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Glossário sobre o processo de adaptação 

 

Este glossário pretende incluir e explicitar alguns dos termos mais relevantes a utilizar durante o 

processo de elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste 

(OestePIAAC). 

 
Adaptação – processo de ajustamento do sistema natural e/ou humano para resposta aos efeitos 

do clima atual ou expectável. Nos sistemas humanos, a adaptação procura moderar ou evitar 

prejuízos, bem como explorar benefícios e oportunidades. Em alguns sistemas naturais, a 

intervenção humana poderá facilitar os ajustamentos ao clima expectável e seus efeitos (IPCC, 

2014a). 

 
Alterações climáticas – qualquer mudança no clima ao longo do tempo, devida à variabilidade 

natural ou como resultado de atividades humanas. Este conceito difere do que é utilizado na 

‘Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas’ (UNFCCC), no âmbito da qual 

se define as “alterações climáticas” como sendo "uma mudança no clima que seja atribuída direta 

ou indiretamente a atividades humanas que alterem a composição global da atmosfera e que seja 

adicional à variabilidade climática natural observada durante períodos de tempo comparáveis" 

(Avelar e Lourenço, 2010). 

 

Anomalia climática – diferença no valor de uma variável climática num dado período relativamente 

ao período de referência. Por exemplo, considerando a temperatura média observada entre 

1961/1990 (período de referência), uma anomalia de mais 2ºC para um período futuro significa que 

a temperatura média será mais elevada em 2ºC que no período de referência. 

 

Atitude perante o risco – consiste no nível de risco que uma entidade está preparada para aceitar. 

Este nível terá reflexo na estratégia de adaptação da mesma entidade, ajudando a avaliar as 

diferentes opções disponíveis. Se a entidade tiver um elevado grau de aversão ao risco, a 

identificação e implementação de soluções rápidas que irão diminuir a vulnerabilidade de curto 

prazo associada aos riscos climáticos poderá ser uma opção, enquanto se investigam outras medidas 

mais robustas e de longo prazo (UKCIP, 2013). 

 

Balanço hidrológico – balanço de água que resulta da quantidade de água que entra e que sai de 

uma certa porção do solo num determinado intervalo de tempo. 

 

Capacidade de adaptação (ou adaptativa) –capacidade que um sistema, instituição, Homem ou outros 

organismos têm para se ajustar aos diferentes impactos potenciais, tirando partido das 

oportunidades ou respondendo às consequências que daí resultam (IPCC, 2014a). 

 

Cenário climático – simulação numérica do clima futuro, baseada em modelos de circulação geral da 

atmosfera e na representação do sistema climático   e dos seus subsistemas. Estes modelos são 

usados na investigação das consequências potenciais das alterações climáticas de origem 

antropogénica e como informação de entrada em modelos de impacto (IPCC, 2012). 

 

Comunidade – grupo, demarcado espacialmente, de pessoas que interagem dentro de instituições 

comuns e que possuem um senso comum de interdependência e integração, com um elevado grau 

de coesão entre os seus membros, o que inclui conhecimentos, objetivos, práticas quotidianas e 

formas de agir e pensar. 

 

Dias de chuva – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são dias com precipitação superior 

a 0,1 mm num período de 24 horas. 

 

Dias muito quentes – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são dias com temperatura 

máxima superior ou igual a 35ºC. 
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Dias de geada – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são dias com temperatura mínima 

inferior ou igual a 0ºC. 

 

Dias de verão – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são dias com temperatura máxima 

superior ou igual a 25ºC. 

 

Evapotranspiração – forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado 

de vapor (perda de água do solo por evaporação ou perda de água da planta por transpiração). A 

taxa de evapotranspiração é normalmente expressa em milímetros (mm) por unidade de tempo. 

 

Exposição – de todos os componentes que contribuem para a vulnerabilidade, a exposição é o único 

diretamente ligado aos parâmetros climáticos, ou seja, à magnitude do evento, às suas 

características e à variabilidade existente nas diferentes ocorrências. Tipicamente os fatores de 

exposição incluem temperatura, precipitação, evapotranspiração e balanço hidrológico, bem como 

os eventos extremos associados, nomeadamente chuva intensa/torrencial e secas meteorológicas 

(Fritzsche, Schneiderbauer, et al., 2014). 

 
Exposição territorial – está ligada aos parâmetros climáticos, ou seja, à magnitude do evento, às 

suas características e à variabilidade existente nas diferentes ocorrências. Os fatores de exposição 

incluem temperatura, precipitação, evapotranspiração e balanço hidrológico, bem como os eventos 

extremos associados, nomeadamente chuva intensa/torrencial e secas meteorológicas. 

 

Extremos climáticos – a ocorrência de valores superiores (ou inferiores) a um limiar próximo do 

valor máximo (ou mínimo) observado (IPCC, 2012). 

 

Forçamento radiativo – balanço (positivo ou negativo) do fluxo de energia radiativa – irradiância - 

na tropopausa, devido a uma modificação numa variável interna ou externa ao sistema climático, 

tal como a variação da concentração de dióxido de carbono na troposfera ou da radiância solar. 

Mede-se com W/m2 (adaptado de IPCC, 2013). 

 

Frequência – consiste no número de ocorrências de um determinado evento por unidade de tempo. 

 

Grupo social –  sistema de relações sociais que resulta da interação entre os seus membros de forma 

organizada com consciência de si e partilhando valores, princípios e objetivos. Não se define 

territorialmente, mas sim através de características socioculturais, sociodemográficas e/ou 

socioeconómicas. 

 

Impacto potencial – resulta da combinação da exposição com a sensibilidade. Por exemplo, uma 

situação de precipitação intensa (exposição) combinada com vertentes declivosas, terras sem 

vegetação e pouco compactas (sensibilidade), irá resultar em erosão dos solos (impacto potencial) 

(Fritzsche, Schneiderbauer, et al., 2014). 

 

Instrumentos de gestão territorial – programas e planos consagrados no decreto-lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), onde 

se definem as regras sobre o planeamento e ordenamento do território relativas a Portugal. Os 

instrumentos de gestão territorial são definidos na lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece 

as bases gerais das políticas públicas e do regime jurídico do solo, do ordenamento do território e 

do urbanismo. 

 

Leito de cheia – espaço temporariamente coberto pelas águas quando ocorrem cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades. 

 

Medidas de adaptação – ações concretas de ajustamento ao clima atual ou futuro que resultam do 

conjunto de estratégias e opções de adaptação consideradas apropriadas para responder às 

necessidades específicas do sistema. Estas ações são de âmbito alargado, podendo ser 

categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais. 

 

Mitigação (das alterações climáticas) – intervenção humana através de estratégias, opções ou 

medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de gases com efeitos de estufa, 

responsáveis pelas alterações climáticas (adaptado de IPCC, 2014). Exemplos de medidas de 

mitigação consistem na utilização de fontes de energias renováveis, processos de diminuição de 

resíduos, utilização de transportes coletivos, entre outras. 
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Modelo climático – representação numérica (com diferentes níveis de complexidade) do sistema 

climático da terra baseado nas propriedades, interações e respostas das suas componentes físicas, 

químicas e biológicas, tendo em conta todas ou algumas das suas propriedades conhecidas. O 

sistema climático pode ser representado por modelos com diferentes níveis de complexidade para 

qualquer um desses componentes ou a sua combinação, podendo diferir em vários aspetos como o 

número de dimensões espaciais, a extensão de processos físicos, químicos ou biológicos que são 

explicitamente representados ou o nível de parametrizações empíricas envolvidas. Os modelos 

disponíveis atualmente com maior fiabilidade para representarem o sistema climático são os 

modelos gerais/globais de circulação atmosfera-oceano (Atmosphere-Ocean Global Climate Models 

- AOGCM). Estes são aplicados como ferramentas para estudar e simular o clima e disponibilizam 

representações do sistema climático e respetivas projeções mensais, sazonais e interanuais (IPCC, 

2012). 

 

Modelo climático regional (RCM) – são modelos com uma resolução maior que os modelos climáticos 

globais (GCM), embora baseados nestes. Os modelos climáticos globais contêm informações 

climáticas numa grelha com resoluções entre os 300 km e os 100 km enquanto os modelos regionais 

usam uma maior resolução espacial, variando a dimensão da grelha entre os 11 km e os 50 km 

(UKCIP, 2013). 

 

Noites tropicais – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são noites com temperatura 

mínima superior ou igual a 20ºC. 

 

Normal climatológica – designa o valor médio de uma variável climática, tendo em atenção os 

valores observados num determinado local durante um período de 30 anos. Este período tem início 

no primeiro ano de uma década, sendo exemplo para Portugal a normal climatológica de 

1961/1990. 

 

Onda de calor – quando, num período de seis dias, a temperatura máxima do ar é superior em 5ºC 

ao valor médio das temperaturas máximas diárias no período de referência (1961-1990). 

 

Opções de adaptação – alternativas/decisões para operacionalizar uma estratégia de adaptação. São 

a base para definir as medidas a implementar e responder às necessidades de adaptação 

identificadas. Consistem na escolha entre duas ou mais possibilidades, sendo exemplos a proteção 

de uma área vulnerável ou a retirada da população. 

 

Ordenamento do território – conjunto de instrumentos utilizados pelo setor público para influenciar 

a distribuição de pessoas e de atividades nos territórios a várias escalas, assim como a localização 

de infraestruturas, áreas naturais e de lazer. 

 

Plano diretor municipal (PDM) – instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o 

modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização 

coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as 

orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal.  

 

Plano intermunicipal de ordenamento do território (PIOT) – instrumento que concretiza o âmbito 

nacional e regional das políticas e sistemas de gestão compreendendo o Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT), os planos setoriais, os planos especiais e os Planos 

Regionais de Ordenamento do Território (PROT) em vigor, traduzindo um compromisso recíproco 

de compatibilização das respetivas opções a seguir no sistema de gestão e nos PMOT.  

 

Plano municipal de ordenamento do território (PMOT) – corresponde, no âmbito do Sistema de Gestão 

Territorial Municipal, a um instrumento de natureza regulamentar e estabelece o regime de uso do 

solo, definindo modelos de ocupação territorial e da organização de redes e sistemas urbanos e, na 

escala adequada, de parâmetros de aproveitamento do solo, bem como de garantia da 

sustentabilidade socioeconómica e financeira e da qualidade ambiental. No quadro do decreto-lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, os PMOT correspondem a três tipos: o plano diretor municipal, o plano 

de urbanização e o plano de pormenor.  

 

Plano de pormenor (PP) – desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer 

área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o 

desenho dos espaços de utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação 
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e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e a inserção urbanística dos 

equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das demais atividades de interesse 

geral. Abrange áreas contínuas do território municipal, que podem corresponder a uma unidade ou 

subunidade operativa de planeamento e gestão ou a parte delas. Pode adotar modalidades 

específicas com conteúdo material adaptado a finalidades particulares de intervenção, sendo 

modalidades específicas: o plano de intervenção no espaço rústico; o plano de pormenor de 

reabilitação urbana; e o plano de pormenor de salvaguarda.  

 

Plano de urbanização (PU) – desenvolve e concretiza o plano diretor municipal e estrutura a 

ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência para a aplicação das 

políticas urbanas e definindo a localização das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 

principais. Pode abranger qualquer área do território do município incluída em perímetro urbano 

por plano diretor municipal eficaz e, ainda, os solos rústicos complementares de um ou mais 

perímetros urbanos que se revelem necessários para estabelecer uma intervenção integrada de 

planeamento ou outras áreas do território municipal que possam ser destinadas a usos e a funções 

urbanas, designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de 

serviços ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e infraestruturas 

associados. 

 
Probabilidade de ocorrência – a probabilidade de ocorrência ou o período de retorno refere-se ao 

número médio de anos entre a ocorrência de dois eventos sucessivos com uma magnitude idêntica, 

sendo normalmente definida por períodos de retorno e expressa em intervalos de tempo. 

 
Projeção climática – projeção da resposta do sistema climático a cenários de emissões ou 

concentrações de gases com efeito de estufa e aerossóis ou cenários de forçamento radiativo, 

frequentemente obtida através da simulação através de modelos climáticos. As projeções climáticas 

dependem dos cenários de emissões/ concentrações/forçamento radiativo utilizados, que são 

baseados em assunções relacionadas com comportamentos socioeconómicos e tecnológicos no 

futuro. Estas assunções poderão ou não vir a acontecer, estando sujeitas a um grau substancial de 

incerteza. Não é possível fazer previsões do clima futuro porque não se consegue atribuir 

probabilidades aos cenários climáticos obtidos por meio de diferentes cenários de emissões de 

gases com efeito de estufa. 

 

Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial – define, juridicamente, o regime de 

coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão 

territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 

dos instrumentos de gestão territorial, bem como a articulação e compatibilização dos programas e 

dos planos territoriais com os planos de ordenamento do espaço marítimo nacional. 

 

Risco – habitualmente apresentado como a probabilidade de ocorrência de um evento multiplicado 

pelo impacto causado por esse evento. Resulta da interação entre vulnerabilidade, exposição e 

impacto potencial. 

 

Seca meteorológica – medida do desvio da precipitação em relação ao valor normal, caracterizando-

se pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual 

depende de outros elementos como a velocidade do vento, a temperatura e humidade do ar e a 

insolação. A definição de seca meteorológica deve ser considerada como dependente da região, 

uma vez que as condições atmosféricas que resultam em deficiências de precipitação podem ser 

muito diferentes de região para região. 

 

Sensibilidade territorial – determina o grau a partir do qual um sistema é afetado (benéfica ou 

adversamente) por uma determinada exposição ao clima. A sensibilidade ou suscetibilidade é 

condicionada pelas condições naturais físicas do sistema e pelas atividades humanas que afetam as 

condições naturais e físicas desse sistema. A avaliação da sensibilidade inclui, igualmente, a 

vertente relacionada com a capacidade de adaptação atual (Fritzsche  et  al., 2014). 

 

Sistema de gestão territorial – estrutura a política de ordenamento do território e de urbanismo, 

organizando-se, num contexto de interação coordenada, em quatro âmbitos: i) nacional; ii) regional; 

iii) intermunicipal; iv) municipal. 

 

Suscetibilidade territorial – incidência espacial do perigo, representando a propensão para uma área 

ser afetada por um determinado perigo num tempo indeterminado, sendo avaliada através de 
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fatores de predisposição para a ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período 

de retorno ou a probabilidade de ocorrência.  

 

Tempo de vida – o tempo de vida da decisão em adaptação pode ser definido como a soma do 

tempo de implementação (lead time), ou seja, o tempo desde que uma opção ou medida é 

equacionada até que é executada, e o tempo da consequência (consequence time), isto é, o tempo 

ao longo do qual as consequências da decisão se fazem sentir (Smith et al., 2011). No contexto da 

adaptação às alterações climáticas, os conceitos de tempo podem também remeter para os períodos 

temporais relativos à ocorrência de impactos. De forma mais ou menos informal, estes prazos são 

normalmente referidos como sendo ‘curtos’ (a 25 anos), ‘médios’ (a 50 anos) ou ‘longos’ (a 100 anos). 

 

Vulnerabilidade – grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos expostos, em resultado 

da ocorrência de um processo (ou ação) natural, tecnológico ou misto de determinada severidade. 

Reporta-se aos elementos expostos e pressupõe a definição de funções ou matrizes de 

vulnerabilidade reportadas ao leque de severidades de cada perigo considerado. 
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