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Roteiro metodológico do OestePIAAC

Programa metodológico

Fase 1

Âmbito e contextualização

Definição de âmbito

Fase 2

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades

ETAPA

01.

Contextualização climática
ETAPA 

02.

Cenarização climática
ETAPA 

03.

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades atuais

ETAPA

04.

Avaliação de impactos e 
vulnerabilidades futuras

ETAPA 

05.

Fase 3

Opções de Adaptação, Integração 
e Gestão

Definição de medidas de adaptação
ETAPA

06.

Integração da adaptação no planeamento 
regional e municipal

ETAPA

07.

Definição dos modelos de gestão,
monitorização e comunicação

ETAPA

08.

11 mai. 2018 – 28 set. 2018 28 set. 2018 – 28 fev. 2019 28 fev. 2019 – 28 jun. 2019

!

Abordagem por setores da ENAAC

Participação e 
capacitação

Comunicação e 
sensibilização

Comunicação e 
sensibilização

Comunicação e 
sensibilização

Participação e 
capacitação

Participação e 
capacitação

plano OestePIAAC



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Programa metodológico

Fase 1

Âmbito e Contextualização

Definição de 
Âmbito

▪ Contextualização temática

▪ Identificação de objetivos a alcançar

▪ Estruturação e organização do Plano

▪ Plano de comunicação institucional

▪ Logotipo Oeste PIAAC 

▪ Flyer Oeste PIAAC

▪ Contextualização climática nacional e regional 

Fase 2

Avaliação de Impactes e Vulnerabilidades

ETAPA

01.

Contextualização 
climática

ETAPA

02.

▪ Contextualização de cenários climáticos RCP 4.5           
e RCP 8.5

Cenarização 
climática

ETAPA

03.

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades atuais

▪ Cartografia de riscos 
(mapeamento de áreas vulneráveis)

▪ Identificação e mapeamento de impactes e 
vulnerabilidades atuais

▪ Avaliação de impactes e vulnerabilidades atuais

▪ Caraterização e avaliação da capacidade adaptativa 
à escala regional

ETAPA

04.

Avaliação de impactes e 
vulnerabilidades futuras

▪ Cartografia de riscos

▪ Identificação e avaliação dos impactes e das 
vulnerabilidades futuras

▪ Hierarquização de prioridades de adaptação

ETAPA

05.

Fase 3

Opções de Adaptação, Integração e Gestão

▪ Identificação de medidas de adaptação à escala 
regional, concelhia e por setor estratégico

▪ Análise multicritério e priorização

▪ Identificação e avaliação dos custos da não-adaptação

ETAPA

06.

▪ Guia para a integração da adaptação no ordenamento 
do território

ETAPA

07.

▪ Modelo de gestão

▪ Modelo de financiamento para a implementação da 
adaptação

▪ Modelo de monitorização

▪ Modelo de comunicação e divulgação institucionais

ETAPA

08.

Abordagem 
por setores 
da ENAAC

▪ Agricultura e florestas

▪ Biodiversidade

▪ Economia

▪ Energia

▪ Recursos hídrico

▪ Saúde humana

▪ Segurança de 
pessoas e bens

▪ Transportes e 
comunicações

▪ Zonas costeiras 
e mar

!

Definição de medidas de adaptação

Integração da adaptação no planeamento 
regional e municipal

Definição dos modelos de gestão, 
monitorização e comunicação



Roteiro metodológico do OestePIAAC

Principais documentos

Relatório inicial – Definição de âmbito

Vol. 1 do Oeste PIAAC - Relatório de Âmbito e Contextualização 

Vol. 2 do Oeste PIAAC - Relatório de Avaliação de Impactes e Vulnerabilidades

Vol. 3 do Oeste PIAAC - Opções de Adaptação, Integração e Gestão

27.jun.2018

28.set.2018

28.fev.2019

28.jun.2019
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Abordagem Metodológica

Conceito de vulnerabilidade climática

Vulnerabilidade climática

A vulnerabilidade consiste na propensão ou

predisposição que determinado elemento ou

conjunto de elementos têm para serem

impactados negativamente. A vulnerabilidade

agrega uma variedade de conceitos, incluindo

exposição, sensibilidade/suscetibilidade,

severidade, capacidade para lidar com as

adversidades e a capacidade de adaptação.

A vulnerabilidade climática consiste nos

impactos possíveis causados pela combinação

da exposição ao clima, da sensibilidade e da

capacidade de adaptação. A combinação da

vulnerabilidade climática com a frequência dos

eventos resulta em risco climático.



Abordagem Metodológica

Conceito de exposição climática

Exposição climática

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

caraterísticas 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.



Abordagem Metodológica

Conceito de suscetibilidade/sensibilidade climática

Suscetibilidade/sensibilidade climática

A sensibilidade determina o grau a partir do

qual o sistema é afetado (benéfica ou

adversamente) por uma determinada exposição

ao clima.

A sensibilidade ou suscetibilidade é

condicionada pelas condições naturais e físicas

do sistema, incluindo a sua topografia, a

capacidade dos diferentes solos para resistir à

erosão, o tipo de ocupação do solo, entre

outros.

Este conceito também se refere às atividades

humanas que afetam as condições naturais e

físicas do sistema, como práticas agrícolas,

gestão de recursos hídricos, utilização de

recursos e pressões relacionadas com as formas

de povoamento e as características da

população.



Abordagem Metodológica

Conceito de impacte potencial

Impacto potencial

A combinação da exposição e da sensibilidade

determina o impacte potencial.

As alterações climáticas podem criar uma

sequência de impactes diretos (por exemplo,

erosão) e indiretos (por exemplo, perdas de

produção e de rendimentos), afetando esferas

tão diversificadas como a biofísica ou a social.

Exemplo: situação de precipitação intensa
(exposição) que, combinada com vertentes
declivosas, terras sem vegetação e pouco
compactas (sensibilidade), resulta em erosão
dos solos (impacte potencial).



Abordagem Metodológica

Conceito de impacte potencial

Capacidade de adaptação

Aptidão que um sistema, instituição, Homem ou

outros organismos têm para se ajustar aos

diferentes impactes potenciais das alterações

climáticas, tirando partido das oportunidades ou

respondendo às consequências que daí

resultam.

Resulta de uma conjugação de fatores (recursos

e as capacidades de índole socioeconómica,

estrutural, institucional e tecnológica) que

determinam a aptidão que um sistema tem para

definir e implementar medidas de adaptação,

para os impactes atuais e futuros.

Uma vez que muitos sistemas foram

modificados tendo em vista a sua adaptação ao

clima atual (barragens, diques, sistemas de

irrigação…), a avaliação da sensibilidade inclui

obrigatoriamente a vertente relacionada com a

capacidade de adaptação atual.
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Necessidades de Informação

Construção de uma base de dados sobre impactes climáticos locais

Por setores da ENAAC 2020

Informação sobre impactes climáticos

na região, no passado recente (2000-

2017), em cada um dos 9 setores da

ENAAC 2020.

Fontes:

• Estatísticas e bases de dados

oficiais;

• Instrumentos de planeamento;

• Estudos setoriais;

• Bases de dados associadas a

projetos de investigação.

Por municípios da OesteCIM

Informação sobre impactes climáticos

em cada um dos municípios, no

passado recente (2000-2017),

resultantes de eventos climáticos

extremos.

Fontes:

• Serviços municipais de proteção

civil;

• Imprensa nacional, regional e local;

• Outras bases de dados e fontes

relevantes de nível local.

Fase 2

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades

Avaliação de impactes 
e vulnerabilidades atuais

ETAPA

04.

Avaliação de impactos e 
vulnerabilidades futuras

ETAPA 

05.

!

Abordagem por setores da ENAAC

Participação e 
capacitação



Necessidades de Informação

Construção de uma base de dados sobre impactes climáticos locais

Recolha de informação sobre impactes climáticos locais

Objetivos:

• Fazer um levantamento sistemático dos diferentes impactes climáticos a que o território do município esteve

exposto no passado recente (período de referência entre 2000 e 2017).

• Identificar as diferentes vulnerabilidades climáticas e as áreas do município especialmente afetadas

(vulnerabilidades climáticas atuais)

• Fornecer informação de base para avaliar como o município será afetado pelas alterações climáticas

(vulnerabilidades climáticas futuras)

• Identificar os departamentos do município e/ou instituições que mostraram maior preparação para planear a

resposta (adaptação)

• Identificar limiares críticos (adaptação)

Tipo de informação a recolher:

• Identificação de impactes climáticos resultantes de eventos climáticos extremos (precipitações extremas, secas, dias

muito quentes/muito frios, tempestades);

• Caraterísticas dos impactes climáticos identificados.



Necessidades de Informação

Construção de uma base de dados sobre impactes climáticos locais

Recolha de informação sobre impactes climáticos locais

Caraterísticas dos impactes climáticos identificados:

• Identificação das ocorrências de eventos meteorológicos relevantes para cada município;

• Data e localização (identificação e georreferenciação) dessas ocorrências;

• Detalhes da ocorrência do evento meteorológico extremo e impactes resultantes desses eventos;

• Respetivas consequências para o território e outros detalhes relevantes, como por exemplo a existência/superação

de limiares críticos;

• Respostas dadas a essas consequências e uma primeira avaliação da sua eficácia;

• Identificação dos responsáveis pelo planeamento da resposta e pela resposta a essas consequências;

• Avaliação preliminar do nível de importância dessas consequências (utilizando uma escala simples que varia entre

‘baixo’, ‘moderado e ‘elevado’).

Fontes:

• Serviços municipais de proteção civil;

• Órgãos de comunicação social nacional, regional e local;

• Outras bases de dados e fontes relevantes de nível regional e local.
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Necessidades de Informação

Construção de uma base de dados sobre impactes climáticos locais



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Introdução de dados

Notas relevantes

• Um evento climático extremo pode originar vários impactes

• Um impacte pode ter várias consequências



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Definições associadas às colunas

Coluna Descrição Porquê recolher esta informação?

nº Referência numérica do Evento Referência única da entrada

1. Fonte Título da publicação.
Permite referência para futura 
verificação, se necessário.

2. Título Título da notícia/secção documento.
Permite obter informação imediata 
sobre o conteúdo da informação.

3. Data da publicação Data da publicação. Para referência.

4. Resumo
Resume o evento como descrito na notícia ou 
documento, incluindo toda a informação relevante (ex. 
condições meteorológicas, tipo de incidentes, etc.).

Esta descrição serve como fonte para a 
tipificação dos impactos, do tipo de 
evento e das suas consequências.

5. Data do evento climático Data do evento climático
A data do evento poderá ser diferente 
da data da publicação. 

6. Tipo de evento climático
(selecionar da lista)

Classifica o tipo de evento climático
Permite ordenar as ocorrências por 
tipo de evento.

7. Detalhes meteorológicos
(se disponíveis)

Adiciona detalhes meteorológicos do evento (ex. 
precipitação, velocidade do vento, temperatura 
máxima)

Incluir dados meteorológicos 
detalhados pode ser útil para análises 
posteriores e identificação de ‘limiares 
críticos’.



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Definições associadas às colunas

Coluna Descrição Porquê recolher esta informação?

nº Referência numérica do Impacte Referência única do Impacte

8. Impacte
(selecionar da lista)

Tipifica o tipo de impacte associado ao evento climático em causa.
Permite ordenação por tipo de impacte e 
análises posteriores

nº Referência numérica da Consequência Referência única da Consequência

9. Detalhes das consequências
Descreve o que aconteceu em resultado do evento climático. É 
necessário introduzir cada consequência de forma separada (ver 
exemplo).

Cada evento climático pode originar mais do que 
uma consequência. O objetivo é identificar todas 
as consequências dos eventos registados.

10. Localização Localização das consequências.
Permite ordenação pela localização das 
consequências.

11. Responsáveis pela resposta
Identifica as organizações, unidades ou serviços que tinham a 
responsabilidade imediata de responder às consequências do evento 
climático.

Permite identificar as organizações, unidades ou 
serviços necessárias para dar uma resposta 
imediata às consequências do evento climáticos.

12. Responsáveis planeamento da 
resposta

Identifica as organizações, unidades ou serviços com a 
responsabilidade de planear as respostas (estratégias) às 
consequências deste tipo de evento climático.

Permite identificar as organizações, unidades ou 
serviços necessárias para planear estratégias de 
longo prazo que vão para além da resposta 
imediata às consequências deste evento 
climático.

13. Ações/respostas
As ações levadas a cabo (no âmbito do Município) para responder ao 
evento climático e às suas consequências.

Permitirá adicionar detalhe à análise e fornecer 
informações adicionais sobre a importância do 
evento.

14. Eficácia das ações/respostas
Avaliação genérica da eficácia da resposta (muito eficaz, eficaz, 
pouco eficaz) dada por parte das entidades municipais responsáveis, 
relativamente às consequências totais do evento.

Permitirá adicionar detalhe à análise e fornecer 
informações adicionais sobre a importância do 
evento.



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Definições associadas às colunas

Coluna Descrição Porquê recolher esta informação?

15. Limiares críticos?
(se ultrapassados)

Limiar (físico, temporal ou regulatório) a partir do qual um 
sistema sofre mudanças rápidas ou repentinas e que uma vez 
ultrapassado causa consequências inaceitáveis ou gera novas 
oportunidades para o município.

Identificar limites críticos que, se 
ultrapassados, causam consequências 
inaceitáveis ou geram oportunidades 
positivas para o município, ajudará a lidar 
com o risco climático.

16. Importância
(selecionar da lista)

Julgamento preliminar do grau de importância que as 
consequências tiveram para o município, baseado na 
informação recolhida.

Este indicador ajudará na identificação 
inicial de áreas prioritárias de atuação.

Informação Suplementar

17. Recursos alocados/tempo 
dispendido

Os recursos alocados e/ou o tempo despendido (pelos 
responsáveis) a lidar com as consequências do evento.

Permitirá adicionar detalhe à análise e 
fornecer informações adicionais sobre a 
importância do evento.

18. Custos

Os custos aproximados,  direta ou indiretamente atribuíveis ao 
evento e/ou à resposta às suas consequências. Estes custos 
podem ser de natureza variada (ex. gastos monetários com 
pessoal ou equipamentos, custos para a reputação do 
Município, perda de apetência turística ou agrícola, etc).

Permitirá adicionar detalhe à análise e 
fornecer informações adicionais sobre a 
importância do evento.

19. Outras notas Qualquer outra informação ou nota considerada relevante.
Permitirá adicionar detalhe à análise e 
fornecer informações adicionais sobre a 
importância do evento.



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Exemplo: recolha de informação a partir da comunicação social nacional

Exemplo

Notícia no Jornal Público de 13 Outubro de 2014: “Chuva intensa corta estradas e 
provoca inundações em Lisboa”

Hiperligação:

• https://www.publico.pt/2014/10/13/local/noticia/chuva-intensa-em-lisboa-obriga-

ao-corte-da-calcada-de-carriche-1672752

https://www.publico.pt/2014/10/13/local/noticia/chuva-intensa-em-lisboa-obriga-ao-corte-da-calcada-de-carriche-1672752


Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Exemplo: recolha de informação a partir da comunicação social nacional

Coluna Exemplo evento #1 [Impacte #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #2]

nº 1.1 1.2.1 1.2.2
1. Fonte Jornal Público Jornal Público Jornal Público

2. Título
Chuva intensa corta estradas e 
provoca inundações em Lisboa

Chuva intensa corta estradas e 
provoca inundações em Lisboa

Chuva intensa corta estradas e 
provoca inundações em Lisboa

3. Data da publicação
(dd/mm/aaaa)

13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014

4. Resumo
Chuva intensa causa inundações 

urbanas
Chuva intensa causa inundações 

urbanas
Chuva intensa causa inundações 

urbanas

5. Data do evento climático
(dd/mm/yyyy)

13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014

6. Tipo de evento climático
(selecionar da lista)

Precipitação excessiva/cheias Precipitação excessiva/cheias Precipitação excessiva/cheias

7. Detalhes meteorológicos
(se disponíveis)

30,3 mm em 3 horas (estação de 
Lisboa Geofísico)

30,3 mm em 3 horas (estação de 
Lisboa Geofísico)

30,3 mm em 3 horas (estação de 
Lisboa Geofísico)

nº 1.1 1.2.1. 1.2.2

8. Impacte
(selecionar da lista)

Danos em edifícios
Danos nas infraestruturas (ruas, 

metropolitano de Lisboa etc.)

Várias inundações em edifícios e 
perdas consideráveis nos seus 

conteúdos (R/C e CV)

nº 1.1 1.2.1 1.2.2



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Exemplo: recolha de informação a partir da comunicação social nacional

Coluna
Exemplo evento #1 

[Impacte #1]
Exemplo evento #1 

[Impacte #2, Consequência #1]
Exemplo evento #1 

[Impacte #2, Consequência #2]

nº 1.1 1.2.1 1.2.2

8. Impacte
(selecionar da lista)

Danos em edifícios
Danos nas infraestruturas (ruas, 

metropolitano de Lisboa etc.)
Danos nas infraestruturas (ruas, 

metropolitano de Lisboa etc.)

nº 1.1 1.2.1 1.2.2

9. Detalhes das consequências
Várias inundações em edifícios e 
perdas consideráveis nos seus 

conteúdos (R/C e CV)

Varias ruas da baixa ficaram 
intransitáveis; alguns acidentes 

de viação, vários passeios 
danificados, circulação da linha 

azul do metropolitano 
interrompida durante 1,5 horas

Os negócios locais perderam 
lucro como resultado da 

inacessibilidade momentânea 
tanto para os trabalhadores como 

para os clientes

10. Localização Múltiplas Baixa/centro da cidade Baixa/centro da cidade



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Exemplo: recolha de informação a partir da comunicação social nacional

Coluna Exemplo evento #1 [Impacte #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #2]

nº 1.1 1.2.1 1.2.2

13. Ações / respostas

Agentes da Proteção Civil, RSB e da 
Polícia Municipal deslocados para o 
local onde retiraram moradores e 
equipamento, bombearam água e 

limparam casas e lojas.

Agentes da Proteção Civil, RSB e da 
Polícia Municipal deslocados para o 

local onde ajudaram condutores, 
comerciantes, transeuntes e 

funcionários do metropolitano.

Agentes da Proteção Civil, RSB e da 
Polícia Municipal deslocados para o 
local onde ajudaram comerciantes a 
retirar equipamentos, bombearam 

água e limparam ruas.

14. Eficácia das ações / respostas Pouco eficaz Eficaz Muito eficaz

15. Limiares críticos?
(se ultrapassados)

Desconhecido

Altura da água nos Restauradores 
superior ao nível de proteção das 
entradas do metro, obrigando à 

interrupção da circulação

Altura da água no Rossio superior ao 
nível de proteção das entradas dos 
edifícios, obrigando à substituição 

de equipamentos em restaurantes e 
cafés

16. Importância
(selecionar da lista)

Alta Alta Moderada



Carregamento do Perfil de Impactes Climáticos

Exemplo: recolha de informação a partir da comunicação social nacional

Coluna Exemplo evento #1 [Impacte #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #1]
Exemplo evento #1 [Impacte #2, 

Consequência #2]

nº 1.1 1.2.1 1.2.2

Informação Suplementar

17. Recursos alocados / tempo 
dispendido

Um dia de trabalho: 10 agentes da 
Protecção Civil, 50 bombeiros do 

RSB, 20 agentes da Polícia 
Municipal.

Um dia de trabalho: 10 agentes da 
Protecção Civil, 50 bombeiros do 

RSB, 20 agentes da Polícia 
Municipal.

Um dia de trabalho: 1 agente da 
Protecção Civil, 7 bombeiros do RSB, 

5 agentes da Polícia Municipal.

18. Custos Desconhecidos 10.000,00 € Desconhecidos

19. Outras notas
Algumas lojas não têm seguro contra 

catástrofes e eventos climáticos.

O custo é uma estimativa e inclui as 
horas gastas pelo pessoal que 

respondeu ao evento e aos atrasos 
de funcionários municipais.

Teve consequências não 
quantificadas sobre negócios locais. 
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Georreferenciação dos Impactes Atuais
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Datas-chave

Prazo limite para a recolha de informação de âmbito municipal

• Recolha de informação pelos municípios

- Durante a Fase 2 de desenvolvimento do Plano

- Data limite: 31.outubro.2018

• Análise de informação pela equipa técnica

- Durante a Fase 2 de desenvolvimento do Plano

- Data: De 31 de outubro a 31 de dezembro de 2018



Datas-chave

Prazo limite para a recolha de informação de âmbito municipal

• Documentação e materiais de apoio

Será distribuído a todos os técnicos municipais o documento “Guião

para a Recolha de Informação e Identificação dos Impactes Climáticos

Atuais”, assim como a matriz base (*.xls) para o preenchimento da

matriz do “Perfil de Impactes Climáticos - PIC”.

• Linha de apoio

A Equipa Técnica disponibiliza uma linha de apoio permanente aos
municípios ao longo da elaboração do OestePIAAC e que poderá ser
utilizado, durante o período de recolha de informação e de
identificação dos impactes climáticos atuais, para qualquer
esclarecimento de dúvidas sobre o guião ou sobre os procedimentos
apresentados.



Datas-chave

Prazo limite para a recolha de informação de âmbito municipal

• Contacto

Heitor Gomes (Coordenador)

heitor.gomes@cedru.com

Tel.: 217 121 240

mailto:heitor.gomes@cedru.com


Guia para a recolha de informação e 
identificação dos impactos climáticos 
atuais

Heitor Gomes
CEDRU
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Contextualização climática

Trabalhos científicos existentes

Mapas Climáticos de Portugal. Nevoeiro           
e Nebulosidade, Contrastes Térmicos

DAVEAU, Suzanne
1985

Contrastes térmicos
(Alcoforado & Dias, 2001)



Nevoeiro e nebulosidade

Enquadramento climático no território de Portugal Continental

Litoral Oeste
Fachada atlântica
Serras (maciços de clima diferenciado)
Tipo marítimo de transição

(Daveau et al, 1985)



Nevoeiro e nebulosidade

Enquadramento climático no território de Portugal Continental

(Daveau et al, 1985)



URCH

Unidade de Resposta Climática Homogénea

URCH - Unidade de Resposta Climática Homogénea
traduzem a variedade dos climas locais

São áreas com condições semelhantes de topografia, exposição, ventilação 
natural, etc., que dependendo da diversidade de tipos de cobertura e 
ocupação do solo, interagem de modo particular com a camada limite da 
atmosfera

A delimitação das URCH baseia-se:

na diversidade de respostas das unidades de relevo, exposições e cobertura
do solo nas funções climáticas



TPI - Topographic
Position Index

Ocupação do Solo 
(COS 2015)

URCH

Oeste



Grelhas de dados utilizados

EOBS PT02 Portal do Clima



URCH

Oeste

URCH

1. Planícies costeiras e península
de Peniche – apenas informação
estação Cabo Carvoeiro

2. “Colinas”

3. Vales e depressões litorais

4. Vales e depressões interiores

5. Serras



URCH

Oeste

UMC

1. Planícies costeiras e península
de Peniche – apenas informação
estação Cabo Carvoeiro

grande amenidade térmica invernal
frescura estival

contrastes estacionais moderados

normal 1961-90



URCH

Oeste

UMC

1. Planícies costeiras e península
de Peniche – apenas informação
estação Cabo Carvoeiro

importância da Nortada

importância dos nevoeiros de 
advecção litoral

maior dominância no Verão

normal 1961-90



URCH

Oeste

UMC

1. Planícies costeiras e península
de Peniche – apenas informação
estação Cabo Carvoeiro

os ventos costeiros, 
particularmente a Nortada, 
exercem uma grande 
importância pelo seu efeito 
refrescante na ambiência 
térmica, de tal modo, que é 
frequente durante o Verão 
verificarem-se diferenças de 
temperatura superiores a 10-
12ºC entre a área costeira e 
áreas interiores contíguas. 



URCH

Oeste

URCH

2. Colinas

posição topográfica destacada 
(interflúvios mais ou menos aplanados)

maior exposição aos ventos

maior ventilação importante para 
moderar situação extremas de 
temperatura, tanto no inverno como no 
verão

precipitação ligeiramente mais
abundante que nas planícies costeiras



URCH

Oeste

URCH

3. Vales e depressões litorais

importância dos nevoeiros de 
advecção litoral
maior dominância no Verão

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VIMEIRO

dias de nevoeiro dias de geada normal 1961-90



URCH

Oeste

URCH

4. Vales e depressões interiores

normal 1961-90

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ALCOBAÇA / EST. FRUTICULTURA

dias de nevoeiro dias de geada

Maior frequência de geadas
nevoeiros (de irradiação) mais 
frequentes na estação fria



URCH

Oeste

URCH

5. Serras

separam dois domínios:  a barlavento, 
as bacias hidrográficas do Oeste, que 
drenam para o Atlântico; a sotavento, 
as bacias de Ota, de Alenquer e de 
Arruda dos Vinhos;

valores estimados em Daveau et al 
(1977): S. Candeeiros > 1300mm; 
Montejunto > 1000 mm

a sotavento das Serras há um efeito de 
abrigo e que se revela numa 
expressiva diminuição da precipitação 
(precipitação média anual de Alcobaça 
(834 mm) com a de OTA/B.A (657 mm).



URCH

5. Serras

separam dois domínios:  a 
barlavento, as bacias hidrográficas 
do Oeste, que drenam para o 
Atlântico; a sotavento, as bacias de 
Ota, de Alenquer e de Arruda dos 
Vinhos;

valores estimados em Daveau et al 
(1977): S. Candeeiros > 1300mm; 
Montejunto > 1000 mm

a sotavento das Serras há um efeito 
de abrigo e que se revela numa 
expressiva diminuição da 
precipitação (precipitação média 
anual de Alcobaça (834 mm) com a 
de OTA/B.A (657 mm).



Contextualização climática

Dados



Tendências recente (nº dias/década 1971-2017)

Noites tropicais e dias de verão
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Cartografia de riscos atuais

José Luís Zêzere
IGOT-UL



Produção de cartografia de risco para as 
vulnerabilidades atuais identificadas 

Riscos climáticos atuais – Método de análise

Incêndios rurais/florestais – Modelo heurístico (PMDFCI)

CARTOGRAFIA

Erosão do solo – Equação Universal da Perda do Solo (USLE)

Instabilidade de Vertentes – Modelação com Valor Informativo (REN)

Cheias e Inundações – Modelação hidrogeomorfológica + ZAC Municipais

Inundações e galgamentos litorais; erosão e recuo de arribas – POCACE –
APA

Ondas de Calor – Índice Excess Heat Factor (EHF)

Secas  - Índice SPI (Standardized Precipitation Index)

Tempestades de vento – Modelação com WAsP Eng



Risco de Erosão Hídrica do Solo



Risco de Instabilidade de 
Vertentes



Metodologia para avaliação de Riscos 
Futuros

Gariano et al., 2017)
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Cartografia de riscos atuais

José Luís Zêzere
IGOT-UL



Próximos passos

João Tiago Carapau
WE CONSULTANTS



Próximos passos

OestePIAAC

• PIC– Envio do Perfil de Impactes Climáticos dos Municípios e respetivo Guião

- Data : 24 setembro de 2018

• Reuniões individuais com os Municípios – OesteCIM

- Data : 1, 2 e 3 outubro de 2018

• PIC– Recolha do Perfil de Impactes Climáticos preenchido pelos Municípios

- Data : 31 outubro de 2018

• Workshop #2 - Impactes, capacidade adaptativa e vulnerabilidades atuais e futuras

- Data indicativa : fevereiro de 2019

• Workshop #3 - Opções e medidas de adaptação, integração de adaptação em medidas no
planeamento intermunicipal e municipal

- Data indicativa : abril de 2019
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• Workshop #2 - Impactes, capacidade adaptativa e vulnerabilidades atuais e futuras
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planeamento intermunicipal e municipal

- Data indicativa : abril de 2019



Próximos passos

Principais documentos

• Relatório Inicial – Definição de âmbito

- Data : 27 junho de 2018

• Volume 1 do OestePIAAC – Relatório de âmbito e contextualização

- Data : 28 setembro de 2018

• Volume 2 do OestePIAAC – Relatório de avaliação de impactes e vulnerabilidades

- Data : 28 fevereiro de 2019

• Volume 3 do OestePIAAC – Opções de Adaptação, Integração e Gestão

- Data : 28 junho de 2019



Próximos passos

Principais documentos

• Relatório Inicial – Definição de âmbito

- Data : 27 junho de 2018

• Volume 1 do OestePIAAC – Relatório de âmbito e contextualização

- Data : 28 setembro de 2018

• Volume 2 do OestePIAAC – Relatório de avaliação de impactes e vulnerabilidades

- Data : 28 fevereiro de 2019

• Volume 3 do OestePIAAC – Opções de Adaptação, Integração e Gestão

- Data : 28 junho de 2019




