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SENSIBILIZAÇÃO DOS RODENSES
PARA OS IMPACTOS DAS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ENQUADRAMENTO

As ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS têm custos 
muito elevados para a ECONOMIA.

Segundo dados da Comissão Europeia, entre 1980 e 
2011 as inundações causaram prejuízos económicos 
diretos que excederam os 90 mil milhões de euros. Os 
setores da agricultura, silvicultura, energia ou turismo 
são dos mais afetados.

Face ao potencial de destruição de valor que acarretam, 
as ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS podem afetar 
variados aspetos da ECONOMIA, desde a localização 
de empresas/parques industriais, à atividade produtiva, 
seleção de canais de distribuição, normal 
funcionamento dos mercados, etc.

ALTERAÇÕES  CLIMÁTICAS PROJETADAS

Diminuição da precipitação média anual

Subida da temperatura média, máxima e mínima 

Secas mais frequentes e intensas

Ondas de calor mais frequentes e intensas 

Diminuição do número de dias de geada

As consequências para a ECONOMIA variam 
de acordo com o setor económico e a localização.

Setores que dependem dos recursos naturais (fileira 
agroflorestal, p.e.), são mais suscetíveis a impactos 
sobre a biodiversidade e ciclos agrícolas. Já os parques 
industriais são mais suscetíveis à interrupção da 
atividade produtiva e quebra dos canais de distribuição, 
como resultado de fenómenos extremos como cheias 
ou inundações.

IMPACTOS  POTENCIAIS
Danos em edifícios e infraestruturas

Alterações no uso de equipamentos/serviços 

Redução da disponibilidade e qualidade da água 

Redução ou interrupção da disponibilidade de 

matérias-primas

Aumento dos riscos para a saúde e segurança 
no trabalho

Perdas económicas

OPÇÕES  DE  ADAPTAÇÃO 

Elaborar e implementar Planos de Adaptação 
às Alterações Climáticas a nível empresarial

Integrar as Alterações Climáticas no modelo 
de negócios

Adotar medidas de ecoeficiência em toda a 
cadeia de valor (eficiência no uso de recursos 
naturais, energéticos e hídricos)

Adotar princípios de responsabilidade social em 
contexto empresarial

Constrangimentos logísticos ao longo da cadeia 
de valor 

Promover a Economia de Baixo Carbono

Realizar um Inventário de Emissões de Gases 
com Efeito de Estufa a nível empresarial

Conceber e implementar Planos de Mobilidade 
Sustentável a nível empresarial

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
- Um Assunto de Todos - 

Ao poder político caberá criar as condições 
de base que incrementem a resiliência física 
da ECONOMIA, nomeadamente, através de 
medidas destinadas a minimizar os 
impactos de cheias, inundações, incêndios 
e outros eventos, nas infraestruturas.

No entanto, a resposta da ECONOMIA 
às ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS passa  pela 
criação de um crescimento económico sustentado 
e sustentável a longo prazo. E esse passo terá 
que ser dado pelos agentes económicos.

Falhas no fornecimento de energia

Diminuição ou interrupção da produção

Aumento de fenómenos extremos (especialmente 
precipitação intensa e de curta duração, ventos fortes 
e tornados)
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