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Ambiente 
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O que provoca o 

aquecimento global? 

Efeito de estufa exagerado Efeito de estufa natural  



O que são 

Alterações Climáticas? 

Qualquer alteração no clima, direta ou 

indiretamente resultante da atividade humana 

(que altera a composição global da atmosfera) 

e adicionais mudanças naturais do clima ao 

longo de períodos de tempo comparáveis. 





Quais os impactos das 

Alterações Climáticas? (1/3) 

Recursos hídricos 

Concentração da precipitação no Inverno 

Degradação da qualidade da água 

Aumento de necessidade de irrigação 

Zonas costeiras 

Perda de terreno ( 67%) 

Agricultura 

Aumento da necessidade de água 

Aumento de infestantes, pragas e doenças 

Deslocação das áreas de cultivo para Norte 



Florestas e biodiversidade 

Diminuição da produtividade 

Aumento do risco de incêndio 

Diminuição da capacidade de fixação de carbono 

Migração e extinção de espécies florestais chave 

Aumento de pragas e doenças 

Extinção de espécies animais e vegetais 

Aumento de risco de invasão de espécies exóticas 

Quais os impactos das 

Alterações Climáticas? (2/3) 



Saúde humana 

Mortes relacionadas com o calor 

Doenças transmitidas pela água e pelos alimentos 

Problemas de saúde relacionados com a poluição 

Aumento do risco de doenças transmitidas por vetores e 

roedores  

Quais os impactos das 

Alterações Climáticas? (3/3) 



O que fazer? 



Órgãos e instrumentos 

internacionais 



 A implementação nacional do Protocolo de Quioto baseia-

se nos seguintes instrumentos: 

 Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC www.cumprirquioto.pt ) 

 Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão 

 Fundo Português de Carbono 

 Pós 2012, seguintes instrumentos de política: 

 Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) 

 Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o período 2013- 2020 (PNAC 

2020) 

 Planos Setoriais de Baixo Carbono 
 

Órgãos e instrumentos 

nacionais 
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 ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade (www.iclei.org) 

 Associação com mais de 1.200 governos locais de 70 países 

 Representa os interesses das autoridades locais na Nações Unidas e em fóruns sobre 

políticas internacionais 

 Pacto de Autarcas (http://www.pactodeautarcas.eu) 

 Principal movimento europeu a envolver autarquias locais e regionais que 

voluntariamente se empenham no aumento da eficiência energética e na utilização de 

fontes de energias renováveis nos respetivos territórios. 

 Os signatários assumem o compromisso de atingir e ultrapassar o objetivo da União 

Europeia de reduzir as emissões de CO2 em 20% até 2020. 

 Signatários: 5 458 cidades e municípios (180 412 396 habitantes) 

 Em Portugal: 74 municípios e freguesias 

Pensar global – Agir local 

http://www.pactodeautarcas.eu/index_pt.html


O Pacto passo-a-passo 

http://www.pactodeautarcas.eu/index_pt.html


Adesão de Palmela 

 Aderiu em fevereiro de 2009 

 Integrou o primeiro grupo de municípios signatários 

 Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Moura, Londres, Paris, Madrid, Barcelona, 

Múrcia, Heidelberg, Malmo, Christchurch (Nova Zelândia) entre outras cidades e 

municípios. 

 

 Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAESP) 

 Quadros da autarquia 

 Comunidade empresarial local 

 Sociedade civil 

 Eleitos locais 



PAESP  - Metodologia de 

desenvolvimento 

Determinação da matriz energética do 
Concelho de Palmela para o ano de 
referência (2008) 

Quantificação das emissões associadas ao 
consumo de energia e à degradação 
biológica dos resíduos 

Estimativa da evolução das emissões num 
cenário base de referência 

Identificação da meta de redução de 
emissões  para 2020 face a 2008 (20,1%) 

Identificação de medidas e quantificação do 
seu impacto na redução das emissões 

Consumo de energia no Concelho de Palmela 

por sector da economia, 2008 [tep]
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Matriz Energética 

Consumo de energia no Concelho de Palmela  

por setor da economia, 2008 [tep] 
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Matriz de GEE 



GEE - Objetivos de redução 



PAESP  - Eixos de intervenção 

 Aumento da Eficiência energética nos vários sectores da 

comunidade 
 

 Incremento da utilização de fontes de energia endógenas e 

renováveis 
 

 Informação, sensibilização, educação e formação 
 

 Cooperação com outras entidades que partilham objetivos 

comuns a nível local, regional e internacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESP - Medidas 

Setor de atividade 
Custo das 

medidas 

Economia 

de energia 

[MWh/ano]  

Produção de 

energia renovável 

[MWh/ano] 

Redução de 

emissões de 

CO2eq [ton/ano] 

Custo por 

tonelada de 

CO2 evitada 

Transportes 1.216.000,00 € 223.011    1.262 57.518 21,14 €  

Indústria 7.051.000,00 € 52.031    0 24.455   288,33 €  

Doméstico 9.309.924,00 € 19.940    4.342 11.236 828,58 €  

Serviços 3.171.000,00 € 5.187    24.296 7.083 447,69 €  

Agricultura 525.000,00 € 300    1.500 20.740 25,31 €  

Produção de 

eletricidade 
36.000.000,00 € -      74.719 34.018 1.058,26 €  

Total 57.272.924,00 €  300.469 106.119 155.050 369,38 €  

Propostas 30 medidas, distribuídas por 6 setores 



PAESP  - Discussão 

 Unidades Municipais 
 

 Empresas 
 

 Cidadãos 
 

 Comunidade escolar 
 

 Inquérito online 



Obrigada pela atenção 


