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Resumo: A adaptação aos riscos climáticos é um processo moroso, que dependente de 

diagnósticos territorializados dos eventos climáticos excecionais e das vulnerabilidades, mas 

também da implementação de mecanismos que assegurem a aceitação e o envolvimento 

dos diversos agentes e da população. Neste trabalho apresentamos a metodologia de 

desenvolvimento do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área 

Metropolitana do Porto (Portugal), especificando como a visão dos agentes e da população 

em geral foi integrada no desenho de uma visão partilhada dos riscos climáticos. 
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Abstract: Adapting to climate risks is a complex process that depends on territorial 

assessments of exceptional climatic events and vulnerabilities, but also on the 

implementation of mechanisms that guarantee stakeholders and population involvement. In 

this paper we present the methodology used to develop the “Plano Metropolitano de 

Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana do Porto” (Portugal), specifying 

how stakeholders and population visions were integrated in the construction of a shared 

vision of climatic risks. 
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1 - Introdução 

 A adaptação aos riscos climáticos é um processo complexo, dependente da 

mobilização do conhecimento científico adequado, mas também da implementação de 

mecanismos que assegurem e promovam o envolvimento dos diversos agentes e da 

população. Envolvimento esse que inclua a participação na produção de conhecimento e na 
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tomada de decisão em processos de aprendizagem mútua (PHILLIPS; CARVALHO; 

DOYLE, 2012). 

Vários fatores concorrem para explicar que seja hoje consensual a ideia de que a 

eficácia das estratégias e políticas de adaptação climática depende, em grande medida, da 

capacidade de mobilização de processos participativos (CAPSTICK et al., 2014; RHODES; 

AXSEN; JACCARD, 2017; SCHWIRPLIES, 2018). 

Um desses fatores relaciona-se com o facto de a ‘adaptação’ ter um âmbito 

marcadamente local, distanciando-se das soluções prêt-à-porter à escala global da 

‘mitigação’. De facto, a ‘adaptação’ depende do modo como os riscos climáticos se 

materializam em territórios específicos, exigindo diagnósticos territorializados quer dos 

eventos climáticos quer das vulnerabilidades e, consequentemente, soluções de base local 

(HANSEN; BI, 2017). E uma vez que a exposição a riscos climáticos varia de acordo com o 

contexto territorial específico, é expectável que tal também ocorra na perceção pública dos 

riscos climáticos e no apoio a políticas de adaptação (MONTEIRO, 2013). 

Por outro lado, as medidas de adaptação requerem invariavelmente a participação e 

integração de diferentes políticas setoriais (conservação da natureza, transportes, 

habitação, saúde, etc.), o quer requer o envolvimento de um vasto leque de agentes que 

assegure uma efetiva transversalização (maintreaming) das políticas e ações (DI GIULIO et 

al., 2018; HOPPE; VAN DEN BERG; COENEN, 2014). 

Acresce ainda o facto primordial de a participação publica ser tida genericamente 

como mecanismo que permite promover a literacia, melhorar a qualidade da tomada de 

decisão, promover uma maior aceitação de políticas e, em suma, assegurar a legitimidade 

democrática da tomada de decisão. 

Em Portugal, como um pouco por todo o mundo, os municípios e em especial as 

cidades, têm vindo a desenvolver esforços no sentido de promover estratégias de adaptação 

às mudanças climáticas. Entre os obstáculos encontrados, e para além da persistente 

ausência de diagnósticos territorializados dos eventos climáticos excecionais e das 

vulnerabilidades (MONTEIRO, 2013), destacam-se a dificuldade de atingir a imprescindível 

integração das diferentes políticas setoriais e o incipiente envolvimento da população e 

stakeholders (CARVALHO et al., 2014). 

É neste que consideramos pertinente refletir sobre as metodologias de 

desenvolvimento das estratégias e/ou planos de adaptação às mudanças climáticas, e 

particularmente sobre os mecanismos adotados para o envolvimento efetivo da população.  
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1.1 - Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia de desenvolvimento do 

Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) (Portugal), especificando como foi integrada a visão dos agentes e da população no 

desenho da visão partilhada dos riscos climáticos da AMP. 

 

3 – Metodologia 

O quadro conceptual e metodológico do Plano Metropolitano de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Área Metropolitana do Porto baseou-se na construção partilhada 

de um diagnóstico estratégico sobre os riscos climáticos e de uma visão estratégica 

concretizada em medidas de adaptação, e cujas principais etapas passamos a sintetizar 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Esquema conceptual e metodológico do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações 

Climáticas da Área Metropolitana do Porto  

 

3.1. – Sistematização das evidências científicas sobre os riscos climáticos atuais e 

futuros na AMP 

O diagnóstico estratégico iniciou-se com a sistematização das evidências científicas 

sobre o contexto climático atual na AMP, feito a partir do reconhecimento dos eventos 

climáticos extremos com impactes negativos de maior magnitude no passado e na 

atualidade. Prosseguiu com a identificação de cenários climáticos futuros na AMP a partir 

das projeções disponibilizadas pelos diversos modelos reconhecidos pela comunidade 

científica internacional. E incluiu finalmente a identificação dos riscos climáticos atuais e 
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futuros na AMP. Para a sistematização das evidências científicas sobre os riscos climáticos 

atuais e futuros na AMP socorremo-nos das boas práticas recomendadas pela UE e 

adotadas por Portugal para a adaptação às alterações climáticas, tendo em conta os 

inúmeros resultados conhecidos e disseminados em plataformas europeias, nacionais e 

regionais e a investigação em climatologia aplicada realizada em Portugal, nomeadamente 

pelo SIAM e, na AMP, aquela desenvolvida no âmbito do CHERG (http://www.cherg.pt).  

 

3.2. - Os riscos climáticos atuais e futuros na AMP identificados pelos stakeholders  

Foram desenvolvidos quatro principais veículos para o envolvimento dos stakeholders 

e da população em geral na elaboração do plano.  

Primeiro, foram realizadas entrevistas aos vereadores do ambiente, ou nalguns 

poucos casos aos seus representantes, dos 17 concelhos que integram a AMP, procurando-

se aferir: i) os riscos climáticos identificados como mais graves para o município; ii) as 

caraterísticas do concelho potencialmente atenuadoras dos riscos climáticos; iii) as 

caraterísticas do concelho potencialmente amplificadoras dos riscos climáticos.  

Em segundo lugar, foi conduzido e divulgado “online” um questionário à população 

onde se apresentavam os objetivos do plano e se procurava aferir e fazer refletir sobre o 

grau de preocupação com as mudanças climáticas e os riscos climáticos, sobre as 

entidades a que são atribuídas responsabilidades na resolução dos problemas relacionados 

com as mudanças climáticas e sobre a importância disponibilidade para participar em ações 

de adaptação. A amostra obtida foi de 1488 respondentes. 

Em terceiro lugar, foi conduzido e divulgado “online” um questionário adaptado a 

responsáveis institucionais (Presidentes de CM, Vereadores, Chefes de Departamento, 

Chefes de Divisão e Presidentes das Juntas de Freguesia). Foram obtidas 121 respostas. 

Por último, foi promovido um workshop com 32 representantes das instituições mais 

relevantes da AMP identificados pela equipa como parceiros imprescindíveis no processo de 

implementação do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas. Depois de 

uma apresentação dos objetivos do projeto, os participantes foram desde logo chamados a 

interagir, através de uma aplicação interativa, na identificação das principais problemáticas 

associadas ao Plano. Num segundo momento do workshop, os participantes foram 

convidados a, em pequenos grupos, discutirem, classificarem e mapearem por concelho os 

riscos associados a cinco eventos climáticos extremos (temperatura extrema elevada, à 

temperatura extrema baixa, à seca, à precipitação intensa e aos ventos fortes), 

considerando simultaneamente as vulnerabilidades sociais e económicas (e de sítio e 

posição geográfica). No final desta sessão, cada mesa apresentou a sua síntese 
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consensualizada na forma de cinco mapas de risco. Estando na posse dos mapas de risco 

climático produzidos em cada uma das mesas, a comissão organizadora pôde agregar os 

resultados e produzir cinco mapas de riscos finais, resultantes da combinação dos 

resultados. Foi ainda produzido um mapa síntese, representativo dos riscos climáticos 

consensualizados pelos participantes como os mais graves para cada um dos concelhos da 

AMP. Todos mapas foram amplamente discutidos e tidos como os resultados 

consensualizados no âmbito do workshop.  

 

3.3. – Visão partilhada sobre os riscos climáticos e sobre as medidas de adaptação na 

AMP  

A consideração conjunta das evidências científicas sobre os riscos climáticos atuais e 

futuros na AMP e dos contributos dos stakeholders permitiram-nos finalmente construir uma 

Visão Partilhada dos Riscos Climáticos na AMP. Posteriormente, considerando o 

diagnóstico estratégico, e especificamente os resultados plasmados na Visão Partilhada dos 

Riscos Climáticos na AMP, foi finalmente construída uma Visão Estratégica para a AMP 

substanciada em Medidas de Adaptação, tendo em vista a construção de um território mais 

resiliente às mudanças climáticas. 

 

4 – Resultados 

4.1. - Os riscos climáticos atuais e futuros na AMP: evidências científicas 

A literatura científica evidencia a ocorrência, na AMP, de vários riscos climáticos que 

podem gerar perdas e danos de grande magnitude (Figura 2).  

 

Figura 2 – Evidências científicas dos Riscos Climáticos Prováveis na AMP. 
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A distribuição provável de ocorrência dos diferentes eventos climáticos extremos não é 

uniforme em toda a AMP. Partindo do conhecimento do contexto climático atual e dos 

cenários futuros para a AMP, mas também da constatação de que os eventos climáticos não 

terão a mesma magnitude em todo o contexto metropolitano, foi mapeada a exposição 

provável dos municípios da AMP aos diferentes eventos climáticos extremos (Figura 5b). 

Destacamos aqui três principais resultados, que podem ser aferidos em pormenor em 

MONTEIRO et al. (2018): i) é muito provável que ocorram eventos climáticos extremos em 

todo o território metropolitano; ii) os efeitos de fatores como a proximidade/afastamento ao 

mar ou a morfologia concorrem para diferenciar espacialmente a probabilidade de alguns 

eventos climáticos extremos; iii) os municípios mais intensamente urbanizados são aqueles 

onde a ocorrência dos diferentes eventos climáticos extremos terá maior probabilidade de se 

transformar em catástrofes.  

 

4.2. - Os riscos climáticos atuais e futuros na AMP identificados pelos stakeholders  

Os resultados dos questionários aos agentes e à população em geral, tal como das 

entrevistas aos vereadores, evidenciaram um alinhamento com as tendências gerais 

referidas na literatura sobre a perceção dos riscos climáticos, mas também a existência de 

uma memória associada tanto às especificidades locais como às características 

comportamentais dos elementos climáticos mais recentes, cujos resultados detalhados 

podem ser consultados em MONTEIRO et al.(2018) e MONTEIRO; MADUREIRA; SOUSA 

(2018). 

No contexto do presente artigo optámos por privilegiar a apresentação dos resultados 

do workshop, onde os participantes, depois de apresentados os resultados preliminares do 

plano, tiveram oportunidade de construir coletivamente a sua visão sobre os riscos 

climáticos na AMP. Cada um dos grupos debateu os diferentes riscos climáticos e a sua 

incidência em cada um dos concelhos da AMP, tendo apresentado a sua síntese 

consensualizada na forma de cinco mapas de risco (Figura 3).  

 

Figura 3 - Exemplos de mapas criados pelos participantes no workshop 

Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas 

71

F ig u r a  3 3  –  E x e m p lo s  d e  m a p a s  

c r ia d o s  p e lo s  p a r t ic ip a n te s  n o  

w o r k s h o p .



 

156 

www.abclima.ggf.br/sbcg2018 

Os mapas de risco climático finais do workshop, obtidos pela combinação dos 

resultados em cada grupo, estão representados na Figura 4. Refira-se que os participantes 

no workshop discriminaram territorialmente os graus de risco de acordo com os diferentes 

eventos climáticos extremos, e não excluíram nesta avaliação as vulnerabilidades que 

reconheciam em cada concelho de acordo com o conhecimento que tinham da área. 

Mostraram ter uma perceção territorial bem diferenciada do conjunto dos riscos climáticos, 

com a distinção clara entre municípios que concentram o máximo grau de risco associado a 

todos os cinco comportamentos extremos dos elementos climáticos considerados, e outros 

municípios, onde apenas foi consensualizado como grave o risco associado à precipitação 

intensa. Finalmente, após amplo debate e consensualização, foi obtido um mapa síntese 

(Figura 5a) indiciador dos riscos climáticos considerados pelos participantes como mais 

graves para cada um dos concelhos da AMP.  

 

Figura 4 - Mapas do grau de risco, por concelho, associado à temperatura extrema elevada, à 

temperatura extrema baixa, à seca, à precipitação intensa e aos ventos fortes 
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4.3. – Visão partilhada dos sobre os riscos climáticos e respetivas medidas de 

adaptação na AMP 

O Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da AMP assume-se 

como um documento-processo potenciador de uma visão partilhada dos Riscos Climáticos 

da AMP. Baseia-se, por um lado, na acumulação de conhecimento científico sobre riscos 

climáticos nesta área geográfica e, por outro lado, na visão dos decisores e da população. A 

Figura 5 sintetiza o processo de construção e o resultado dessa visão partilhada.  

Esta visão partilhada propiciou finalmente o desenvolvimento de um roteiro estratégico 

substanciado em medidas de adaptação, capazes de simultaneamente mitigar as 

consequências dos riscos inevitáveis e impedir a ocorrência dos riscos que podem ser 

precocemente antecipados e evitados. Estas medidas de adaptação corporizam o 

conhecimento existente sobre as manifestações impulsivas do sistema climático que têm 

vindo a ser cada vez mais frequentes nesta área, mas também a consciência do efeito de 

cascata amplificadora de consequências indesejáveis que algumas vulnerabilidades 

provocam em circunstâncias climáticas que podem não ser sequer excecionalmente 

invulgares.  

 

 

Figura 5 – Esquema conceptual para a definição da Visão Partilhada dos Riscos Climáticos na AMP: a) mapa 

síntese dos riscos climáticos identificados pelos stakeholders; b) mapa síntese das evidências científicas 

sobre os eventos climáticos extremos atuais e futuros; c) vulnerabilidades sociais e económicas; d) Visão 

Partilhada dos Riscos Climáticos na AMP 
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5 – Considerações Finais 

A adaptação os riscos climáticos é um processo moroso e complexo, que na maioria 

das vezes só é desencadeado quando há o reconhecimento explícito de que daí podem 

resultar benefícios individuais substantivos (adaptação preventiva ou proactiva) ou uma 

diminuição considerável de perdas e danos (adaptação curativa ou reativa). É por isso 

essencial o convencimento de todos para a necessidade de adoção de medidas de 

adaptação, tanto reativas como proactivas, o que implica uma abordagem participada que 

atraia individualmente todos e cada um para um novo paradigma de qualidade de vida e 

bem-estar onde o convívio com a irregularidade intrínseca ao sistema climático seja cada 

vez harmonioso.  

No Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da AMP a identificação 

dos riscos climáticos foi efetuada com base no conhecimento científico disponível, mas 

também de acordo com o contributo dos decisores e da população. A abordagem adotada 

permitiu ajudar a elaborar o diagnóstico dos riscos climáticos locais percebidos e mais 

valorizados pelos indivíduos tanto na sua área de residência como na sua área de trabalho. 

Potenciou o envolvimento das pessoas na identificação do(s) problema(s) e a 

coresponsabilização nas soluções que vierem a ser encontradas. Contribuiu para preparar 

os indivíduos para cocriarem com os investigadores, com os planeadores e com os 

decisores as soluções de adaptação mais adequadas no seu contexto geográfico em 

concreto. E potencialmente melhorou a literacia climatológica.  

Esta visão partilhada é essencial para garantir que o Plano Metropolitano de 

Adaptação às Alterações Climáticas da AMP seja a primeira etapa de um processo 

organizado e eficaz, assimilado por toda a população. Ao promover o envolvimento de 

todos, contribuirá para elevar o nível de exigência, criar e consolidar atitudes de 

coresponsabilização e de busca de soluções de adaptação que proporcionem melhor 

qualidade de vida, saúde e bem-estar em cenários climáticos diversos dos atuais.  
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