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� Ciclo da água e impacte das alterações

climáticas

� Alguns projectos relevantes e afins

� Circle, Base, Impressions, Placard, BINGO    

� POSEUR

� P2020 – Oportunidades de financiamento 2015-2020   
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Tópicos a abordar
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> Aumento da temperatura média

> Diminuição da precipitação anual

> Extremos mais acentuados: Secas e Cheias

> Variabilidade e Incerteza

> Subida do nível médio da água do mar

Projectos IPPC e SIAM
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Alterações climáticas
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Variação da Temperatura Média Global à Superfície

Média 2001-2007 em relação 1951-80 (+0,54º

C)
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Background
>Recent research on mitigation indicates that the 

increasing growth in CO2 emissions that has occurred 
since 2000 has significantly reduced the probability of 
limiting warming to 2oC.

Jordan et al. (2013). Going beyond 
two degrees? The risks and 
opportunities of alternative options.  
Climate Policy, 13: 751-769.
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Background
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Redução do Gelo Oceânico no Ártico
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Fonte: NASA – University of California Irvine. 2010
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Ondas de Calor na Europa

Fonte: Barriopedro et al., 2010

Verões mais quentes na 
Europa desde 1500:

2007
2006
2003
2002
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Onda de Calor de 2010 na Federação da Rússia,
Anomalia da Temperatura à Superfície, Julho 20-27

Onda de Calor de 2012 nos EUA,
Anomalia da Temperatura à Superfície, Junho 17-24

Estimativas preliminares indicam que a onda de calor na Federação da Rússia em 2010 
provocou um excesso de mortalidade de 55000 pessoas, um decréscimo da produtividade 
agrícola de aproximadamente 25%, mais de um milhão de hectares de área ardida e cerca de
1000 milhões de dólares de perdas económicas o que representa cerca de 1% do PIB 
(Barriopedro et al., 2011)                                                                        :          ,

Ondas de Calor Recentes
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Fonte: Hoerling, 2011
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Impactes no ciclo da água (1)

> Disponibilidade de água

� Diminuição do escoamento anual e da recarga

� Aumento da intensidade de precipitação

� Aumento da sazonalidade do escoamento

� Incremento de situações de 

conflito de usos da água

consumo humano

agricultura

energia

biodiversidade, etc

� Degradação da qualidade da água superficial  e 

subterrânea
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Impactes no ciclo da água (2)

> Sistemas de abastecimento de água

� Aumento do risco de inundações das infra-

estruturas de captação e tratamento

� Alteração das condições de operação das infra-

-estruturas de captação (variação hidrométrica

e piezométrica)

� Necessidade de tratamentos complementares

de afinação

� Necessidade do aumento de reservas
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> Sistemas de drenagem

� Incremento das necessidades de transporte

(ocorrência de precipitações intensas)

� Aumento do risco de descarga de excedentes 

(“overflows”)

� Alteração das condições de descarga em 

sistemas costeiros (condicionadas por níveis de 

maré) e da entrada de água do mar

Impactes no ciclo da água (3)
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> Sistemas de tratamento

� Aumento das necessidades de capacidade

instalada

� Aumento da variabilidade das concentrações de 

poluentes nos afluentes

� Aumento da exigência dos requisitos de 

descarga meios receptores

Impactes no ciclo da água (4)
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Climate Impact Research and Response 
Coordination for a Larger Europe
Start date: 2010 | End Date: 2014
http://www.circle-era.eu/

European Projects

Bottom -Up Climate Adaptation 
Strategies Towards a 
Sustainable Europe 
Start date: 2012 | End Date: 2015
http://base-adaptation.eu/
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Alguns projectos relevantes e afins



Funded by the 7th Framework Programme of the Europe an Union
Contract Number: 603416
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Impacts and Risks from High -End Scenarios: 
Strategies for Innovative Solutions 
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Multi-scale: 6 case studies

Global and central Asia case studies

European case study

3 regional/local case studies
(Scotland, 2 Iberian catchments,
2 Hungarian municipalities)
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Funded by the 7th Framework Programme of the Europe an Union
Contract Number: 603416
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The Iberian case study
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PLACARD
PLAtform for Climate Adaptation and Risk reDuction

a) Coordination and Support Action

> Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its
citizens

> Call DRS-9-2014/2015: Disaster Resilience & Climate Change topic
1: Science and inovation for adaptation to climate change: from
assessing costs risks and opportunities to demonstration of options
and practices

> Orçamento: 2.999.871€ (Portugal: 682.938 €)

> Início: 1 de Maio 2015

> Duração: 5 anos (Abril de 2020)
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>Duas áreas com bastante relevância atual ao nível 
científico, político e prático:

�Adaptação às alterações climáticas
• “Adaptation means anticipating the adverse effects of climate 

change and taking appropriate action to prevent or minimise the 
damage they can cause, or taking advantage of opportunities that 
may arise.” (Comissão Europeia)

�Redução de risco de desastres 
• “aims to reduce the damage caused by natural hazards like 

earthquakes, floods, droughts and cyclones, through an ethic of 
prevention.” (UNISDR)

Ambas as áreas tem como objetivo reduzir os impactos negativos das 
alterações climáticas e desastres, respetivamente, no meio ambiente, na 
sociedade e economia antecipando riscos e incertezas e reduzindo 
vulnerabilidades.

Qual é o Problema?
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PLACARD: Implementação
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H2020 – BINGO 
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O poder da partilha e da cooperação

Eu ganho .. 

A minha equipa ganha

As outras equipas ganham

Ganha a ciência, Ganha o utilizador

Ganha a ECONOMIA  

Ganha PORTUGAL

Ganha a Europa

Ganhamos TODOS !
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Portugal 2020
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Portugal 2020 - Estrutura Temática: domínios 
transversais
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Domínio Temático SEUR – Apoios ao 
Investimento
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Obrigada pela vossa 
atenção
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