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1 - Introdução
O Século XIX foi o século da Revolução Industrial. Os processos fabris permitiram não só a
obtenção de novos produtos, determinantes para melhorar a qualidade de vida da sociedade
da época, como também a produção em série, fundamental para a sua disseminação pelos
estratos sociais com menor poder económico, permitindo elevar os níveis de conforto e bemestar da generalidade das populações.
Mas, foi também o século em que a utilização da energia dos combustíveis fósseis passou a
ser prática corrente tornando-se fundamental nos processos de crescimento económico
subsequentes.
O Século XX foi o século da consolidação da revolução industrial, da intensificação dos
processos de urbanização, do incremento exponencial do uso do automóvel e da consequente
generalização da utilização das energias fósseis para as mais diversas finalidades.
Mas, foi também o século da proliferação de fontes de poluição do ar, da água, do solo, … ou
seja, das diversas componentes da mãe-natureza. A inovação tecnológica foi usada para
tentar minimizar essas

externalidades, procurando

resolver

os

impactes ambientais

observados e salvaguardar o bem-estar das populações. Porém, a marca da humanidade
tornou-se bastante profunda e alguns processos revelaram-se difíceis de reverter.
O século XXI é o século de enfrentar todas as responsabilidades … de facto a ação da
humanidade tem vindo a acelerar e a alterar processos naturais até há poucos anos
inimagináveis…As alterações no clima terrestre são disso exemplo, constituindo uma verdade
atualmente reconhecida pela generalidade dos cientistas, que preocupa os cidadãos e
compromete os decisores.
O

aumento

da

temperatura

média

da

baixa

atmosfera

arrasta

consigo

diversas

consequências no complexo sistema climático terrestre, que se fazem sentir não só na
dinâmica atmosférica, mas também na hidrosfera, na crioesfera e na própria biosfera.
Assim, os estudos efetuados indicam que essas alterações traduzem-se no aumento da
frequência e intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos como ondas de calor,
secas severas, precipitação intensa dando origem a tempestades e cheias, etc., as quais têm
vindo a ocorrer de forma cada vez mais frequente e intensa, afetando os ecossistemas em
geral e a vida humana em particular.
Os centros urbanos, concentrando as principais atividades produtoras dos gases com efeitos
de estufa (tráfego automóvel, fábricas, consumos domésticos e comerciais, etc.) são
elementos

chave

quer

na

geração

quer

na

redução
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Simultaneamente, concentrando a grande maioria da população, as cidades são também os
locais em que os efeitos sobre a saúde humana se fazem sentir em maior escala.
Em matéria de saúde pública, a localização geográfica de Portugal torna algumas questões
bastante pertinentes, uma vez que efeitos diretos como as ondas de calor, secas, cheias,
intempéries, e o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por vetores poderão afetar
o território nacional de forma significativa não só no longo mas também no curto e médio
prazo.

2 – Aspetos essenciais do tema ‘Alterações Climáticas’
As alterações climáticas naturais fazem parte da dinâmica da atmosfera, desde a formação
do planeta Terra, existindo estudos que mostram diferenças significativas da temperatura da
atmosfera ao longo das eras e períodos geológicos.
Na atualidade, a preocupação de muitos cientistas sobre as alterações que têm vindo a ser
observadas, resulta do reduzido período de tempo em que estão a ocorrer, quando
comparadas com os longos períodos anteriores.

Fig. 1 Anomalias da temperatura,
relativamente à média atual
Fonte: Santos, F. D., Miranda, P. (editores), 2006,
SIAM II, pg.26

Estudos efetuados através de diversos modelos climáticos, por equipas de diversas partes do
mundo, indicam que a principal razão das alterações climáticas atuais são de origem
antropogénica, ou seja, humana. Na prática, os modelos laboratoriais revelam que a
consideração apenas de origens naturais conhecidas não são suficientes para explicar a
alteração na temperatura da baixa atmosfera registada nos últimos 150 anos. É necessário
inserir nos modelos as origens antropogénicas para que os resultados se aproximem dos
valores médios registados pelo conjunto das estações meteorológicas mundiais.
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Fig. 2 Resultados da aplicação de Modelos Climáticos no estudo das anomalias da temperatura
Fonte: IPCC, 2007, 4º Relatório, Grupo de Trabalho 1

As origens antropogénicas decorrem das emissões de gases com efeito de estufa,
decorrentes de diversas atividades humanas, principalmente as que recorrem à queima de
combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural) e a ações de desflorestação. Os
principais gases em causa são o Dióxido de Carbono (CO 2), o Metano (CH4) e o Óxido
Nitroso (N2O).
Um dado importante do problema, é que as alterações climáticas não são espacialmente
uniformes, o que significa que existem regiões do mundo que serão mais afetadas do que
outras e que a relevância dos diferentes efeitos também será variável.
Na Europa, o aumento da temperatura média anual, desde a época pré-industrial até 2007,
foi de 1,2ºC, o que é superior ao aumento da temperatura média global para o mesmo
período, que foi de 0,8ºC (EEA, 2008). A esse aumento acresce a tendência para o aumento
da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como sejam ondas de calor,
secas e precipitação intensa em curtos períodos. Assim, não sendo possível afirmar que um
determinado evento é resultado das alterações climáticas, os cientistas consideram que as
alterações climáticas correspondem a um número mais elevado de ocorrências e algumas das
quais mais intensas do que o habitual.
A abordagem prospetiva das alterações climáticas está associada a graus de incerteza tanto
mais expressivos quanto maior o número de variáveis associadas. O estabelecimento de
cenários

é

a

metodologia

habitualmente

utilizada,

procurando

conjugar

algumas

possibilidades de evolução das variáveis mais significativas que poderão afetar o modo como
ocorrerá a evolução do sistema climático.
O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas propôs o desenvolvimento de
grandes cenários de emissões, que devem ser entendidos como ‘histórias do futuro’,
internamente coerentes, e que incluem componentes demográficas, sociais, económicas e
tecnológicas. Destacam-se os cenários SRES (da sigla do relatório ‘Spacial Report on
Emission Scenarios’) que se apoiam em duas variáveis estruturantes: tipo de governação
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(regional versus global) e prevalência de valores (economia versus ambiente). Estas
variáveis condicionam a evolução das emissões globais de gases com efeitos de estufa,
sendo por isso determinantes nas projeções para o médio e longo prazo da dimensão das
alterações climáticas. Salienta-se, porém, que estes cenários não contemplam a existência
de políticas específicas de redução de emissões, pelo que todos apontam para um aumento
que pode ser mais ou menos expressivo em função da conjugação das forças dominantes nas
variáveis em presença.

Fig. 3 Variáveis estruturantes utilizadas na construção dos cenários SRES 2000
Fonte: Santos, F. D., 2009 (Coord.)

Os cenários SRES propostos para a escala planetária têm vindo a ser trabalhados à escala
regional em diversas partes do mundo, por vezes à escala nacional e também municipal.
Importa perceber que a construção de cenários permite refletir sobre evoluções prováveis
das alterações climáticas, partindo da reflexão sobre evoluções prováveis de componentes
sócio-económicas na qual se atende nomeadamente à evolução demográfica, económica e
tecnológica.
O interesse da construção de cenários de emissões reside no facto de permitir antecipar a
subida da temperatura média do ar como resultado dos níveis de concentração do CO2.
Sendo

um

concentração

facto
de

que
CO2

o

aumento

leva

à

continuado

subida

gradual

da
da

temperatura, qual a ordem de grandeza dessa subida e
quais os efeitos daí resultantes, são as questões a que
se procura responder.
Em 2007 para os de concentração de CO2 eram da
ordem dos 380 ppmv1, valor bastante superior aos 280
ppmv anteriores à

revolução industrial. Com

esse

aumento de CO2 na atmosfera, a subida média da
temperatura ter-se-á situado nos 0,8ºC.

1

Fig. 4 Medições da concentração de CO2 na atmosfera
Fonte: http://co2now.org/, acedido em 22Out2010

ppmv – partes por milhão de volume
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Os investigadores alertam para o facto de, se essa subida não for contrariada, quando se
chegar aos 560 ppmv (valor duplo da concentração pré-industrial) a temperatura média do
ar poder situar-se entre 2º e 4 ºC acima da época pré-industrial, o que significará 4º a 5ºC
mais elevada sobre os continentes (uma vez que sobre os oceanos os valores são inferiores à
média). São diversos os peritos que defendem os 450 ppmv é um valor de referência a não
ser excedido para que não se ultrapasse os 2ºC, e dessa forma evitar-se graves
consequências nos mais variados sistemas naturais e sociais.

Fig. 5 - Principais impactes decorrentes do aumento da temperatura média da atmosfera
Fonte: IPCC, 2007, 4º Relatório, Grupo de Trabalho 2 (tradução Anexandra de Ávila Ribeiro)

3 – Mitigação e Adaptação _ em que consistem?
As alterações climáticas incidem sobre os mais variados sistemas naturais e sociais, podendo
afetar o modo de vida das populações de forma direta ou indireta. Destacam-se como mais
relevantes os efeitos sobre os setores da saúde humana, recursos hídricos, zonas costeiras,
turismo, energia e também agricultura, florestas, biodiversidade, etc.
Os sistemas apresentam diferentes graus de sensibilidade às alterações do clima, podendo os
efeitos apresentar aspetos positivos e negativos. Do mesmo modo, a vulnerabilidade dos
Alterações climáticas - que desafios para a Saúde?

Jan 2011

Pág.

5

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
– Grupo de Trabalho sectorial SAÚDE HUMANA

sistemas é variável, resultando do grau suscetibilidade e de capacidade de ajustamento
interno, face ao nível de exposição a que se encontre sujeito. A localização geográfica e as
condições ambientais permitem prever o nível de exposição, enquanto que as condições
sociais e económicas permitem enquadrar o potencial grau de vulnerabilidade (tanto maior
quanto mais desfavoráveis forem essas condições).
A emissão de gases com efeito de estufa apresenta efeitos cumulativos na atmosfera, em
grande parte resultado do elevado tempo de residência do dióxido de carbono (mais de 100
anos), pelo que as medidas que possam ser adotadas no sentido da redução de emissões
apenas se irão fazer sentir a médio/longo prazo.
Em consequência, enfrentar as alterações climáticas exige uma perspetiva de curto /médio
prazo, que permita equacionar medidas que atendam aos efeitos que já se estão a fazer
sentir e que se preveem vir a ocorrer, e uma perspetiva de longo prazo, que atenda a
medidas de descarbonização dos estilos de vida e à diminuição da pegada ecológica, no
sentido de estabilizar (ou reduzir) a concentração de carbono de origem antropogénica na
atmosfera. Estas perspetivas são complementares e fundamentais no sentido de uma
atuação responsável e não displicente como até agora. A primeira diz respeito principalmente
a medidas de adaptação enquanto que a segunda corresponde principalmente a medidas de
mitigação.
Concretizando, as medidas de adaptação visam o ajustamento nos sistemas naturais ou
humanos como resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, de forma a moderar
danos ou explorar oportunidades benéficas. Podem ter um caráter antecipatório, face a um
efeito esperado, ou reativo, resultado de um problema verificado. O acompanhamento e
monitorização dos efeitos previstos permitem aos agentes públicos uma resposta planeada e
aos agentes privados a decisão informada. As medidas de mitigação visam combater as
causas das alterações climáticas antropogénicas, o que se traduz em ações que contribuem
para estabilizar a concentração atmosférica dos gases com efeito de estufa, por meio da
limitação das emissões atuais e futuras assim como do desenvolvimento de sumidouros
potenciais desses gases.

4 – Perspetivas da evolução climática para Portugal
Em Portugal os estudos mais conhecidos sobre alterações climáticas foram publicados em
2006, desenvolvidos no âmbito do Projeto SIAM II 2 por uma vasta equipa multidisciplinar
coordenada pelo Professor Filipe Duarte Santos, continuando a ser o referencial nacional
sobre a matéria e por isso a base informativa do presente capítulo.

2

Projeto "Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures”
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4.1 – Factos significativos durante o século XX
À escala nacional, durante o século XX, são significativos os seguintes aspetos na alteração
das temperaturas médias, com base nas observações meteorológicas realizadas em Portugal
Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, nas séries temporais a partir de
1930:


evolução caracterizada por dois períodos de aquecimento (1930-1945 e 1975-2002),
intercalados por um período de arrefecimento (1945-1975);



a partir da década de 70, a temperatura média subiu em todas as regiões de Portugal,
a uma taxa de cerca de 0,5ºC por década, ou seja, mais do dobro da taxa de
aquecimento observada para a temperatura média mundial;



na generalidade das regiões portuguesas, observou-se uma subida mais intensa das
temperaturas mínimas, resultando numa redução da amplitude térmica diária.

Fig. 6 – Temp. Max. e Mín. observadas em
Portugal Continental
Fonte: Santos, F. D., Miranda, P. (editores),
2006, SIAM II, pg 53

No que respeita a outras variáveis climáticas, assinala-se os seguintes aspetos:
 a evolução observada na precipitação apresenta grandes irregularidades e não se
verificam tendências significativas no seu valor médio anual. Porém, identificou-se a
existência de uma importante correlação entre a evolução da precipitação média de
inverno e o valor da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) 3, nomeadamente uma redução
significativa da precipitação no fim do inverno e início da primavera;
 a humidade relativa (em Lisboa) apresenta uma tendência positiva em todas as estações
do ano, sendo maior no verão e outono e menor no inverno e primavera;
 a nebulosidade média anual (em Lisboa) aumentou claramente entre 1940 e finais da
década de 80;

3

índice climático que caracteriza a circulação atmosférica numa vasta área do hemisfério Norte.
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 a insolação anual observada (em Lisboa) está em oposição de fase com a nebulosidade,
verificando-se um decréscimo acentuado até ao final da década de 1980, seguido de uma
variação sem sinal claro até 2002.

Fig. 7 - Variação da precipitação média mensal em
Portugal Continental
Fonte: Santos, F. D., Miranda, P. (editores), 2006, SIAM II, pg 55

Fig. 8 - Precipitação
Sazonal em Portugal
Continental
Fonte: Santos, F. D.,
Miranda, P. (editores),
2006, SIAM II, pg 56

Um aumento da nebulosidade devida a nuvens baixas é consistente com um acréscimo na
humidade relativa perto da superfície e com um decréscimo do número de horas de sol, o
que provoca uma diminuição da amplitude térmica.
No inverno a variabilidade interanual da precipitação aumentou nos últimos 30 anos do
século XX, com ocorrência tanto de Invernos mais secos como mais chuvosos, enquanto que
na primavera observou-se um decréscimo acentuado das classes mais elevadas da
precipitação.
Por outro lado, no final do século XX, constatou-se um aumento significativo da frequência
de Verãos muito secos e a ocorrência de alguns Verãos relativamente húmidos, o que implica
um aumento da variabilidade interanual do verão.
Atendendo a alguns Índices Climáticos podemos apreciar as tendências dos fenómenos
climáticos extremos e da variabilidade climática, verificando-se que a partir de 1975:
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- nas noites tropicais (Tr4), ocorreu um aumento da ordem de 4,2 dias por década;
- nos dias de verão (Su5), ocorreu uma aumento a uma taxa de +3,9 dias por década,
atingindo o máximo em 1995;
-no índice de duração de ondas de calor (HWDI6), ligeira subida, sendo que nas regiões
do interior a tendência é claramente positiva.

Fig. 9 - Tendências de Noites Tropicais e de
Dias de verão (em Lisboa/Geofísico)
Fonte: Santos, F. D., Miranda, P. (editores), 2006,
SIAM II, pg 58

Por fim, atendendo ao Índice de Seca PDSI (Palmer Drougth Severity Índex –Palmer 1965), a
distribuição decadal (entre 1961 e 2000) revela que nas duas últimas décadas do século XX,
nos meses de fevereiro a abril intensificou-se a frequência de secas.

4.2 – Perspetivas para o século XXI
Os modelos climáticos de circulação global são elaborados a partir de equações que
representam os processos físicos que ocorrem na atmosfera e nos oceanos e têm em conta
interações com a litosfera, biosfera e criosfera.
Com a implementação de modelos globais cada vez mais sofisticados e com o aumento da
capacidade computacional, é possível reproduzir com precisão crescente os padrões de larga
escala das distribuições sazonais de temperatura e pressão. Deste modo, diversos modelos
globais

do

clima

têm

sido

capazes

de

reproduzir

satisfatoriamente

as

principais

características das tendências do clima passado, quando se tem em consideração as
concentrações observadas de gases com efeito de estufa, as emissões de aerossóis e a
variabilidade solar.

4

Tr – nº dias com temperatura mínima superior a 20ºC

5

Su – nº de dias com temperatura máxima superior a 25ºC

6

HWDI – nº de dias, em intervalos de pelo menos 6 dias consecutivos, em que a temperature máxima é superior a
5ºC ao valor médio diário
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A confiança nos modelos tem vindo a aumentar, mas persistem diversas incertezas
associadas aos modelos, não só pela própria natureza da construção dos cenários como
também pela dificuldade de representação de determinados processos (como as nuvens) e
pela resolução espacial dos modelos (limitando a representação com detalha de elementos
como orografia, linha de costa, etc.).
Estudos efetuados ao nível da Península Ibérica, utilizando os cenários SRES, projetam um
aumento da temperatura para 2100 entre+2 e +8,6ºC, em relação ao período de controlo.
Importa ainda referir que nas primeiras décadas deste século as anomalias da temperatura
média das diversas simulações efetuadas não diferem muito, uma vez que dada a inércia7 do
sistema climático uma parte substancial das alterações climáticas que vão ocorrer nas
próximas décadas resulta de emissões já realizadas.
Para obter cenários climáticos específicos par Portugal Continental com maior definição
espacial do que os fornecidos pelos modelos de circulação global é necessário recorrer a
modelos regionais, também eles associados a diversas incertezas.
Os resultados dos modelos climáticos produzidos para Portugal, e descritos no projeto SIAM
II, preveem um aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal
até ao final do século XXI. No Continente são estimados aumentos da temperatura máxima
no verão entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no interior, acompanhados de grande frequência e
intensidade de ondas de calor. Nas regiões insulares os aumentos deverão ser mais
moderados.
No que se refere à precipitação, a incerteza no futuro é bastante maior. No entanto quase
todos os modelos preveem redução da precipitação em Portugal Continental nas estações da
primavera, verão e outono. Assim, em termos médios, o modelo regional do clima prevê que
as reduções da precipitação possam ser da ordem de 20% a 40% por ano, sendo a região
Sul a mais afetada.

5 – Efeitos e impactos esperados na Saúde Humana
Em março de 2009 a Comissão para as Alterações Climáticas (CAC) propôs a criação de um
Grupo de Trabalho, coordenado pelo Comité Executivo para a Comissão das Alterações
Climáticas, como o objetivo de propor um documento intersectorial, de enquadramento à
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.

7

o que significa uma resposta lenta aos efeitos da acumulação de gases, assim como a uma resposta ainda mais
lenta dos oceanos face às alterações na composição da atmosfera.
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A Direção-Geral da Saúde participou ativamente no grupo de trabalho, tendo o trabalho
desenvolvido merecido aprovação ministerial e sido publicado através da Resolução de
Conselho de Ministros nº24/2010 de 1 de abril.
Reproduz-se na integra o texto elaborado pela Direção-Geral da Saúde que integra a RCM, o
qual procura fazer a síntese das grandes preocupações sobre a matéria.
“Face ao estado atual do conhecimento científico sobre as alterações climáticas,
perspetiva-se que os efeitos sobre a saúde humana estarão relacionados com
diversos fatores que alterem a distribuição geográfica e taxas de incidência de
determinadas doenças e a alterações na qualidade de vida das pessoas.
Fatores como a maior frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos
extremos (nomeadamente ondas de calor, períodos de seca prolongada,
episódios de precipitação intensa, etc.) constituem graves riscos para a saúde
humana, com um potencial aumento do número de mortes associadas a calor
intenso, agravamento de problemas do foro cardiorespiratório, de doenças
relacionadas com a poluição atmosférica, de doenças transmitidas através da
água e alimentos, etc.
Em Portugal, a onda de calor de 2003, com um acréscimo expressivo da
mortalidade levou ao desenvolvimento de um plano de contingência anual
específico, sendo importante aprofundar a adoção de melhorias no seu
funcionamento, assim como a extensão de medidas de adaptação pertinentes,
noutros setores, que permitam aumentar a capacidade de resposta das
populações.
As doenças de origem hídrica, como diarreia e cólera, assim como surtos de
doenças de origem alimentar poderão ser potenciadas em períodos de seca
prolongada, face ao aumento de fenómenos de poluição da água e ao
crescimento de patogénicos, resultado do aumento de temperatura e de mais
baixos níveis de caudais hídricos.
No caso dos poluentes atmosféricos, os que mais contribuem para a mortalidade
são

as

partículas

PM10

(matéria

particulada

com

diâmetro

aerodinâmico

equivalente inferior a 10μm) e PM2,5 (matéria particulada com diâmetro
aerodinâmico equivalente inferior a 2,5μm) e os níveis de ozono troposférico, os
quais são potenciados pelos fenómenos de alterações climática, que influenciam
a dispersão atmosférica e a diminuição da qualidade do ar. De assinalar que as
partículas podem estar associadas à diminuição da função pulmonar, potenciando
as infeções respiratórias (asma, bronquites crónicas, etc.), e que as radiações UV
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podem levar ao aumento dos cancros de pele e ao aumento de cataratas e de
cegueiras.
Por outro lado, as alterações climáticas podem aumentar a exposição do homem
a toxinas naturais, uma vez que temperaturas globais mais elevadas podem
aumentar a exposição humana a cianotoxinas quer através do abastecimento de
água para consumo humano quer através das águas recreativas.
Em países de clima temperado como Portugal, as projeções de Invernos mais
suaves poderão levar ao aumento da abundância de moscas e outras espécies de
pragas durante os meses de verão. Do mesmo modo, os vetores de agentes que
provocam doenças (insetos, roedores, mosquitos, etc.) reagem às alterações da
temperatura, humidade relativa e precipitação, podendo alterar quer o seu ciclo
de vida quer o ciclo de vida dos agentes patogénicos que transportam. O
aumento dos períodos quentes pode levar a alterações do seu habitat e da sua
distribuição geográfica e, como tal, torna-se necessário prevenir o surgimento ou
reemergência de algumas doenças anteriormente erradicadas.
Em conclusão, as alterações climáticas e os efeitos expectáveis na distribuição e
prevalência das doenças em Portugal poderão levar ao surgimento de novas
solicitações sobre os sistemas de saúde, exigindo um trabalho de adaptação que
deve ser realizado o mais cedo possível para permitir prevenir e diminuir e a
extensão dos efeitos sobre a população.”

6 – Documentos de suporte legal
Enumeram-se de seguida alguns elementos importantes do enquadramento legal nacional
relativo à temática das alterações climáticas:


Comissão para as Alterações Climáticas (CAC)– criada pela R.C.M. nº 72/1998,
de 29 junho, alterada pela R.C.M nº 59/2001, de 30 de maio, pela R.C.M nº 33/2006,
de 24 de março e pela R.C.M nº 24/2010, de 1 de abril.



Estratégia para as Alterações Climáticas - aprovada pela R.C.M. nº 59/2001, de
30 maio.



Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) – aprovado pela
R.C.M. n.º119/2004, de 31 de julho, alterada pela R.C.M nº 104/2006, de 23 de
agosto, e pela R.C.M. n.º 1/2008, de 4 de janeiro.
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Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) – aprovado pela
R.C.M nº 53/2005, de 3 de março, alterado pela R.C.M. n.º 1/2008, de 4 de janeiro.



Fundo Português de Carbono – criado pelo Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de
março



Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – aprovada pela
R.C.M. nº 24/2010, de 1de abril de 2010



Roteiro Nacional de Baixo Carbono – criado pela R.C.M. n.º 93/2010, de 26 de
novembro;



Planos sectoriais de Baixo Carbono - criado pela R.C.M. n.º 93/2010, de 26 de
novembro
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