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 Sempre existiram no nosso planeta. 

 

 Nos últimos anos estamos a registar uma 
mudança mais rápida do clima. 

 

 Temos capacidade de reagir/responder a 
esta mudança? 





Aquecimento do sistema climático é inequívoco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento da 

temperatura global do 

ar e do oceano 

 

Degelo Aumento global do 

nível médio do mar 

 

(IPCC,2007) 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/2005cal_fig1.gif


 2014 é o ano mais quente 

 Nos 10 anos mais quentes temos 
apenas um da década de 90. 

 Nos 20 anos mais quentes, todos 
são posteriores a 1990 

 Destes, apenas 5 são da década de 
1990 
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 Aumento de 4 a 7 ºC na temperatura média do ar 
entre 2000-2100 

 Redução da precipitação e mais concentrada no 
Inverno 

 Mais radiação solar 

 Aumento de fenómenos extremos (cheias, inundações, 
ondas de calor) 

 Aumento do nível médio da água do mar entre 25 e 
110 cm até ao final do século, com risco de perda de 
cerca de 67% das zonas costeiras 

 (Fonte: SIAM) 

Impacte das Alterações Climáticas 
em Portugal 



Subida do nível médio do mar na costa portuguesa, entre 
25 - 110 cm, que põe em risco cerca de 67 % das zonas 
costeiras 

(Fonte: SIAM) 



O sector energético é um elemento chave 
relativamente às AC: 

 

 É o que mais contribui para as emissões de 
GEE; 

 

 É vulnerável aos impactos das AC. 
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Agricultura e Pescas

 A produção de energia é a atividade com 
maior responsabilidade na emissão de gases 
com efeito de estufa 

 

 Setor dos edifícios tem peso significativo 
(cerca de 30% do consumo 
de energia do país) 

 

 Setor dos transportes 
é fundamental   

Fonte: DGEG; Dados: 2012 



 

 Impactos potenciais na Produção e 
Transporte de Energia; 

 

 Impactos no Consumo:  
◦ Climatização de Edifícios,  

◦ Aquecimento de águas. 



 Efeitos no sistema elétrico; 

 

 Alteração dos recursos energéticos 
renováveis: 
◦ radiação solar  

◦ caudais (precipitação)  

◦ produtividade da biomassa 

 



 Energia Solar Térmica  
◦ Mais disponibilidade de energia solar 
◦ Menos perdas térmicas  
◦ Menores necessidades de água quente  
(ca. +4% a de satisfação de necessidades) 

  

 Energia Solar Fotovoltaica  
◦ Mais disponibilidade de energia solar  
◦ Mais perdas de rendimento devido a temperatura 

elevada  
(resultado varia conforme a região, ca. +2% a +4% 
de produção) 
 



 Climatização 
◦ Menos aquecimento no Inverno  

◦ Mais arrefecimento no Verão  

(resultados muito variáveis conforme o tipo de edifício e a 
região do País) 

 

 Aquecimento de águas 
◦ temperatura inicial da água mais elevada traduz-se em 

menos energia gasta para ter a mesma temperatura final 
desejada 

Pode ser o maior impacto! (ca. -6%?) - banhos - lavagens 
roupa, louça - cozinha - vapor industrial - etc… 



 Mitigação 

 Adaptação 

 

Na construção, a adaptação e a mitigação 
funcionam em conjunto, pois ao adaptarmos 
uma habitação temos logo uma redução nas 
necessidades energéticas, atuando assim 
também ao nível da mitigação. 



 Construção; 

 

 Renováveis;  

 

 Equipamentos;  

 

 Comportamentos.  

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/pt/pt/images/products/framtid-fcf--frigorifico-congelador__0103018_PE248786_S4.JPG&imgrefurl=http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/40176554&usg=__oH-u-cYh84UghFCi-vRT8keXdZA=&h=500&w=500&sz=8&hl=pt-PT&start=29&zoom=1&tbnid=MLRYRRQmHMNhFM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=UwRpTsOLIInz-ga-t53RCw&prev=/search?q=frigor%C3%ADfico&start=21&um=1&hl=pt-PT&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


 

 Reabilitação das habitações  
(envidraçados e isolamento)  
para reduzir as necessidades  
de energia para climatização 

 

 Materiais de construção mais  
eficientes na construção 

 

 Telhados verdes/ 
telhados brancos 

 

 



 Aquecimento de água por fontes renováveis 
◦ Promover a integração de coletores  

solares térmicos no parque edificado,  
e renovação do parque de equipamentos 
 existentes 

 

 Produção de eletricidade nos edifícios 
◦ Aproveitamento dos edifícios para  

aplicação de painéis fotovoltaicos,  
tendo a produção de energia junto  
ao consumo 

 

 



 Climatização 

 

 Iluminação 

 

 Equipamentos 



 Evitar consumos desnecessários 
◦ Iluminação 

◦ Climatização 

 

 Fazer utilização eficiente dos equipamentos 
◦ Evitar consumos standby e off-mode 

◦ Utilização eficiente dos equipamentos 




