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LIFE-SHARA “Conscientização e conhecimento para 
a adaptação às mudanças climáticas” é um projeto 
coordenado pelo Ministério da Transição Ecológica e do 
Desafio Demográfico, através da Fundação Biodiversidade, 
e tem como parceiros o Escritório Espanhol para Mudanças 
Climáticas, o Órgão Autônomo Nacional Parques, através 
do CENEAM, Agência Estatal de Meteorologia, e também 
da Agência Portuguesa do Ambiente.

Tem a contribuição do programa LIFE da Comissão 
Europeia.
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Introdução
A I Conferência Ibérica para a Adaptação às Alterações Climáticas 

se adapta, responde aos principais resultados obtidos no projecto 
europeu LIFE SHARA “Sensibilização e conhecimento para a adaptação 
às alterações climáticas”, cujo objetivo geral é melhorar a 
governação da adaptação às alterações climáticas em Espanha e 
Portugal. 

Este projeto LIFE, em marcha desde o ano de 2016, tem como objetivo 
melhorar os conhecimentos técnicos existentes sobre adaptação às 
alterações climáticas, melhorar a coordenação e a cooperação entre 
todos os agentes chave e sensibilizar à população e aos meios 
de comunicação. O projeto é coordenado pelo Ministério para a 
Transição Ecológica e o Desafio Demográfico (MITECO), através da 
Fundação Biodiversidade, e tem como parceiros o Gabinete Espanhol 
de Alterações Climáticas, o Organismo Autónomo Parques Nacionais, 
através do CENEAM, a Agência Estatal de Meteorologia e a Agência 
Portuguesa do Ambiente.

As entidades que organizaram a conferência foram a Fundação 
Biodiversidade e o Gabinete Espanhol de Alterações Climáticas, ambas 
do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico, e 
a Agência Portuguesa do Ambiente. Com a colaboração do Organismo 
Autónomo de Parques Nacionais, através do CENEAM, e a Agência 
Estatal de Meteorologia

Objectivos

A I Conferência Ibérica para a Adaptação às Alterações Climáticas 
tem como principais objectivos

•  Partilhar conhecimentos, experiências e boas práticas entre 
Espanha e Portugal. 

• Impulsionar a transferência de conhecimento para o 
desenvolvimento de políticas e práticas adaptativas.

• Promover a sensibilização para a adaptação às alterações 
climáticas.

• Contribuir para o estabelecimento de redes de comunicação e 
de trabalho.

Metodologia
A conferência foi programada até ao final do período de duração do projeto com o objetivo de aproveitar todos os 

conhecimentos gerados. 

Inicialmente, a conferência ia ser organizado de forma presencial durante três dias consecutivos, no outono de 2020, 
em Madrid. Não obstante, devido à situação atual da pandemia da COVID-19, foi decidido realizar o evento, na íntegra, 
emformato virtual. Foram concebidas duas sessões de abertura e de encerramento em streaming online, aberto, que 
foram retransmitidas através dos perfis das redes sociais da Fundação Biodiversidade e na página web da Conferência, 
e 10 sessões temáticas em formato Zoom seminário web, fechadas e privadas de acesso restrito, apenas para as pessoas 
inscritas na página web. 

A conferência dirigiu-se a diferentes perfis: técnicos da administração pública, investigadores, académicos e 
docentes, representantes do setor privado e das ONG, bem como meios de comunicação, estudantes e público em geral.

Tanto a sessão de inauguração, como a de encerramento, foram retransmitidas de forma simultânea em 3 idiomas: 
espanhol, português e inglês. E foi oferecida a possibilidade de seguir as sessões temáticas através de interpretação 
simultânea, em espanhol e em português.

Do ponto de vista da organização, designou-se, previamente, um Comité Organizador, composto por integrantes da 
parte das organizações beneficiárias: a Fundação Biodiversidade, o Gabinete Espanhol para as Alterações Climáticas e a 
Agência Portuguesa do Ambiente. Este Comité Organizador ficou encarregue de elaborar o programa provisório e acordou 
datas e formato de realização da conferência, gerindo detalhes logísticos iniciais, tais como o desenvolvimento de 
uma página web específica da conferência, a publicação da convocatória, a inscrição dos assistentes, etc. 

Por outro lado, foi criado um Comité Técnico composto por membros do Comité Organizador e especialistas em adaptação 
às alterações climáticas que fizeram as vezes de coordenadores de cada sessão temática e que ficaram encarregues de 
desenvolver o programa definitivo e propor palestrantes, bem como selecionar experiências de acordo com os objetivos 
indicados para cada sessão temática.

Na Conferência foram abordadas diferentes temáticas e contou-se com representantes de ambos os países em cada uma 
delas. Os palestrantes advieram de âmbitos muito diferentes, incluindo científicos, profissionais de setores vulneráveis, 
representantes de administrações, educadores, meios de comunicação, etc.

Para o desenvolvimento da conferência contou-se com:

•  Coordenadores e palestrantes para cada uma das sessões temáticas (como indicado).

•  Uma pessoa para a facilitação de cada sessão: como apoio aos coordenadores na colocação em marcha de cada sessão 
e encarregues também da participação do público através de ferramentas online colaborativas.

•  Uma pessoa encarregue de ser relator de cada sessão, tomando notas de ideias principais.

A ferramenta online colaborativa que mais se utilizou foi o Sli.do, a qual serve para fazer sondagens online em 
tempo real sobre diferentes temáticas e para recolher, visualmente, os resultados em formatos de nuvens de palavras, 
gráficos de barras, etc. A ferramenta permitiu, além disso, recolher e classificar as perguntas realizadas pelo público, 
de acordo com o interesse suscitado pelas mesmas entre os assistentes, e dirigir o diálogo final para os temas mais 
pedidos.

Proporcionou-se ainda um espaço virtual de networking e conexões, em modo de cafetaria online. Para tal, utilizou-se 
o Spatial.chat, uma ferramenta online que permite criar salas de chat de vídeo instantaneamente e sem necessidade de 
registos de utilizadores.
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Sessões temáticas O desenvolvimento da conferência divide-se nas seguintes sessões 
temáticas, juntamente com uma sessão de abertura e uma sessão de 
encerramento.

Folhas de resumo para cada sessão, incluindo conclusões, estão incluídas 
nas páginas a seguir.



5

I Conferência Ibérica 
sobre Adaptação às 
Alteraçoes Climáticas

I Conferencia Ibérica 
para la Adaptación     
al Cambio Climático



I Conferência Ibérica 
sobre Adaptação às 
Alteraçoes Climáticas

I Conferencia Ibérica 
para la Adaptación     
al Cambio Climático

6

Sessão temática:
Nº Título

Abertura Adaptação às alterações climáticas para a resiliência ibérica

Moderadora

Nome e nomes próprios Organização

Isabel Moreno Física, meteorologista e apresentadora do programa «Aquí la Tierra» da TVE

Participantes

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Valvanera Ulargui Diretora do Gabinete Espanhol para as Alterações Climáticas, Ministério 
para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico

João Pedro Matos Fernandes Ministro do Ambiente e da Ação Climática do Governo de Portugal

Teresa Ribera Rodríguez A Quarta Vice-presidente do Governo e Ministra para a Transição Ecológica 
e o Desafio Demográfico, Governo de Espanha

Blaž Kurnik Chefe de grupo de adaptação e LULUCF. Agência Europeia do Ambiente Iniciativas e prioridades da AEMA em matéria de adaptação.

Pedro Matos Soares Instituto Dom Luis, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa Projeções sobre alterações climáticas para Espanha e Portugal.

Iñigo Losada Instituto de Hidráulica Ambiental da Cantábria e autor do IPCC Perspetiva comum sobre impactos, vulnerabilidade e riscos das alterações 
climáticas.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-de-abertura/
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Sessão temática:
Nº Título

Abertura Adaptação às alterações climáticas para a resiliência ibérica

Avaliação da sessão

Conteúdo da sessão

• Porquê uma Conferência “Ibérica” e porquê uma conferência sobre “adaptação” às alterações climáticas?

• De onde vem essa iniciativa e para onde nos leva?

• Quais são as prioridades da Agência Europeia do Ambiente em termos de adaptação e, em particular, quais as iniciativas mais singulares que estão a ser 
desenvolvidas na nossa região (região sudoeste do continente europeu)

• Como explicar, com esta complexa dificuldade de análise, as principais tendências e projeções das alterações climáticas na Península Ibérica?

• Quais são os impactos mais relevantes e os principais riscos partilhados por Espanha e Portugal ao nível das alterações climáticas e que oportunidades vê para 
enfrentar este desafio em conjunto?
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Sessão temática:
Nº Título

1 Estão as cidades a adaptar-se às alterações climáticas? 

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Cristina Garrett Direção Geral do Território, República Portuguesa

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez: 

271 197

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Célia Morais Laranjeira Câmara Municipal de Águeda

Elena Veza Área Metropolitana de Barcelona Learning from the crisis Adaptation Actions

Paulo Fernandes Câmara Municipal do Fundão Ementas saudáveis_Crianças felizes

Luis Tejero Encinas Ayuntamiento de Madrid Adaptando os ambientes escolares de Madrid

Ana Cristina Lourenço Câmara Municipal de Lisboa Lisboa adapta-se a importância da Infraestrutura Verde

Paula Silvestre Comunidade Intermunicipal de Coimbra Food corridors

Josu Benaito Villagarcía Ayuntamiento de Donostia Klima Donostia

Enrique Berruezo Ayuntamiento de Lorca LIFE Adaptate

Carla Pires Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Estratégia municipal de Adaptação

 Breve descrição do conteúdo:

Apresentação de boas práticas de implementação de iniciativas de adaptação às 
alterações climáticas em meio urbano.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-01/
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 Conclusões

• Está a experienciar-se uma mudança na forma de viver as cidades. Os atores locais e a população vão-se juntando a uma nova conceção destes espaços 
a partir de diferentes âmbitos: produção, consumo, circuitos de abastecimento, mobilidade, residência, etc.

• É necessário passar de projetos e redes-piloto para projetos e ações estruturais, integrados no território e que tenham continuidade no tempo.

• Destacou-se o papel das infraestruturas verdes e os seus benefícios para a adaptação às alterações climáticas nas cidades (restauração das margens 
das cidades, parques e jardins de elevada diversidade, etc.).

• Incidiu-se na importância da identificação dos desafios comuns para as cidades de ambos os países e de boas práticas replicáveis em diferentes 
cidades.

• Existe um grande capital em termos de aprendizagem e experimentação colaborativa em redes de cidades (Pacto de Alcaldes, URBACT, C40, etc.).

• Destacou-se igualmente a importância de dialogar e partilhar:

 o Para a implementação de instrumentos legislativos, políticos e de planeamento e financiamento comunitário (no quadro da estratégia do Pacto Verde 
Europeu, aproveitando o novo Mecanismo de Resiliência e Recuperação, os Fundos de Coesão e outros programas europeus já previstos para 2021-2027 
como continuidade do programa LIFE).

 o Para a resolução de problemas comuns, incluindo projetos transfronteiriços em redes de cidades.

 o Para fomentar alianças entre atores ibéricos, em diferentes setores, a nível empresarial e em associações, para o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas.

Sessão temática:
Nº Título

1 Estão as cidades a adaptar-se às alterações climáticas? 
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Relatório gráfico

Sessão temática:
Nº Título

1 Estão as cidades a adaptar-se às alterações climáticas? 

As cidades estão a adaptar-se às alterações climáticas?
Financiamento Europeu
Novas formas de viver a cidade
Projetos integrados no território e no tempo

Infraestrutura verde
Alianças para o desenvolvimento tecnológicos
Redes de cidades
Intercâmbio político e de financiamento

Aprendizagem colaborativa
Desafios comuns
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9

Avaliação da sessão

Sessão temática:
Nº Título

1 Estão as cidades a adaptar-se às alterações climáticas? 
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Sessão temática:
Nº Título

2 Desafios e soluções do setor agrícola para adaptar-se às alteraçoes climáticas

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Vanessa Sánchez Ortega Fundação Global Nature

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

237 183

Palestrantes

Nome e nomes próprios Organização

Joaquín Rodríguez Chaparro Subdireção-Geral de Planeamento de Políticas Agrárias. Secretaria-Geral de Agricultura e Alimentação, Ministério da Agricultura, Pesca 
e Alimentação

Ana Pintó Gabinete Espanhol das Alterações Climáticas. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico

Hugo Costa Ferreira Direção de Serviços de Programação e Políticas. Secretaria de Planeamento, Política e Administração Geral. Ministério da Agricultura, 
Governo de Portugal)

Margarita Ruiz Ramos Centro de Estudos e Investigação para a Gestão de Riscos Agrários e Ambientais (CEIGRAM), Universidade Politécnica de Madrid

Jordi Domingo Calabuig Fundação Global Nature

Teresa Pinto Correia Instituto Mediterrâneo de Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (Universidade de Évora)

Javier Alejandre União de Pequenos Agricultores e Criadores de Gado (UPA)

Alfredo Cunhal Sendim Herdade do Freixo do Meio Cooperativa

Mª José Martínez Sánchez Projeto LIFE Amdry C4 e Universidade de Múrcia

 Breve descrição do conteúdo:
Debateu-se com os oradores os desafios e possíveis soluções do setor agrário perante as alterações climáticas. Um colóquio que se 

estruturou em três mesas de debate e no qual a participação do público com perguntas e comentários foi decisiva.

• A primeira mesa de debate versou sobre as políticas e, principalmente, sobre os desafios e oportunidades da futura PAC para a adaptação 
às alterações climáticas e sinergias com o Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PNACC).

• A segunda mesa abordou o estado do conhecimento científico e as necessidades e desafios para a transferência deste conhecimento para os 
diferentes elos do setor agrário.

• A terceira mesa de debate centrou-se nas soluções e nas medidas identificadas de adaptação às alterações climáticas para a sua aplicação 
a nível de exploração agrária.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-02/
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Conclusões

• A adaptação às alterações climáticas no setor agrário requer uma abordagem local, uma abordagem da base para o topo e uma flexibilidade que dê o 
protagonismo aos agricultores e aos criadores de gado como motor de mudança.

• A adaptação às alterações climáticas no setor agrário inclui “baixar o olhar do céu até ao chão”, o que significa não apenas gerir as variáveis 
climáticas e os recursos hídricos, mas também todos os serviços ecossistémicos que proporcionam os solos, para evitar a perda de fertilidade, a 
degradação e a erosão associadas às alterações climáticas, e promover uma economia circular da matéria orgânica no sistema de solo. 

• Dever-se-á potenciar o co-design e a cocriação de conhecimento para a adaptação entre os investigadores e o setor agrário, comunicar a incerteza 
associada e facilitar a transferência bidirecional acompanhada de ferramentas para a transferência e para a ação.

• Desafios conjuntos em Espanha e Portugal: 

 o Promover coerência entre instrumentos de planeamento.

 o Realizar um acompanhamento harmonizado através de indicadores de impactos e adaptação às alterações climáticas.

 o Priorizar os riscos comuns relativos à aridificação do território, as secas e a degradação de solos, que conduzem ao fenómeno da desertificação.

• Oportunidades conjuntas entre Espanha e Portugal: 

 o Definição de posições comuns em torno das políticas agrárias da UE (PAC, eco esquemas). 

 o  Promoção da Península Ibérica na UE como um laboratório de adaptação de sistemas agrários. 

 o Priorização de sistemas partilhados e comuns para desenvolver ações de adaptação como, por exemplo, os sistemas extensivos agrossilvopastoris 
(dehesas espanholas e montados portugueses), recursos hídricos em bacias transfronteiriças, etc.

Sessão temática:
Nº Título

2 Desafios e soluções do setor agrícola para adaptar-se às alteraçoes climáticas
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Relatório gráfico

Sessão temática:
Nº Título

2 Desafios e soluções do setor agrícola para adaptar-se às alteraçoes climáticas

Desafios e soluções do setor agrário para adaptação às 
alterações climáticas.
Ferramentas para a ação
Abordagem da base para o topo. Uma abordagem local.

Posições comuns perante a EU
Recursos hídricos
Eco esquemas, por exemplo, laboratório de adaptação
Coerência no planeamento

Desertificação
Cocriação e transferência bidirecional
Comunicar a incerteza
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Avaliação da sessão

Sessão temática:
Nº Título

2 Desafios e soluções do setor agrícola para adaptar-se às alteraçoes climáticas
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Sessão temática:
Nº Título

3 Alterações climáticas e água: desafios e soluções para a adaptação

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Fernando Magdaleno Mas Direção-Geral da Água. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico.

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

406 290

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Mirta Dimas Suárez Centro de Estudos Hidrográficos do CEDEX Avaliação do impacto das alterações climáticas nos recursos hídricos em 
Espanha

Rodrigo Proença de Oliveira Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa As alterações climáticas e a gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças 
ibéricas

José Ángel Rodríguez Cabellos Confederação Hidrográfica do Guadiana Aplicação das previsões de cenários climáticos nos Planos Hidrológicos de 
terceiro ciclo de Planeamento de DDHH

Ángel Fernández López Parque Nacional de Garajonay Acompanhamento ecológico das correntes de água nos bosques de laurissilva 
do Parque Nacional de Garajonay

Tiago Carvalho Especialista independente especializado em gestão hídrica e adaptação às 
alterações climáticas

Semear Água na Serra de Monchique (SOWAMO) – Adaptação às Alterações 
Climáticas através da Recarga Induzida

 Breve descrição do conteúdo:
Esta sessão centrar-se-á nos pontos-chave para a adaptação às alterações climáticas e para a otimização das várias funções e 

serviços ambientais ligados à água. Abordar-se-ão os seguintes aspetos:

Quais são os impactos climáticos previstos nas contribuições disponíveis na rede hídrica e nos fenómenos hidrometeorológicos 
extremos em ambos os países?

Quais são os principais impactospotenciais das alterações climáticas sobre a biodiversidade ibérica e sobre os principais habitats 
aquáticos e ribeirinhos?

Como podemos adaptar-nos às modificações geradas pelas alterações climáticas para limitar esses impactos?

Que vias de colaboração se podem desenvolver entre países, autoridades e a sociedade para contribuir para a adaptação no setor 
da água?

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-03/
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Conclusões
• Destacou-se a importância de desenvolver atuações coordenadas que estejam integradas nos planos de adaptação de ambos os países incidindo na 
corresponsabilidade na gestão de problemas partilhados.

• Gestão territorial: Necessidade de uma mudança de paradigma que contemple a água com uma visão integral no território; água como reflexo da gestão 
que se faça desta último, e não apenas como recurso; o território que liga os diferentes componentes, como fio conector.

• Necessidade de abordar o limite de disponibilidade de água para concessões e utilizações, com influência nas políticas de preços.

• Existe um quadro normativo que nos indica um caminho para a sustentabilidade da gestão da água. É uma oportunidade de melhoria dos processos de 
governança em matéria de água e território, especialmente importante em bacias transfronteiriças.

• A melhoria de conhecimentos técnicos e científicos, juntamente com o aumento da sensibilização da cidadania permite começar a trabalhar de forma 
intensa na eficiência de manuseamento da água, considerando a multiplicidade de funções e serviços ambientais que proporciona, e na gestão da 
procura.

• Destacou-se a importância de desenvolver projeções climáticas de forma conjunta entre Espanha e Portugal, especialmente relevante em situações 
extremas (secas e cheias). Ter também em conta as suas implicações para a biodiversidade (como, por exemplo, na propagação de espécies invasoras 
em meios aquáticos).

• É necessária a transferência de informações e conhecimentos sobre recursos hídricos em ambos os lados da fronteira, integrando tanto o planeamento 
hidrológico para bacias comuns, como o desenvolvimento de projetos de melhoria da gestão.

Sessão temática:
Nº Título
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Avaliação da sessão
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Sessão temática:
Nº Título

4 Alterações climáticas e gestão dos espaços costeiros

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Teresa Alvares Departamento do Litoral e Proteção Costeira, Agência Portuguesa do Ambiente

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

202 149

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Alexandra Toimil Instituto Hidráulica de Cantábria Metodologia para a análise da evolução da linha de costa

Celso Pinto Agência Portuguesa do Ambiente Alimentação artificial de Praias em Portugal em contexto de adaptação às alterações 
climáticas

Jose Francisco Sanchez Centro de Estudos de Portos e Costas do CEDEX Estratégias e planos de proteção da costa espanhola para o controlo da erosão e para 
a adaptação às alterações climáticas

Paula Freire Laboratório Nacional de Engenharia Civil Risco de inundação costeira: da avaliação da perigosidade à gestão crítica. O projeto 
MOLINES

Juan Taboada Meteo Galicia Estratégias de adaptação costeira em Galiza-Norte de Portugal: Resultados do projeto 
MarRisk

Sérgio Barroso Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU) Ordenamento da orla costeira e adaptação às alterações climáticas: governança 
multinível e corresponsabilização

 Breve descrição do conteúdo:

A sessão temática de “Alterações climáticas e gestão dos espaços costeiros”, abordou as principais questões que se colocam 
atualmente na gestão das zonas costeiras em contexto de alterações climáticas, metodologias de análise da evolução da linha de 
costa e de inundação costeira/estuarina assim como, medidas e ações no âmbito da estratégia de adaptação: medidas estruturais de 
proteção costeira, medidas de acomodação e retirada, governança e medidas locais de sensibilização das comunidades por via da 
participação e capacitação dos vários intervenientes.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-04/
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Conclusões

• O retrocesso da linha de costa é um dos maiores desafios para a adaptação às alterações climáticas na gestão costeira, sendo a monitorização um 
ponto essencial.

• A dinâmica costeira não tem fronteiras: aumentar e partilhar os conhecimentos entre Espanha e Portugal é determinante para a tomada de decisões 
sobre ordenamento do território e as medidas a implementar. 

• A alimentação artificial de sedimentos, como medida de adaptação às alterações climáticas, deve ser acompanhada de uma avaliação dos impactos na 
dinâmica, na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas envolvidos. 

• Fomentar a capacitação de todos os stakeholders é uma medida eficaz e de resultados imediatos para um modelo de governaça multinível (nacional a 
local).

• O alinhamento ibérico das preocupações de gestão do litoral e dos processos de avaliação da dinâmica sedimentar é uma oportunidade para o 
desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre Espanha e Portugal.

Sessão temática:
Nº Título
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Relatório gráfico
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Avaliação da sessão
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Sessão temática:
Nº Título

5 Saúde e adaptação às alterações climáticas em Espanha e Portugal

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Oriana Ramírez Rubio ISGlobal

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

252 207

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Maria Sofía Núncio Departamento de Doenças Infeciosas. Unidade de Resposta de Emergência e de 
Bio preparação. Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas, INSA - 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Saúde e adaptação às alterações climáticas em Espanha e Portugal

Julio Díaz Jiménez Departamento de Epidemiologia e Bioestatística. Escola Nacional de Saúde. 
Instituto de Saúde Carlos III

Estamos a adaptar-nos ao calor em Espanha?

Cristina O’Callaghan Investigadora Associada ISGlobal, Professora de Estudos de Ciências da Saúde 
na UOC

Impacto do stress por calor em trabalhadores agrícolas em Espanha: reflexões 
para a adaptação

Ricardo Assunção Departamento de Alimentação e Nutrição, INSA – Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge

Saúde e Alterações Climáticas na Península Ibérica: está a alimentação fora 
da equação?_

Isabel Lança Departamento de Saúde Pública, ARS Centro - Administração Regional de Saúde 
do Centro

Saúde e adaptação às alterações climáticas

Santiago González Muñoz Subdireção-Geral da Saúde Ambiental e Saúde Laboral, Direção-Geral de Saúde 
Pública. Ministério da Saúde

Saúde, ambiente e alterações climáticas

 Breve descrição do conteúdo:

A sessão abordará os principais eixos temáticos da relação entre as alterações climáticas, concretamente as ações encaminhadas 
para o alerta precoce e a adaptação a temperaturas e eventos climáticos extremos, a  poluição ambiental, a alimentação e as doenças 
transmitidas por vetores e o seu impacto na saúde populacional na Península Ibérica.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-05/
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Conclusões
• São necessárias medidas de adaptação às altas temperaturas que tenham em conta o nível socioeconómico. Nas cidades, a reabilitação de residências 
e infraestruturas, espaços verdes e uma cultura de adaptação ao calor são fundamentais.

• Existe uma necessidade crescente de prevenir os riscos alimentares devido às alterações climáticas: micotoxinas, microcistinas, poluentes emergentes 
e toxinas pouco comuns.

• Um desafio importante é o desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento conjunto, intercâmbio de dados, geração de estratégias colaborativas e 
campanhas de sensibilização.

• Fica muito por fazer, é importante trabalhar os eixos de desigualdade em saúde: rendimento, género e território.

• A resposta à emergência sanitária da COVID-19 deixa uma série de lições das quais se deve aprender sobre os sistemas de vigilância e da resiliência 
dos sistemas de saúde.

• É importante trabalhar abordagens integrais e sistémicas - estratégias win-win, boas para o meio ambiente, boas para a saúde como, por exemplo, a 
ONE HEALTH, a Planetary Health ou a Eco-Health.

• Enfatizou-se a importância de promover a comunicação transfronteiriça sobre estratégias para a prevenção e o controlo de doenças transmitidas por 
vetores, incluindo modelos de alerta precoce e vigilância de vetores.

• Também se destacou a necessidade de trabalhar de forma mais colaborativa entre o setor ambiental (incluindo a conservação da natureza) e o setor 
da saúde. Ferramentas, acompanhamento, campanhas de sensibilização, estratégias conjuntas.

• Abordagem conjunta de doenças emergentes transmitidas por vetores (mosquitos, carraças, etc.) a partir dos setores de saúde e meio ambiente.

• Estratégias de Prevenção e Adaptação ao Stress devido ao calor em grupos laborais vulneráveis (por exemplo, agricultura)

Sessão temática:
Nº Título

5 Saúde e adaptação às alterações climáticas em Espanha e Portugal
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Avaliação da sessão

Sessão temática:
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Sessão temática:
Nº Título

6 Adaptação às alterações climáticas nas ilhas mediterrâneas e da macaronésia

 Coordenador

Nome e nomes próprios Organização

Ana Goulart y Sónia Santos Direção Regional do Ambiente. Governo dos Açores

 Moderador

Nome e nomes próprios Organização

Gonçalo Cavalheiro CAOS Sustainability

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

195 165

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Renato Verdadeiro Marques Direção de Serviços de Recursos Hídricos. Direção Regional do Ambiente dos 
Açores

Adaptação da Rede Hidrográfica da Região Autónoma dos Açores

Marisa Tejedor Salguero Universidade de la Laguna Alterações climáticas e desertificação

Nuno Serralha Divisão de Florestação e Conservação dos Solos, Instituto de Florestas e 
Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira, IP-RAM

Faixa de gestão de combustíveis ao Caminho dos Pretos

Jinámar Tomás Ribot Direção-Geral da Energia e Alterações Climáticas, Conselho da Transição 
Energética e Setores Produtivos. Governo das Ilhas Baleares

Ferramentas para a adaptação às alterações climáticas nas Ilhas Baleares.

 Breve descrição do conteúdo

As regiões ultraperiféricas e os territórios insulares apresentam elevada vulnerabilidade às alterações climáticas, sendo 
necessária a adoção de medidas de redução do risco e de adaptação. Esta sessão teve como objetivo apresentar casos práticos e 
soluções de adaptação às alterações climáticas em matéria de conservação e a manutenção da área do domínio hídrico, desertificação, 
gestão de combustíveis florestais e adaptação nas zonas costeiras nas regiões insulares da Macaronésia e do Mediterrâneo.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-06/


35

I Conferência Ibérica 
sobre Adaptação às 
Alteraçoes Climáticas

I Conferencia Ibérica 
para la Adaptación     
al Cambio Climático

Conclusões

• É necessário transversalizar a adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais.

• É importante realizar o acompanhamento dos processos de adaptação às alterações climáticas e dos resultados obtidos das medidas implementadas. 

• Estabelecer estratégias baseadas na natureza a médio e longo prazo e lutar contra a “má adaptação” a curto prazo.

• Aprofundar o conhecimento sobre os fatores que influenciam a adaptação às alterações climáticas, e transferir experiências e conhecimentos a partir 
de atuações locais para outros territórios com problemáticas similares.

• O desenvolvimento normativo intenso em matéria de adaptação em ambos os países abre a oportunidade para priorizar a adaptação na agenda política 
e transversalizar as ações.

• As ilhas macaronésicas de Espanha e Portugal enfrentam riscos comuns que podem ser abordados de forma conjunta (desertificação, incêndios e cheias), 
diferenciados dos riscos que afetam as ilhas Mediterrânicas.

• Existem oportunidades para uma cooperação conjunta entre Espanha e Portugal baseada na formulação de projetos com base na identificação de 
necessidades comuns de adaptação.

Sessão temática:
Nº Título
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Relatório gráfico
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Avaliação da sessão
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Sessão temática:
Nº Título

7 Informação, educação e capacitação para a adaptação às alterações climáticas

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Miguel Pardellas Santiago Feitoría Verde S.Coop. Galega

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

190 130

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Francisco Teixeira Agencia Portuguesa de Medio Ambiente

Esta sessão foi realizada em formato de entrevista e diálogo 
em grupo

Conceição Colaço Centro de Ecología Aplicada Baeta Neves, Instituto Superior de Agronomía, Universidad de 
Lisboa.

Mari Luz Díaz Huerto Alegre

Germán Llarena Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Amaia Esparza Garrapo S.L.

 Breve descrição do conteúdo:
A educação e a informação são recorrentemente citadas em qualquer documento estratégico associado ao meio ambiente, em geral, e 

à adaptação às alterações climáticas, em particular.

O seu papel na sensibilização do público é determinante, no entanto, a diversidade de opções na coordenação e a implementação 
deste tipo de iniciativas resulta numa cartografia tão heterogénea, quanto difusa.

Através de uma leitura complementar desde o estado, a escola, os equipamentos, um setor profissional e uma iniciativa de voluntariado, 
queremos saber quais e como se articulam as propostas educativas para a adaptação às alterações climáticas em Portugal e Espanha; 
analisando sinergias, necessidades, pontos débeis e oportunidades, pretende-se avançar na identificação de elementos chave, tanto 
no plano da colaboração ibérica, como no da coordenação e implementação das intervenções educativas.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-07/
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Conclusões

• Promover a alfabetização ambiental e o envolvimento da cidadania no âmbito da adaptação climática, integrando todos os públicos e adaptando 
metodologias educativas.

• Desenvolver linhas específicas de investigação, de formação e de divulgação sobre educação ambiental para a adaptação às alterações climáticas.

• Testar práticas e projetos piloto de adaptação às alterações climáticas que incluam aspetos chave como, por exemplo, a questão de género ou a 
gestão de emoções.

• Extrair lições da crise da COVID-19 que possam ser úteis na gestão da adaptação às alterações climáticas (por exemplo, a necessidade de contacto 
com a natureza, ou o novo atrativo do meio rural para a população urbana).

• Aproveitar sinergias entre estratégias e documentos de planeamento portugueses (ENEA 2020, P-3AC) e espanhóis (PNACC, PAEAS), criando espaços de 
encontro e de governança partilhada.

Sessão temática:
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Avaliação da sessão
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Sessão temática:
Nº Título

8 Redução do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas 

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

José Manuel Moreno Rodríguez Catedrático de Ecologia, Universidade de Castela-La Mancha

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

267 211

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Jose Miguel Pereira Catedrático de Engenharia Florestal e Investigador do Centro de Estudos Florestais, 
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa

Redução do risco de incêndio em Alvares Um exercício de 
ecologia translacional

Gerardo Benito Professor de Investigação CSIC, no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid Alterações Climáticas e Cheias: Certezas e Incertezas no 
Caminho para a Adaptação

Ricardo Trigo Professor associado e líder de grupo do Instituto Dom Luis (IDL), Faculdades de Ciências, 
Universidade de Lisboa

Increasing risk of droughts in the Mediterranean under climate 
change

Ana María Vicedo Cabrera Professora do Instituto de Medicina Social e Preventiva, Universidade de Berna (SW) O efeito do calor sobre a saúde humana

 Breve descrição do conteúdo:
Os eventos meteorológicos extremos estão a aumentar devido às alterações climáticas. De facto, os estudos de atribuição realizados 

relativamente a cada evento extremo indicam que as alterações climáticas já são uma das causas que originam mais de dois terços 
desses acontecimentos, prevendo-se que, num cenário de aumento do aquecimento global, registar-se-á um crescimento desses eventos 
extremos.

Dado que estes acontecimentos protagonizam os maiores desastres, é pertinente considerar a adaptação como uma prioridade. A 
natureza das alterações climáticas já não responde aos modelos do passado, o que nos obriga a agir num panorama de grande incerteza. 
Contudo, a adaptação a eventos extremos é uma ação das denominadas “todas ganham” (win-win) porque, mesmo que o pior não venha a 
ser uma realidade, estaremos preparados para o que possa vir a acontecer.

A sessão centrou-se nos quatros eventos principais extremos que causam enormes perdas humanas, danos materiais e ambientais: 
secas, cheias, vagas de calor e incêndios. O objetivo desta sessão foi aprofundar a forma como se desencadeiam, quais as perspetivas 
face ao futuro e que ações estão a ser tomadas, e as que poderiam ser tomadas, para estarmos preparados antes da sua incidência.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-08/
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Conclusões

• A prevenção de incêndios deve considerar uma gestão adaptativa e integrada do território à escala da paisagem.

• É necessário conviver com a incerteza associada às alterações climáticas e evitar que se converta num fator limitador e/ou paralisante da ação em 
matéria de redução do risco e de adaptação às alterações climáticas.

• Evitar e prevenir a má-adaptação, que constitui uma série de medidas curto-prazistas e com efeitos negativos relativamente a outros objetivos 
ambientais e climáticos a longo prazo. 

• Existem oportunidades conjuntas de intercâmbio de conhecimentos e experiências, e formulação de projetos conjuntos entre Portugal e Espanha para 
enfrentar riscos partilhados e fortalecer a resiliência climática:

• No campo do planeamento dos riscos de inundação realizaram-se progressos para integrar os efeitos das alterações climáticas que é necessário 
continuar a aprofundar.

 o Espanha e Portugal são muito vulneráveis aos riscos de secas, que são cada vez mais frequentes e prolongadas e afetam diferentes setores como, 
por exemplo, o agrícola e o hidroenergético.

 o Na gestão das ondas de calor existem duas estratégias de adaptação que devem ser abordadas de forma conjunta: autónoma (individual, fisiológica, 
hábitos de comportamento) e estrutural (institucional: planeamento, sistemas de alerta, planeamento urbano).

 o A prevenção de incêndios deve considerar uma gestão adaptativa e integrada do território à escala da paisagem.

Sessão temática:
Nº Título

8 Redução do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas 
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Relatório gráfico

Sessão temática:
Nº Título

8 Redução do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas 

Redução do risco de desastres e adaptação às alterações 
climáticas.
Aprender a viver com a incerteza

Gestão adaptativa da paisagem para prevenir incêndios
Prevenir a “má adaptação” com medidas a curto prazo
Incluir os efeitos das alterações climáticas no planeamento 

de riscos de inundação
Adaptação às ondas de calor individual e estrutural
Muito risco de secas frequentes e prolongadas
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Avaliação da sessão

Sessão temática:
Nº Título

8 Redução do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas 
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Sessão temática:
Nº Título

9 Turismo - Transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Carla de Sousa Pinto Direção-Geral das Atividades Económicas

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

215 88

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Leonor Picão Turismo de Portugal, I.P. (PT)

Cristina Siza Vieira AHP – Associação da Hotelaria de Portugal (PT)

Carlos Alegria Hotel Vale do Rio (PT) Na eficiência de recursos na hotelaria_ caso prático na utilização de energias 
renováveis

Pedro Silvestre Salgados Golfe Course (PT)

Coralía Pino Instituto Tecnológico Hoteleiro (ES) Para um futuro prometedor: Transformação sustentável no hotel

José Guillermo Díaz Montañés Artiem Fresh People Hotels (ES) ARTIEM: Para a Competitividade pela Sustentabilidade

Soraya Romero Grupo IBEROSTAR (ES)

 Breve descrição do conteúdo:
Nas últimas décadas, o setor do Turismo teve um forte e rápido crescimento à escala mundial sendo hoje um dos principais setores 

económicos em todo o mundo e assumindo uma importância e dimensão muito significativa tanto em Portugal como em Espanha, países 
onde o contributo do Turismo no crescimento económico, na criação de emprego e inclusive na mitigação das assimetrias regionais 
tem tido um papel determinante. 

Tendo consciência da responsabilidade do setor do Turismo nas alterações climáticas e, simultaneamente, do impacto que as mesmas 
poderão vir a ter no setor, torna-se urgente que sejam adotados mecanismos de resposta que incorporem medidas de mitigação e adaptação 
às alterações climáticas, salientando-se o crescente empenho por parte dos organismos públicos em orientar os investimentos deste 
setor e em garantir o acesso a dados e ferramentas aos diversos grupos de interesse, que lhes permitam desenvolver a atividade de 
forma mais sustentada e sustentável.

Nesta sessão temática foi apresentado:

1. O contributo da Administração Pública na capacitação do setor do turismo; 
2. O papel desempenhado pelas associações do setor do turismo na consciencialização para a questão das alterações climáticas;
3. Exemplos de boas práticas do setor do turismo, cujos resultados positivos os posicionam rumo ao objetivo da neutralidade 

carbónica.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-09/


I Conferência Ibérica 
sobre Adaptação às 
Alteraçoes Climáticas

I Conferencia Ibérica 
para la Adaptación     
al Cambio Climático

50

Conclusões

• Destacou-se o papel do turismo como vetor importante para o desenvolvimento económico e social a nível local, e para as áreas mais vulneráveis às 
alterações climáticas

• Existem sinergias entre a economia circular e a adaptação às alterações climáticas, por exemplo, na reutilização de águas residuais, ou de outros 
materiais.

• Tanto a adaptação às alterações climáticas, como a promoção do turismo sustentável, contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

• A adaptação às alterações climáticas no setor contribui para a sustentabilidade do turismo.

• Os clientes são agentes de mudança, cada vez são mais exigentes nos critérios ambientais. Da mesma forma, o turismo pode incidir também na 
consciência ambiental dos seus clientes.

• A crise da COVID-19 evidenciou a necessidade de aumentar a resiliência do setor perante diferentes tipos de crises. A recuperação do setor turístico 
tem a oportunidade e a necessidade de ser pensada em termos de adaptação às alterações climáticas como uma forma de potenciar esta resiliência.

Sessão temática:
Nº Título

9 Turismo - Transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades
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Relatório gráfico

Sessão temática:
Nº Título

9 Turismo - Transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades

Turismo. Converter os desafios climáticos e ambientais em 
oportunidades
As ajudas pós-Covid devem potenciar alterações ecológicas

Vetor de desenvolvimento económico
Os próprios turistas são agentes de mudança, mais exigentes 

do que a regulação

Aproveitar as sinergias da adaptação e a promoção do turismo
Promover a economia circular
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Avaliação da sessão

Sessão temática:
Nº Título

9 Turismo - Transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades
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Sessão temática:
Nº Título

10 Biodiversidade protetora perante as alterações climáticas

 Coordenador:

Nome e nomes próprios Organização

Marta Múgica EUROPARC-Espanha. Fundação Fernando González Bernáldez

Número de participantes

Total
Número máximo de 

participantes por vez:

294 239

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Blanca Ramos y Regino Zamora Observatório das Alterações Climáticas. Espaço Natural da Serra Nevada e 
Universidade de Granada

As montanhas como sentinelas das alterações climáticas

José Luis Martín Esquivel Parque Nacional de Teide Principais desafios para a conservação da biodiversidade perante o impacto das 
alterações climáticas na Ilha de Tenerife

João Cardoso de Melo Cascais Meio Ambiente Natura observa

José Antonio Atauri EUROPARC-Espanha. Fundação Fernando González Bernáldez Ferramentas para a adaptação em áreas protegidas: manual e toolkit

 Breve descrição do conteúdo:

A conservação da biodiversidade constitui, em si mesma, uma ferramenta essencial para combater os efeitos das alterações 
climáticas. Como incorporar a adaptação às alterações climáticas ao planeamento e à gestão dos ecossistemas? Que capacidades são 
essenciais para atenuar as evidências das alterações climáticas na biodiversidade? Nesta sessão, apresentaram-se ferramentas 
concretas e exemplos inspiradores de colaboração científico-técnica e envolvimento social.

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/sessao-10/
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Conclusões

• É prioritário acelerar a colocação em marcha de medidas de adaptação para evitar perder serviços ecossistémicos e construir resiliência.

• Destacou-se o papel protetor de uma natureza bem conservada como fortalecedora da resiliência climática.

• O papel da biodiversidade vai mais além do valor que tem em si mesma. Contribui para a adaptação às alterações climáticas transmitindo, entre 
outras coisas, diferentes soluções baseadas na natureza e contribui também para o desenvolvimento socioeconómico.

• As áreas protegidas são excelentes locais para desenvolver ferramentas de adaptação às alterações climáticas, de utilidade para o conjunto do 
território e ao serviço da sociedade.

• A incorporação do conhecimento científico na tomada de decisões é fundamental. Um dos desafios atuais é o desenvolvimento de sistemas de monitorização 
integrados e tornar os dados acessíveis.

• É imprescindível o envolvimento social: compromisso, corresponsabilidade e protagonismo no design e execução (junto de entidades competentes, 
diferentes setores e em diferentes escalas) de medidas de adaptação de forma colaborativa.

• É necessário prestar especial atenção às gerações jovens como motores da mudança.

• Existem muitas oportunidades de trabalho conjunto entre Espanha e Portugal: desde partilhar experiências inspiradoras reproduzíveis no terreno, 
design e utilização de ferramentas práticas para a análise e gestão do meio e a possibilidade de formular projetos conjuntos.

Sessão temática:
Nº Título

10 Biodiversidade protetora perante as alterações climáticas
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Relatório gráfico

Sessão temática:
Nº Título

10 Biodiversidade protetora perante as alterações climáticas

Biodiversidade protetora perante as alterações climáticas
Partilhar experiências
Soluções baseadas na natureza que contribuam para o 

desenvolvimento
Imprescindível o envolvimento social
Incorporar o conhecimento científico

Áreas protegidas como lugares chave
Acelerar a colocação em marcha de medidas
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Avaliação da sessão

Sessão temática:
Nº Título

10 Biodiversidade protetora perante as alterações climáticas
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Sessão temática:
Nº Título

Encerramento A adaptação como solução para o presente e futuro

Moderadora

Nome e nomes próprios Organização

Isabel Moreno Física, meteorologista e apresentadora do programa «Aquí la Tierra» da TVE

Palestrantes e apresentações

Nome e nomes próprios Organização Apresentações

Jose Ramón Picatoste Ruggeroni Chefe da Área de Estratégias de Adaptação, Gabinete Espanhol de Alterações Climáticas

Conclusões e mensagens principais das sessões temáticas
Eduardo Santos Diretor do Departamento de Alterações Climáticas da Agência Portuguesa do Ambiente

Fernando Valladares Investigador do Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha

Diálogo «Adaptação climática e resiliência para a transição 
ecológica e reconstrução verde»

Cristina Monge Politóloga, professora de sociologia na Universidade de Saragoça, assessoria de Ecodes e 
investigadora associada do BC3

Joana Balsemão Conselheira executiva na Área do Ambiente e Cidadania da Câmara Municipal de Cascais

Sofia Santos Especialista em financiamento climático sustentável

Claudia Guerrini Project Adviser EASME-Comissão Europeia

Encerramento da ConferênciaNuno Lacasta Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente

Elena Pita Diretora da Fundação Biodiversidade

https://conferencia.lifeshara.com/pt-pt/programa/sessoes/reflexoes-e-conclusoes/
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Sessão temática:
Nº Título

Encerramento A adaptação como solução para o presente e futuro

Avaliação da sessão

Conteúdo da sessão

• Apresentação das conclusões de cada sessão temática.

• Apresentação do relatório gráfico das sessões.

• Conversa com quatro especialistas renomados: como podemos avançar em direção à resiliência climática a que aspiramos? Como podemos fortalecer esta 
transição ecológica agora aproveitando o novo plano de reconstrução verde e o contexto pós-pandêmico?

• Encerramento da conferência.
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Lições aprendidas e passos seguintes

A cooperação entre Espanha e Portugal em matéria de adaptação às alterações climáticas 
é uma realidade que deve ser reforçada. Ambos os países contam com quadros nacionais 
de planeamento estratégico: Espanha com o Plano Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas PNACC 2021-2030 e Portugal com a sua Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas aprovada em 2015 e revista em 2020 (ENAAC 2020). Estes 
quadros incluem a cooperação transfronteiriça como um elemento chave para fortalecer 
a resiliência climática de forma conjunta nos setores e âmbitos com vulnerabilidades 
comuns e partilhadas. Estes quadros têm também em conta a natureza da governança 
multinível, de acordo com o princípio de subsidiariedade.

A I Conferência Ibérica para a Adaptação às Alterações Climáticas, Adaptes, celebrada 
no contexto do projeto europeu LIFE SHARA “Sensibilização e conhecimento para a 
adaptação às alterações climáticas”, constituiu um marco no caminho da cooperação entre 
Espanha e Portugal para fortalecer a governança da adaptação em ambos os países.

Os objetivos iniciais criados para a Conferência Ibérica foram alcançados superando, 
em muitos casos, as expetativas mais otimistas. Neste sentido, foi um fórum com 
uma participação muito ampla onde se partilharam conhecimentos, experiências e boas 
práticas entre Espanha e Portugal. Assim, a extensa representação de diferentes perfis 
de participantes (responsáveis por políticas públicas de adaptação às alterações 
climáticas, investigadores, gestores, sociedade civil, setor privado, estudantes, 
etc.) permitiu impulsionar a transferência de conhecimento para o desenvolvimento de 
políticas e práticas adaptativas, bem como aumentar a sensibilização para a adaptação 
às alterações climáticas. Durante os três dias da Conferência estabeleceram-se e 
reforçaram-se inúmeros contactos entre os especialistas de ambos os países, a todos os 
níveis, melhorando as redes de comunicação e de trabalho. Cabe esperar que o trabalho 
realizado tenha o seu reflexo num fortalecimento da coordenação das ações de adaptação 
às alterações climáticas em Espanha e Portugal.

Nas apresentações, sessões temáticas, reflexões e diálogos da Conferência foram 
apresentados e debatidos aspetos muito relevantes para o desenvolvimento da ação de 
adaptação às alterações climáticas na Europa em geral, e em Espanha e em Portugal em 
particular. Mais de 60 palestrantes nos 10 âmbitos tratados aproximaram a adaptação às 
alterações climáticas ao público de uma forma prática. As conclusões destas sessões 
foram resumidas no ponto 4 deste relatório. Da sua avaliação e análise conjuntas 
podem extrair-se uma série de conclusões mais gerais que se indicam em seguida e que 
são importantes para sublinhar a urgência e relevância da adaptação às alterações 
climáticas em Espanha e Portugal, valorizar iniciativas que já estão em marcha e 
orientar o desenvolvimento de próximas ações conjuntas de cooperação.

• A nível global, as soluções e medidas de adaptação às alterações climáticas que 
surgiram e debateram ao longo da Conferência Ibérica são também resposta perante os 
chamados “limites planetários” [1], devido ao seu potencial de contribuição para 
manter os níveis de outras perturbações antropogénicas (perda de biodiversidade, 
acidificação dos oceanos, alterações da utilização do solo, poluentes emergentes, 
etc.) em valores sob os quais se minimize o risco de desestabilização do Sistema 
Terra.

• A adaptação às alterações climáticas é um campo de ação que requer uma visão integral 
do território, com um planeamento coerente de todas as escalas (desde a local, 
até à escala da paisagem) e considerando todos os componentes territoriais e suas 
conexões, incluindo, entre outros, os âmbitos da gestão da água, o ordenamento das 
utilizações do solo, os recursos, os ecossistemas e os seus serviços.  As medidas 
de adaptação às alterações climáticas são multifuncionais e durante a Conferência 
foram mostrados exemplos em Espanha e em Portugal que oferecem sinergias para 
reduzir a vulnerabilidade nos diferentes âmbitos e para fortalecer a resiliência 
climática do território e da sociedade no seu conjunto.

• A Península Ibérica e os conjuntos insulares macaronésicos e mediterrânicos 
de Espanha e Portugal, devido às suas características geográficas (climáticas, 
geomorfológicas, biogeográficas, etc.) e socioeconómicas, constituem verdadeiros 
laboratórios para desenvolver ferramentas e experiências de adaptação às alterações 
climáticas que podem ser de utilidade a outros territórios de ambos os países e 
podem ser exportados além da fronteira hispano-luso, para outros territórios com 
problemáticas similares dentro e fora da UE.

• As ações de adaptação mal planeadas, que dão mais ênfase aos resultados a curto 
prazo e a uma escala muito local, mas aumentam a vulnerabilidade às alterações 
climáticas e atingem a capacidade adaptativa a longo prazo, são motivo de preocupação 
para todos os âmbitos de trabalho que se abordaram na Conferência. Evitar a má 
adaptação é uma prioridade.

• Os processos naturais e os impactos das alterações climáticas não conhecem fronteiras 
e, neste sentido, destaca-se a importância de desenvolver ações conjuntas entre 
Espanha e Portugal que gerem e façam o intercâmbio de bases de conhecimento 
comuns no campo da ciência física do clima (projeções de alterações climáticas, 
fenómenos extremos), os recursos hídricos (secas, cheias), a gestão da costa 
(dinâmica costeira, processos sedimentares), os serviços ecossistémicos (regulação, 
fornecimento), o meio urbano (soluções tecnológicas e de infraestruturas verdes), 
e a gestão da redução do risco (incêndios, ondas de calor).

 [1] Steffen, W., et al., 2015a, ‘Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet’, 
Science 347(6223), p. 1259855 (DOI: 10.1126/science.1259855).
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• As Soluções baseadas na Natureza são indicadas como medidas multifuncionais de 
adaptação às alterações climáticas, com benefícios ambientais, sociais e económicos 
que contribuem para criar resiliência, e que devem ser promovidas em todos os 
âmbitos de trabalho.  São medidas de adaptação com uma grande eficiência entre 
custos e benefícios.

• A incerteza é um aspeto indissociável das alterações climáticas que, progressivamente, 
o novo conhecimento vai delimitando. É essencial comunicar a incerteza associada 
às projeções de alterações climáticas e aos impactos, e incorporar as estratégias, 
planos, programas e projetos de adaptação. A inação não pode ser justificada com a 
incerteza.

• O desenvolvimento conjunto de ferramentas para o  acompanhamento dos impactos das 
alterações climáticas em Espanha e Portugal, o intercâmbio de dados, a geração de 
estratégias colaborativas e as campanhas de sensibilização são campos de cooperação 
entre os dois países de interesse para todos os âmbitos tratados na Conferência.

• Em geral, a ação cooperativa em matéria de adaptação às alterações climáticas deve 
partir de um diagnóstico comum, de uma definição conjunta do problema no âmbito 
do qual se trate, tendo sempre em conta as ligações com outros setores e âmbitos 
envolvidos. A partir deste diagnóstico comum, dever-se-ão promover processos amplos 
de participação e deliberação, com debates entre diferentes sensibilidades que 
confrontem todos os interesses em jogo (hibridação e mestiçagem nas deliberações: 
entre agentes públicos e privados; entre administradores; entre gerações; entre 
setores; entre territórios) e identifiquem as possíveis soluções de adaptação.

• Toda as iniciativas destinadas a implementar medidas para reduzir o risco associado 
às alterações climáticas devem ser conjugadas com ações de acompanhamento e 
avaliação num processo contínuo, partilhado e de aprendizagem, que permita reajustar 
as medidas de adaptação de acordo com os resultados que vão sendo obtidos. 
Definitivamente, este ciclo permite reforçar a governança da cooperação entre ES e 
PT através de um processo de melhoria e aprendizagem contínua.

• Em resumo, podemos dizer que a Conferência Adaptes foi um passo chave no caminho 
do fortalecimento da governança transnacional entre Espanha e Portugal. As 
conclusões são muito relevantes para orientar futuros desafios no campo da geração 
e transferência de conhecimentos e experiências, o desenvolvimento de atuações 
coordenadas integradas nos planos de adaptação de ambos os países, a formulação de 
projetos transfronteiriços de adaptação, para os quais os fundos e programas europeus 
oferecem boas oportunidades, e o estabelecimento de alianças entre diferentes 
atores ibéricos, em diferentes setores, a nível empresarial e em associações, para 
o desenvolvimento de todo o tipo de soluções de adaptação.

• Existe um interesse e vontade generalizados em dar continuidade a esta 1ª Conferência 
Ibérica para a Adaptação às Alterações Climáticas através da organização de 
sucessivas conferências. A evolução do contexto político europeu e nacional de ES 
e PT marcará as prioridades e os detalhes destas conferências futuras, tendo em 
conta o desenvolvimento da nova estratégia europeia de adaptação, a implementação 
dos planos de recuperação e resiliência, e os quadros nacionais estratégicos 
de adaptação de ambos os países. Neste sentido, a periodicidade da Conferência 
Ibérica para a Adaptação às Alterações Climáticas poderia ser fixada num intervalo 
de 3-5 anos.
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