário assegurar a resiliência das instalações e infraestruturas do
município, quer pelo seu papel essencial no funcionamento da sociedade e economia, quer
pelo elevado custo de eventual (re)construção.
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Figura 43 - Territórios artificializados (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Da análise da figura anterior verifica-se que, no concelho de Aveiro, se destaca o tecido
edificado.
Salientam-se ainda as zonas de indústria dispersas, zonas de comércio predominantes na área
centro, o Aeródromo Municipal de Aveiro localizado a oeste, três áreas de deposição de
resíduos, duas localizadas na área centro norte e uma a este e áreas portuárias, localizadas na
área centro sul.
Distinguem-se também vários equipamentos desportivos, parques e jardins e outros
Equipamentos.
Ao nível das infraestruturas ferroviárias destaca-se a Linha do Norte.
No que concerne a infraestruturas rodoviárias, o município é servido por três autoestradas,
nomeadamente a Autoestrada das Beiras Litoral e Alta (A25, Aveiro - Vilar Formoso), a
Autoestrada do Litoral Centro (A17, Marinha Grande - Aveiro) e a Autoestrada do Norte (A1,
Lisboa - Porto). Destacam-se também o Itinerário Complementar n.º2 (IC2), a Estrada
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Nacional 235 (N235, Aveiro - Penacova), a Estrada da Costa da Prata (N109, Leiria - Vila Nova
de Gaia), entre outras estradas municipais.

As alterações do clima local e variabilidade climática apresentam, tipicamente, impactos
significativos na produção agrícola, quer em termos de rendimento das culturas quer em
termos da adequação do tipo de culturas às condições de cada área de cultivo. Um eventual
aumento das temperaturas, agravado pela redução da pluviosidade e pela ocorrência de
eventos climáticos extremos pode levar a baixos rendimentos das produções agrícolas e à
necessidade de ajustamento do tipo de culturas às novas condições e, a longo prazo, uma
redução nas áreas adequadas para o cultivo. O aumento global de temperaturas que se tem
observado nos últimos anos já começou a afetar a duração do período de cultivo em muitas
regiões, verificando-se que as datas de floração e colheita dos cereais ocorrem mais cedo.
No que respeita ao uso do solo para fins agrícolas, apresenta-se nas figuras seguintes as
principais áreas agrícolas e agroflorestais do Município.
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Na figura 44 são apresentados os territórios agrícolas do Município de Aveiro.

Figura 44 - Territórios agrícolas (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Na figura 44 é possível identificar uma grande predominância de culturas temporárias de
sequeiro e regadio7. Destacam-se ainda algumas áreas de pastagens espontâneas8 e
agricultura com espaços naturais e seminaturais e de mosaicos culturais e parcelares
complexos9.
O município apresenta assim uma alta vulnerabilidade às alterações climáticas,
nomeadamente no que respeita à ocorrência de fenómenos de seca.

7 As culturas temporárias de sequeiro e regadio caracterizam-se por um ciclo vegetativo que não excede um ano e que não
são ressemeadas com intervalos superiores a cinco anos, quer utilizem ou não rega artificial.
8 As pastagens espontâneas correspondem a zonas de vegetação herbácea com uma ocupação superior ou igual a 25% da
superfície e que se desenvolvem sem adubação, cultivos, sementeiras ou drenagens. Estas áreas podem ser utilizadas para
pastoreio.
9 Os mosaicos culturais e parcelares complexos correspondem a áreas ocupadas por combinações diversificadas de
culturas, situados frequentemente na proximidade de aglomerados urbanos ou rurais, em resultado da produção agrícola
de frutos ou legumes para consumo próprio.
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Ao nível dos impactos potenciais das alterações climáticas sobre as áreas florestais e espaços
verdes destacam-se, essencialmente, as alterações à produtividade e distribuição geográfica
das espécies florestais – incluindo o aumento da desertificação – o aumento dos riscos de
incêndios florestais e da suscetibilidade a agentes bióticos (espécies invasoras, pragas e
doenças).
Na figura 45 é apresentado o mapa relativo às principais áreas florestais do Município de
Aveiro.

Figura 45 - Territórios florestais (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Da análise da figura anterior destaca-se uma predominância de florestas de eucalipto na área
centro – este do concelho. Nesta localização observa-se ainda pequenas áreas de florestas de
pinheiro bravo e de florestas de outras folhosas.
Destaca-se igualmente uma mancha considerável de espécies invasoras, localizada junto ao
litoral norte, numa área também povoada por pinheiro bravo.
Destacam-se ainda algumas áreas de matos, dispersas ao longo do território.
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Sendo o concelho coberto por áreas significativas de florestas de eucalipto e pinheiro-bravo,
espécies de elevada inflamabilidade/combustibilidade, o município revela uma elevada
vulnerabilidade à ocorrência de incêndios florestais.
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Na figura 46 são apresentados os territórios não cobertos do Município de Aveiro.

Figura 46 - Territórios não cobertos (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Analisando o mapa acima, é possível verificar que o município possui linha de costa
significativa, com praias, dunas e areais costeiros, a oeste da freguesia de São Jacinto.
Destaca-se sobretudo a vulnerabilidade à erosão e à subida do nível médio do mar.
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Na figura 47 são apresentadas as zonas húmidas do Município de Aveiro.

Figura 47 - Zonas húmidas (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Da análise da figura anterior, observa-se uma predominância de sapais10 e de entremarés11
no noroeste do concelho, coincidentes com a Ria de Aveiro.
Destacando-se, no entanto, zonas de pauis12 a este, na freguesia de Eixo e Eirol e na freguesia
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz.
Os pauis correspondem a áreas não florestadas de terras baixas, alagadas ou sujeitas a
alagamento por água doce, sendo, como tal, muito vulneráveis a fenómenos de seca.

10 Os sapais correspondem a áreas costeiras com vegetação, alagáveis por água salgada, frequentemente em processo de
colmatação por sedimentos e colonização gradual por espécies halófitas.
11 As áreas entremarés apresentam-se quase sempre sem vegetação, constituídas por lodo, areia ou rochas, que se situam
entre os níveis médios de preia-mar e baixa-mar.
12 Os pauis correspondem a áreas não florestadas de terras baixas, alagadas ou sujeitas a alagamento por água doce,
sendo, como tal, muito vulneráveis a fenómenos de seca.
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Na figura 48 são apresentadas as massas de água do Município de Aveiro.

Figura 48 - Massas de água (Fonte: adaptado de Direção-Geral do Território, COS 2018)

Analisando o mapa acima, destacam-se as lagoas costeiras, nomeadamente a Ria de Aveiro.
Destacam-se igualmente cursos de água naturais, em particular o Rio Vouga, no limite norte
do concelho, a Vala da Eirinha próxima da margem a esquerda do Rio Vouga e o Rio Bôco, a
sul. Localiza-se ainda na área sudeste da Ria de Aveiro as salinas de Aveiro e zonas de
aquicultura. Salienta-se também um lago ou lagoa interior natural situada na freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, correspondente à margem oeste da Pateira de
Fermentelos. Para além da vulnerabilidade do território concelhio a secas e à subida do nível
médio do mar, pela sua extensão e características específicas, em particular a Ria de Aveiro e
a Pateira de Fermentelos, apresentam uma elevada biodiversidade, cuja preservação também
deverá ser assegurada.
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3.5.2. População
Com as alterações climáticas é expectável a ocorrência de eventos com impacte significativo
na qualidade de vida e saúde da população, quer ao nível da ocorrência de eventos climáticos
extremos quer ao nível de alterações graduais das condições de vida e das características do
território.
As características da população tais como a idade, a saúde, a fisiologia, as condições de vida,
entre outros, são fatores que condicionam a vulnerabilidade da população às alterações
climáticas e, consequentemente, a sua capacidade de adaptação.
As alterações climáticas são um desafio acrescido nos municípios que apresentam uma maior
densidade populacional, devido à concentração de pessoas e bens. Esta concentração traduzse em elevadas quantidades de emissões de gases com efeitos de estufa, devido às
necessidades energéticas, transportes, indústria, comércio e setor residencial. Relativamente
a eventos extremos, o risco de cheias e inundações, associado a períodos de precipitação
intensa, aumenta nas zonas urbanas e o risco é tanto maior quanto maior for a densidade
populacional e de edificações e menor a densidade de áreas verdes, que aumentam a
capacidade de infiltração nos solos e a evapotranspiração. Podem, igualmente, verificar-se
agravamentos no estado de saúde das populações, resultantes do aglomerado populacional.
Na figura 49 encontra-se representada a população residente no Município de Aveiro, por
freguesias e por faixa etária.
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Figura 49 - População residente por freguesia e por faixa etária (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de
Estatística, 2011)

De acordo com a figura anterior verifica-se que existe uma predominância na população com
idade compreendida entre os 25 e 64 anos de idade.
A União das Freguesias de Glória e Vera Cruz é a freguesia que apresenta o maior número de
população residente. Salientam-se também a freguesia de São Jacinto, com menos de 1.000
habitantes.
Na figura 50 e figura 51 é apresentada a taxa de população residente dos grupos mais
vulneráveis às alterações climáticas: população com idade inferior a 5 anos e com idade
superior a 65 anos.
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Figura 50 - Taxa de população residente com idade inferior a 5 anos (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de
Estatística, 2011)

Pela análise da figura 50 verifica-se que o Município de Aveiro apresenta uma taxa de
população residente com idade inferior a 5 anos abaixo dos 6%.
Este indicador é mais elevado nas freguesias de Cacia, Esgueira, Santa Joana, São Bernardo,
Aradas, Oliveirinha e Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com cerca de 4 a 6% da
população compreendida na faixa etária até 5 anos. Estas freguesias apresentam uma
vulnerabilidade superior relativamente a esta faixa etária.
A União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, a freguesia de São Jacinto e a freguesia de Eixo
e Eirol demonstram uma taxa de população residente com idade inferior a 5 anos mais baixa,
entre o 2 a 4%. Estas freguesias apresentam uma vulnerabilidade menor relativamente a esta
faixa etária.
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Figura 51 - Taxa de população residente com idade superior a 65 anos (Fonte: adaptado de Instituto Nacional
de Estatística, 2011)

Analisando a figura 51 verifica-se que o Município de Aveiro apresenta uma taxa de população
residente com idade superior a 65 anos abaixo dos 20%.
A União de Freguesias de Glória e Vera Cruz e a freguesia de Oliveirinha possuem uma maior
vulnerabilidade às alterações climáticas na medida em que apresentam uma taxa de
população com mais de 65 anos superior às restantes freguesias, entre 18% e 20%.
Pelo contrário, a freguesia de Esgueira apresenta uma taxa mais reduzida (entre 12 e 14%)
comparativamente às restantes freguesias, correspondendo assim à freguesia menos
vulnerável, relativamente a esta faixa etária.
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Na figura seguinte encontra-se representada a taxa de população residente com ensino
superior.
O nível de escolaridade da população é considerado um indicador fundamental na análise de
risco, na medida em que que níveis mais elevados de escolaridade podem significar maior
facilidade de acesso a informação sobre alterações climáticas e medidas de adaptação e
mitigação, nomeadamente informação respeitante a renovação dos edifícios ou aquisição de
tecnologias mais eficientes de aquecimento e arrefecimento.

Figura 52 - Taxa de população residente com ensino superior (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de
Estatística, 2011)

Analisando o mapa da figura 52, verifica-se que a União de Freguesias de Glória e Vera Cruz é
a freguesia do Município de Aveiro com maior taxa de população residente com ensino
superior (entre 30 e 40%).
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As freguesias de São Jacinto, Cacia, Eixo e Eirol, Oliveirinha e Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz apresentam uma taxa de população residente com ensino superior menor, até
10%, o que revela uma maior vulnerabilidade destas freguesias às alterações climáticas,
relativamente a este indicador.
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Na figura seguinte encontra-se representada a taxa de desemprego no Município de Aveiro.
A taxa de desemprego é considerada um indicador fundamental na análise de risco, na medida
em que, de um modo global, a população desempregada terá menos disponibilidade
financeira e, eventualmente, menos motivação, para implementar medidas de adaptação às
alterações climáticas.

Figura 53 - Taxa de desemprego (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística, 2011)

Na figura 53 verifica-se que a taxa de desemprego é mais elevada na freguesia de São Jacinto,
com uma taxa de desemprego entre 14 a 16%. Esta freguesia apresenta assim uma maior
vulnerabilidade.
A taxa de desemprego é mais reduzida em São Bernardo, Aradas, Oliveirinha, Eixo e Eirol e
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz (8 a 10%), representando uma menor
vulnerabilidade da população.
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3.5.3. Parque edificado
A identificação e caracterização do parque edificado é uma ferramenta importante na análise
de risco e vulnerabilidade às alterações climáticas. Os edifícios mais antigos tendem a ter
menor potencial de adaptação aos efeitos das alterações climáticas.
Considerando as técnicas e materiais de construção utilizados até 1960, estes
edifícios/alojamentos podem considerar-se pouco adaptados a eventuais impactos das
alterações

climáticas,

apresentando

maior

complexidade

a

sua

eventual

restruturação/adaptação. Deste modo, uma maior taxa de edifícios/alojamentos anteriores a
1960 numa freguesia constitui risco acrescido e aumenta a vulnerabilidade do parque
edificado.
Para edifícios mais recentes prevê-se uma melhor adaptação a fenómenos climatéricos.
Nas figuras seguintes encontram-se representadas a taxa de alojamentos e edifícios
construídos antes de 1960 e as taxas de alojamentos de residência habitual, alojamentos
próprios e alojamentos com sistemas de climatização em todo o Município de Aveiro.
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Figura 54 - Taxa de alojamentos anteriores a 1960 (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística, 2011)

Analisando a figura 54 conclui-se que, considerando a idade do parque edificado, Oliveirinha,
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz são as freguesias do Município de Aveiro com
maior vulnerabilidade às alterações climáticas, uma vez que apresentam a taxa de
alojamentos anteriores a 1960 mais elevada.
Destacam-se, ainda, as freguesias de Esgueira, União de Freguesias de Glória e Vera Cruz,
Santa Joana, Eixo e Eirol e São Bernardo com uma taxa de alojamentos anteriores a 1960 entre
5 e 10%, que apresenta, assim, uma menor vulnerabilidade.
Nestes alojamentos, anteriores a 1960, é mais premente a necessidade de implementação de
medidas de adaptação às alterações climáticas no edificado, nos casos em que as suas
características específicas lhe confiram maior vulnerabilidade.
A figura 55 representa a taxa de edifícios anteriores a 1960, no Município de Aveiro.
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Figura 55 - Taxa de edifícios anteriores a 1960 (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística, 2011)

Analisando o mapa apresentado verifica-se que as Freguesias de São Jacinto e Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz são as mais vulneráveis do município às alterações climáticas,
relativamente à idade dos edifícios, na medida em que apresentam uma maior taxa de
edifícios anteriores a 1960, entre os 2 e 4%.
As restantes freguesias apresentam uma taxa mais reduzida, até 2%, o que representa, assim,
uma menor vulnerabilidade às alterações climáticas.
Destaca-se, contudo, que no município a taxa de edifícios anteriores a 1960 é relativamente
baixa (inferior a 4%), pelo que predomina um parque edificado mais recente e como tal, com
melhor adaptação a fenómenos climatéricos.

A figura 56 representa a taxa de alojamentos de residência habitual. Nestes alojamentos é
mais premente a necessidade de implementação de medidas de adaptação às alterações
climáticas, nos casos em que as suas características específicas lhe confiram maior
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vulnerabilidade. Tipicamente, as medidas de adaptação mais relevantes têm como objetivo
introduzir maior conforto térmico e aumentar a resiliência e adaptabilidade do edificado.

Figura 56 - Taxa de alojamentos de residência habitual (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística,
2011)

A análise da figura permite-nos concluir que a maior parte do Município de Aveiro apresenta
uma taxa de alojamentos de residência habitual entre 70 e 90%, verificando-se assim um
número pouco significativo de alojamentos de férias ou similares.
É nas freguesias de Cacia, Santa Joana, São Bernardo e Eixo e Eirol que se verifica uma maior
taxa de alojamentos de residência habitual (80 a 90%). Por sua vez, é na freguesia de São
Jacinto e na União de Freguesias de Glória e Vera Cruz que este indicador regista um valor
menor (60 a 70%).
Destaca-se a importância da implementação de medidas de adaptação às alterações
climáticas no edificado, em particular nos alojamentos de residência habitual.
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Na figura seguinte apresenta-se a taxa de população residente em alojamentos próprios, por
freguesia. Este indicador representa a população residente em alojamentos propriedade dos
ocupantes. Considera-se que poderá existir uma maior dificuldade de implementação de
medidas de adaptação por parte de inquilinos, nomeadamente medidas de isolamento dos
alojamentos, substituição de envidraçados, entre outras.

Figura 57 – Taxa de população residente em alojamentos próprios (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de
Estatística, 2011)

Analisando a figura 57 verifica-se a elevada taxa de população residente em alojamentos
próprios no Município de Aveiro.
De acordo com o mapa da figura, o território em análise apresenta uma taxa de população
residente em alojamentos próprios superior a 30%, representando maior facilidade de
intervenção nos alojamentos cujas características específicas lhe confiram maior
vulnerabilidade. A União de Freguesias de Glória e Vera Cruz e a freguesia de São Jacinto são
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as freguesias com taxa de alojamento próprio mais baixa do município, com valores entre 30%
e 40%.
Destacam-se as freguesias de Cacia, Santa Joana, Eixo e Eirol, São Bernardo, Oliveirinha e
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com uma taxa mais elevada, compreendida entre
os 60 e 70%.
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Na figura 58 apresenta-se a taxa de alojamentos, por freguesia, com equipamentos de
aquecimento. Com o expectável aumento de fenómenos extremos, alojamentos com sistemas
de aquecimento apresentam-se melhor adaptados a eventuais ondas de frio que possam
ocorrer.

Figura 58 – Taxa de alojamentos com aquecimento (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística, 2011)

Da análise da figura anterior destaca-se a freguesia de São Jacinto com uma menor taxa de
alojamentos com equipamentos de aquecimento, entre 45 a 55%.
As freguesias de Eixo e Eirol, Santa Joana e São Bernardo apresentam uma taxa de alojamentos
com aquecimento superior, entre 75 - 85%.
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Na figura 59 apresenta-se a taxa de alojamentos, por freguesia, com equipamentos de ar
condicionado. Com o expectável aumento de temperatura e ondas de calor, alojamentos
equipados com ar condicionado apresentam-se melhor adaptados aos efeitos deste evento
climático. É expectável que a médio/longo prazo a taxa de alojamentos com equipamentos de
ar condicionado aumente, sendo atualmente este tipo de equipamentos caracterizado por
elevados níveis de eficiência energética.

Figura 59 - Taxa de alojamentos com ar condicionado (Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estatística,
2011)

Da análise da figura anterior destacam-se as freguesias de Cacia, União de Freguesias de Glória
e Vera Cruz, Santa Joana, São Bernardo, Aradas e Eixo e Eirol, com uma taxa de alojamentos
com equipamentos de ar condicionado mais elevada, entre 2 e 3%.
A freguesia de São Jacinto apresenta uma taxa de alojamentos com ar condicionado inferior,
com taxas inferiores a 1%.
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De um modo global, no Município de Aveiro observa-se uma taxa de alojamentos com
equipamentos de ar condicionado reduzida. Este indicador reflete a vulnerabilidade do parque
habitacional do município ao expectável aumento de temperatura e ondas de calor.
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3.5.4. Vulnerabilidade Populacional
A capacidade da população se adaptar aos impactos expectáveis das alterações climáticas
(capacidade adaptativa), nomeadamente de moderar potenciais danos, de aproveitar
oportunidades ou conviver com novas condições ambientais pode ser condicionada por
diversos fatores, levando a uma maior ou menor vulnerabilidade dos habitantes do Município.
A capacidade adaptativa é fortemente condicionada por variáveis socioeconómicas e
demográficas (vulnerabilidade social)13 assim como pelas características do parque
habitacional (vulnerabilidade habitacional)3.
O índice de vulnerabilidade social toma como referência a idade da população residente, em
particular os grupos etários até 5 anos de idade e com mais de 65 anos de idade, o grau de
literacia da população residente e a taxa de desemprego.
Por sua vez, o índice de vulnerabilidade habitacional toma como referência a idade do parque
habitacional, a existência de sistemas de aquecimento/arrefecimento que permitem reduzir
o desconforto térmico e a propriedade dos alojamentos (alojamento próprio ou arrendado).
É ainda considerada a vulnerabilidade relativa da população ao calor e ao frio, associada,
respetivamente, à existência de sistemas de aquecimento e de arrefecimento nos alojamentos
habitacionais. Na figura 60 é representada a vulnerabilidade social relativa da população do
Município de Aveiro.

Os índices de vulnerabilidade apresentados tomam como referência parâmetros de caracterização do Município de
Aveiro e respetivas freguesias, visando uma comparação entre freguesias do mesmo município, exclusivamente, e a
identificação de maiores ou menores vulnerabilidades potenciais a nível inframunicipal.
13
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Figura 60 – Vulnerabilidade social relativa da população

Na figura 60 verifica-se uma maior vulnerabilidade social relativa da população nas freguesias
de Santa Joana, São Bernardo, Cacia e Eixo e Eirol em resultado de, relativamente a outras
freguesias concelhias, apresentar maiores taxas de população residente com idade inferior a
5 anos ou superior a 65 anos e de população desempregada, aliadas a uma menor taxa de
população residente com ensino superior.
Destacam-se, ainda, as freguesias de São Jacinto, União de Freguesias de Glória e Vera Cruz,
Oliveirinha, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz com uma vulnerabilidade relativa
média, para o indicador em análise. As freguesias de Aradas e Esgueira apresentam uma
vulnerabilidade social relativa da população inferior à média.

Na figura seguinte é representada a vulnerabilidade habitacional relativa da população do
Município de Aveiro.

115 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Figura 61 – Vulnerabilidade habitacional relativa da população

Analisando a figura 61, verifica-se que a maior parte da população do município apresenta
uma vulnerabilidade habitacional relativa média.
A figura apresentada ilustra ainda uma vulnerabilidade habitacional relativa média nas
freguesias de São Jacinto, Cacia, Santa Joana, Aradas e Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e
Nariz e uma vulnerabilidade inferior à média concelhia na União das Freguesias de Glória e
Vera Cruz, Esgueira, São Bernardo, Eixo e Eirol e Oliveirinha.
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Na figura 62 é representada a vulnerabilidade relativa da população ao calor.

Figura 62 – Vulnerabilidade relativa da população ao calor

De acordo com a figura 62, a freguesia de Santa Joana apresenta uma vulnerabilidade relativa
da população ao calor superior à média do concelho. As freguesias de Aradas e Esgueira
demonstram uma vulnerabilidade relativa da população ao calor inferior à média do concelho,
sendo que as restantes freguesias do Município apresentam uma vulnerabilidade média.
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Na figura 63 é representada a vulnerabilidade relativa da população ao frio.

Figura 63 – Vulnerabilidade relativa da população ao frio

De acordo com a figura anterior, a freguesia de Santa Joana apresenta uma vulnerabilidade
relativa da população ao frio superior à média do concelho. As freguesias de São Jacinto, Cacia,
Eixo e Eirol e Aradas demonstram uma vulnerabilidade relativa ao frio média, sendo que as
restantes freguesias apresentam uma vulnerabilidade relativa ao frio inferior à média
concelhia.
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No sentido de ilustrar a vulnerabilidade da população residente aos potenciais efeitos das
alterações climáticas nas diversas freguesias do município é apresentado o índice de
vulnerabilidade global relativa da população. Este índice compila os índices de vulnerabilidade
social e habitacional e é apresentado na figura 64.

Figura 64 – Vulnerabilidade global relativa da população

De acordo com a figura 64, a freguesia de Santa Joana é a única freguesia que apresenta uma
vulnerabilidade global relativa da população superior à média. As freguesias de São Jacinto,
União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, Cacia, Eixo e Eirol, Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz e São Bernardo apresentam uma vulnerabilidade global relativa da população
média e as freguesias de Esgueira, Aradas e Oliveirinha apresentam uma vulnerabilidade
inferior à média do concelho.
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3.5.5. Abastecimento energético
A análise da segurança do abastecimento energético apresenta particular relevância num
contexto de adaptação às alterações climáticas, quer pelo expectável aumento ao nível das
necessidades de energia associadas à manutenção do conforto térmico, quer pelo impacto
das alterações climáticas ao nível dos sistemas de produção de energia, em particular na
eventual alteração do potencial de produção de energia a partir de fontes renováveis, mais
suscetíveis a variações do clima.

Figura 65 - Centros electroprodutores renováveis no Município de Aveiro (Fonte: adaptado de INEGI, 2017)

De acordo com o ilustrado na figura 65, no Município de Aveiro, encontram-se instalados 2
centros electroprodutores a biomassa, 3 a biogás e 1 pequena central hídrica, pondo em
evidência uma vulnerabilidade moderada das infraestruturas do sistema eletroprodutor
localizadas no Concelho, nomeadamente a secas (energia hídrica e biomassa) e a incêndios
(biomassa).
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Como demonstrado pelos parâmetros abaixo apresentados, o município apresenta um
elevado potencial para a produção de energia solar.
Na figura 66 encontra-se representada a insolação no Município de Aveiro. A insolação é uma
medida da radiação solar e representa o número de horas de sol descoberto, acima do
horizonte.

Figura 66 - Insolação no Município de Aveiro (Fonte: adaptado de Centro Comum de Investigação)

A figura acima evidencia a cobertura de todo o território concelhio por uma insolação entre
2.500 e 3.200 horas de sol descoberto. Assim, o município revela um elevado potencial de
aproveitamento energético de energia solar.
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Na figura 67 encontra-se representada a radiação global anual, no Município de Aveiro.
A radiação representa a potência de radiação solar incidente numa superfície, por unidade de
área, e é dada, neste caso, em kWh/m2. A par do elevado número de horas de sol descoberto
ilustrado anteriormente (insolação), o concelho possui um elevado potencial de
aproveitamento energético de energia solar, quer solar térmico, quer solar fotovoltaico.

Figura 67 - Radiação global anual no Município de Aveiro (Fonte: adaptado de Centro Comum de Investigação)

A figura anterior revela uma predominância de radiação global anual, no Município de Aveiro,
que se situa entre 1.550 kWh/m2 e 1.700 kWh/m2. A par do elevado número de horas de sol
descoberto ilustrado anteriormente (insolação), observa-se que o concelho possui um elevado
potencial de aproveitamento energético de energia solar, quer solar térmico, quer solar
fotovoltaico.

122 | Município de Aveiro

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

3.6. Vulnerabilidades futuras
Durante as últimas três décadas do século XX diversos estudos (Basu, et al., 2002; Carvalho,
et al.,2010; Doherty, et al.,2017) refletiram sobre o aumento da mortalidade durante as ondas
de calor em vários locais do mundo, identificando fatores de risco como a idade, a etnia e
fatores comportamentais. Destacam-se neste âmbito, também, os maiores impactos
derivados da ocorrência de ondas de calor, seja porque as ondas de calor acontecem no início
da estação quente, seja porque ocorrem em regiões onde a população não está habituada a
elevadas temperaturas no decurso do ano.
No que respeita a estes eventos e ao seu impacto para a saúde humana, a ocorrência de
temperaturas elevadas representa atualmente um fenómeno crítico. A tendência para a
subida da temperatura que se prevê vir a afetar cada vez mais o sul do continente europeu e
a área mediterrânica em particular, confirma a importância de endereçar este fenómeno.
Desta forma, é previsível que se agrave a exposição da população a temperaturas elevadas,
particularmente durante o período estival. Neste contexto, o enfoque no impacto para a
saúde humana da exposição a temperaturas elevadas é premente.
No que respeita a agentes aerobiológicos é expectável que as alterações climáticas venham a
ter impacto em fatores chave para a sua época de ocorrência, bem como para os seus níveis
de concentração. Assim, as alterações climáticas podem provocar alterações ao nível da época
de ocorrência e na quantidade de pólenes que poderão afetar a saúde negativamente. No que
respeita aos esporos de fungos, é provável que o clima futuro mais quente e seco, venha a
aumentar o risco de ocorrência destes agentes e de efeitos nocivos para a saúde.
No curto prazo, é também provável que a frequência e a intensidade dos eventos extremos
aumentem sobre a superfície terrestre. Essas alterações são impulsionadas principalmente
pelo aumento do conteúdo de vapor de água atmosférico, mas também por alterações ao
nível da circulação atmosférica.
As alterações na temperatura apresentem assim também consequências ao nível da
produtividade e sobrevivência das espécies vegetais. O aumento da temperatura média, para
além de provocar alterações ao nível da fenologia observando-se consequências ao nível do
ciclo vegetativo, pode provocar danos nas suas estruturas ficando as árvores debilitadas e sob
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stress, diminuindo a sua resiliência (EAAFAC - Estratégia de Adaptação da Agricultura e das
Florestas às Alterações Climáticas, 2013).
O aumento da temperatura média e consequentemente a ocorrência de períodos de secas
severas e recorrentes perturbam ainda o desenvolvimento das espécies vegetais uma vez que
estes fenómenos promovem a diminuição do crescimento das árvores e podem conduzir a
uma fraca saúde e a uma possível morte das árvores (Hernández-Santana et al., 2009).
Se, ao impacto das alterações climáticas verificado ao nível da saúde e consequente aumento
da mortalidade de espécies de árvores, se somar a maior probabilidade de ocorrência de
tempestades individuais mais intensas à medida que a temperatura média aumenta verificase um risco muito elevado associado à ocorrência de danos em edifícios e infraestruturas
assim como danos para a saúde e a vida das populações.
É ainda importante realçar que, em cenário de alterações climáticas se podem verificar
impactos potenciais em alguns locais onde atualmente não existem inundações em tecido
urbano contínuo. Também locais onde existe atualmente risco de inundação costeira é
projetado que ocorra o aumento da área afetada.
Tendo em conta a análise efetuada no âmbito de cada um dos eventos climáticos e as
consequências das modificações previstas no clima, os principais impactos negativos, tanto
diretos como indiretos, expectáveis são os relacionados com:

Temperaturas elevadas /ondas de calor


Aumento do risco de incêndio e ocorrência de incêndios;



Intensificação dos danos para a saúde;



Alterações nos estilos de vida;



Alterações na biodiversidade e no património ambiental e natural;



Danos para as cadeias de produção e alterações nos usos de equipamentos;



Decréscimo da qualidade do ar;
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Aumento da mortalidade devido ao calor



Aumento da ocorrência de doenças transmitidas por vetores;



Problemas para a saúde, perda de bens e alteração do uso de equipamentos e serviços
sendo que os grupos normalmente mais sensíveis (população mais idosa, crianças,
populações mais isoladas, indivíduos com mobilidade condicionada ou fisicamente
dependentes) continuarão a ser aquelas que apresentam maior vulnerabilidade.



Possivel redução ao nível do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade;



Danos para a vegetação e alterações na biodiversidade;



Danos para as cadeias de produção e alterações nos usos de equipamentos;



Alterações no escoamento superficial e na recarga dos aquíferos e, consequentemente,
nas disponibilidades de água;



Danos em setores como a agricultura e a floresta e surgimento de novas pragas;



Prejuízos para as atividades económicas, aumento dos custos de produção de bens e
serviços e aumento dos custos com seguros.

Precipitação excessiva (cheias/inundações) devido a fenómenos extremos


Alterações nos estilos de vida;



Danos em equipamentos, infraestruturas e vias de comunicação;



Danos para as cadeias de produção e alterações nos usos de equipamentos;



Danos para a saúde humana;



Danos para a vegetação;



Danos em setores como o turismo e a agricultura;



Aumento da escorrência superficial, arrastamento de sólidos e diminuição da qualidade
da água;
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Problemas para a saúde, perda de bens e alteração do uso de equipamentos e serviços
sendo que os grupos normalmente mais sensíveis (população mais idosa, crianças,
populações mais isoladas, indivíduos com mobilidade condicionada ou fisicamente
dependentes) continuarão a ser aquelas que apresentam maior vulnerabilidade.

Ventos fortes e tempestades


Danos em edifícios, bens e infraestruturas;



Danos para a vegetação;



Alterações nos estilos de vida;



Danos para a saúde;



Danos para as cadeias de produção e diminuição das condições propícias à atividade
piscatória;



Danos no setor agrícola devido a modos de produção.

Subida do nível médio da água do mar


Erosão costeira



Danos em edifícios e infraestruturas



Alterações nos usos de equipamentos e serviços



Danos para a vegetação e biodiversidade



Impacto direto nos fenómenos de cheias/inundações

Tendo em conta a análise efetuada e as vulnerabilidades identificadas reforça-se a
importância do debate sobre os impactos futuros, nomeadamente no que respeita às
consequências ou oportunidades que as mudanças no clima podem trazer.
Por exemplo, o setor do turismo poderá beneficiar com uma temporada turística mais
prolongada (exemplo de impacto positivo, ou oportunidade) devido ao maior número de dias
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de calor. No entanto, esse aumento conjugado com a diminuição da precipitação pode ter
como consequência uma menor disponibilidade de água (impacto negativo direto). Um
número crescente de turistas aumentará a procura de água nos meses onde a sua
disponibilidade é mais reduzida (impacto negativo indireto).
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3.7. Avaliação de Risco Climático
Após identificação dos principais eventos climáticos que afetam a região, recorreu-se à matriz
de risco como forma de mapear e prever o seu impacto futuro através da relação entre a
frequência de ocorrência do evento e a(s) sua(s) consequência(s).
A avaliação de risco considera a frequência de ocorrência de um evento climático e a
magnitude das consequências dos impactos desse evento. O risco é obtido através da
multiplicação da frequência de ocorrência de um determinado tipo de evento, pela magnitude
das consequências causadas pelos impactos desse evento. Tanto a frequência de ocorrência
(atual e futura) de um evento como a magnitude das suas consequências foram avaliadas
numa escala de 1 (baixa) a 3 (alta).

Figura 68 - Matriz genérica aplicada na avaliação de risco

A matriz de risco serve também para visualizar os riscos climáticos prioritários. Desta forma,
os eventos climáticos que ocorrem com maior frequência e que terão consequências mais
graves, serão considerados impactos de prioridade elevada e de maior risco, localizando-se
no canto superior direito da matriz. Os eventos com baixa frequência e com baixa
consequências dos impactos serão considerados impactos de baixa prioridade e de menor
risco, localizando-se na matriz no canto inferior esquerdo.
A utilização desta matriz de risco teve como finalidade apoiar a priorização dos diferentes
riscos climáticos, relativamente a potenciais necessidades de adaptação.
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A prioridade de um determinado risco foi considerada como sendo função da frequência e da
consequência associada a diferentes tipos de eventos e dos seus impactos na região. Foi
atribuída maior prioridade à análise e avaliação de riscos que apresentam, no presente ou no
futuro, maior frequência e/ou maiores consequências.
Após identificação dos principais eventos climáticos que afetam o Município, recorre-se à
matriz de risco por forma a mapear e prever o seu impacto futuro, através da relação entre a
frequência de ocorrência do evento e a(s) sua(s) consequência(s).
Eventos climáticos que afetaram/afetam o Município:
A – Temperaturas elevadas / ondas de calor
B – Precipitação excessiva (cheias e inundações)
C – Ventos fortes e tempestades
D – Subida do nível médio da água do mar
A figura seguinte apresenta de forma esquemática a evolução do risco para os principais
impactos associados a eventos climáticos para três periodos, nomedamente:
▪ Presente: 2011 – 2040;
▪ Médio prazo: 2041 – 2070;
▪ Longo prazo: 2071 – 2100.
Assim são considerados como prioritários todos os impactos que apresentem valores de risco
climático iguais ou superiores a 3 (três), no presente ou em qualquer um dos períodos
considerados.

Frequência de Ocorrência

Presente

Médio Prazo

Longo Prazo

3
3

2

A/B/D

2

C

1

C

A/B

3

D

2

A/B/D

C

1

1
1

2

3

1

2
Consequência

Figura 69 - Matriz de risco de Aveiro

129 | Município de Aveiro

3

1

2

3

Estratégia Munícipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Esta matriz de risco, tem como pressuposto a assunção da necessidade de atuação perante os
riscos de maior magnitude no futuro, mas também perante aqueles eventos que apresentam
atualmente algum grau de risco e que se devem manter sobre observação.
Da análise efetuada, conclui-se que os riscos climáticos que apresentam um potencial de
aumento mais acentuado e preocupante, logo os mais prioritários, são os relacionados com
as temperaturas elevadas / ondas de calor, a ocorrência de fenómenos de precipitação
excessiva que provocam cheias e inundações e a ocorrência de tempestades.
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4.

NOTA FINAL

A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Aveiro traduzse numa visão regenerativa a curto, médio e longo prazo para o território.
As alterações climáticas são uma realidade atual, independentemente da existência de
esforços e medidas de mitigação já implementadas, a nível global e local. Num cenário onde
se verifica um aumento gradual da temperatura com um agravamento significativo das
anomalias até, pelo menos, meio do século e atenta a esta problemática, o Município de
Aveiro atribui extrema importância e prioridade à conjugação de esforços nas respostas a esta
realidade, nos diferentes setores.
O Município de Aveiro será inequivocamente condicionado pelos novos padrões climáticos
que se projetam. Neste contexto, o Município deve prosseguir o seu esforço de integração e
implementação de iniciativas que contribuam para responder às necessidades atuais e
futuras.
Destaca-se assim a importância da participação do Município e dos seus stakeholders na
análise e avaliação das medidas da Estratégia, enquanto processo dinâmico e contínuo. As
medidas propostas espelham um compromisso que permite uma transformação através de
um novo modelo de governância que valoriza as especificidades do território, quer ao nível
regional, quer ao nível local, assim como os impactos esperados. Nesse sentido, reafirma-se a
legitimidade do Município para dar resposta às necessidades das gerações futuras e promover
a mobilização de a sociedade civil, com especial destaque e ênfase nos contributos da
comunidade científica.
Importa ainda reforçar que a implementação de medidas deve ser monitorizada por forma a
avaliar os impactos e quantificar eventuais danos evitados relacionados com fenómenos
climáticos extremos.
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