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Prefácio
particular vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas,
nomeadamente ao aquecimento global e diminuição da precipitação, à elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos.

Nascimento Prada
Secretária Regional do
Ambiente e Recursos Naturais

Neste cenário, a estratégia passará, indubitavelmente, por adotar
medidas que permitam a adaptação, respondendo a um impera-

tégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas, Estratégia
CLIMA-Madeira.
A Estratégia CLIMA-Madeira, que integra o conhecimento sobre a
diversidade, Energia, Recursos Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológienunciando medidas orientadoras que permitem a adaptação da
Região às alterações climáticas, com a redução da sua vulnerabilidade aos impactes das mesmas.
Reitero que considero particularmente importante que se sustentem
as medidas governativas na investigação e no conhecimento cientí-

A Estratégia CLIMA-Madeira constitui-se como uma ferramenta
fundamental para responder e apoiar as políticas do Governo que
exijam um enquadramento para responder de forma concertada e
célere aos impactes decorrentes das alterações climáticas.
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Alterações Climáticas
As alterações climáticas antropogénicas, ou seja, as causadas por algumas atividades humanas,

tam já alguns sinais de mudanças climáticas e de impactes em alguns setores socioeconómicos
e sistemas biofísicos, como, por exemplo, nos ecossistemas terrestres e marinhos. As alterações
climáticas antropogénicas são provocadas pelas emissões de gases com efeito de estufa (GEE)
em diversas atividades humanas. Os principais GEE são o dióxido de carbono (CO2), o metano
(CH4) e o óxido nitroso (N2O). Destes três, aquele que provoca um maior forçamento radiativo na
atmosfera é o CO2, cujas emissões resultam, principalmente, da queima de combustíveis fósseis
).
2
O planeta Terra tem sido, desde a sua formação, palco de alterações climáticas naturais de
período longo, na ordem dos 100 000 anos, cujas causas são relativamente bem conhecidas.
A estas sobrepõem-se agora as alterações climáticas antropogénicas que remontam cerca
de 150 anos, segundo o Quarto Relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas1
alterações climáticas.
As alterações climáticas manifestam-se, principalmente, por uma tendência da subida da temperatura média global da baixa atmosfera ou troposfera. De acordo com a Agência Europeia do
Ambiente 2 , este aumento da temperatura não é espacialmente uniforme, sendo mais acentuado
nas regiões polares. O aumento da temperatura média anual na área terrestre da Europa, desde
a época pré-industrial até 2007, foi de 1,2ºC, valor que é superior ao aumento da temperatura
média global que, para o mesmo período, foi de 0,8ºC. Em Portugal Continental, o aumento da
temperatura média anual, por década, no período de 1976 a 2006, foi próximo de 0,5ºC, segundo
a mesma fonte.
1
Fourth Assessment Report, Cambridge University Press
2
EEA Report no 4/2008
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Outra característica importante das alterações climáticas é a tendência para o aumento da
frequência e intensidade de fenómenos climáticos e meteorológicos extremos, tais como: ondas
de calor, secas e precipitação intensa em períodos curtos.
À semelhança do que ocorreu a 20 de Fevereiro de 2010, na ilha da Madeira, as inundações
podem provocar perdas de vidas, deslocação de populações, danos patrimoniais e ambientais, e
-

curtos períodos de tempo.
Neste contexto, há ainda a considerar a subida do nível médio do mar provocada indiretamente
motivada pelo aumento da sua temperatura média, do degelo dos glaciares das montanhas e,
uma pequena parte, do degelo dos glaciares e campos de gelo situados acima do nível do mar,
nas regiões polares. Durante o século XX, o aumento médio global do nível médio do mar foi 17
cm, próximo do valor de 15 cm observado em Portugal Continental (referenciado nos projetos
SIAM I3 e SIAM II4). Durante os últimos 15 anos, o nível médio do mar subiu, à escala global, para
uma taxa anual de 3,1 mm superior à média do século passado (1,7 mm/ano).

Momento da Adaptação
Os estados membros da União Europeia (UE) estão em diferentes fases de preparação, desenvolvimento e implementação de estratégias nacionais de adaptação às alterações climáticas.
No caso de Portugal, os projetos SIAM I (2002) e II (2006) foram pioneiros na avaliação integrada dos impactes das alterações climáticas em Portugal Continental, com base em cenários
estudos do mesmo tipo para a Região Autónoma da Madeira através do projeto CLIMAAT5 , onde
setores de atividade.
Em 2014, segundo um relatório publicado pela Agência Europeia do Ambiente 6 , 21 países
Europeus já tinham adotado uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas e
12 já tinham desenvolvido um plano nacional de adaptação. As opções e medidas de adaptação
3
K. Fores and R. Moita (Editors), Gradiva, Lisboa
4
F.D. Santos e P. Miranda (Editores), Gradiva, Lisboa
5
CLIMAAT II, F.D. Santos e R. Aguiar (Editores), Direcção Regional do Ambiente da Madeira, Funchal
6
Report 4/2014
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rabilidades setoriais. Há várias iniciativas para desenvolver planos estratégicos de adaptação
às alterações climáticas a nível regional e local, como é o caso do projeto ClimAdaPT.Local que
irá elaborar 26 estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, até 2016, entre os
quais se encontra o município do Funchal.
Importa salientar que a adaptação às alterações climáticas é, essencialmente, um processo
diminuindo a vulnerabilidade dos sistemas e aumentando a sua capacidade de recuperação.
A vantagem de desenvolver a capacidade de adaptação à escala regional e autárquica é evidente,
dado o carácter local da adaptação às alterações climáticas. Neste processo, é desejável envolver, logo de início, todas as partes interessadas, tanto as entidades públicas locais e setoriais,

vários setores. Para que o processo possa ser bem-sucedido, é, pois, necessário sujeitá-lo a uma

Contexto Europeu e Nacional
A Região Autónoma da Madeira é uma das nove regiões ultraperiféricas da União Europeia e a
Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas, adotada em Abril de 2013, refere
vulneráveis aos impactes destas alterações, nomeadamente no que se refere à elevação do nível
do mar e aos eventos climáticos extremos.

cas, na qual estarão integrados representantes das Regiões Autónomas, que será responsável
Ar; promover a articulação e integração das políticas de alterações climáticas nas políticas
setoriais; e acompanhar a implementação das medidas, programas e ações setoriais relevantes

As regiões autónomas estão também representadas no Grupo de Coordenação da Estratégia
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), que se encontra na segunda fase, e
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as alterações climáticas; ii) Implementar medidas de adaptação; iii) Promover a integração da
adaptação em políticas setoriais.
nomas, nomeadamente, no que respeita às exigências europeias e internacionais de reporte
nacional em matéria de alterações climáticas.
Assim, a visão estratégica e os objetivos da Estratégia CLIMA-Madeira vão ao encontro das
orientações europeias e da estratégia nacional, mas enquadrados no que são as especificidades
e necessidades do território da RAM.

Estratégia CLIMA-Madeira e a Política Regional da RAM
integração de medidas de adaptação nos planos e programas existentes na RAM.

sistemas de suporte às atividades humanas, com adaptação às alterações climáticas e prevenção

prioridades temáticas (prioridade temática 3.4). As alterações climáticas inserem-se nesta prioclimática atual e as alterações climáticas futuras, a integração em redes nacionais e internacionais de investigação, a promoção da partilha e transferência de conhecimento e o envolvimento

A integração da adaptação nas políticas setoriais e nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território da RAM, bem como no processo de avaliação ambiental estratégica,
é um passo essencial para o sucesso da mesma. Durante o desenvolvimento da Estratégia
nomeadamente: o Plano Regional de Ordenamento do Território da RAM; o Plano de Desenvolvimento Rural para a RAM 2020; o Plano de Ação para o controlo do Nemátodo da Madeira de
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de Ordenamento Florestal da RAM; os Planos de Ordenamento e Gestão de Áreas Protegidas
da RAM; os Planos de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, da Ilha do Porto
Santo e dos Municípios da RAM; o Plano de Gestão de Risco de Inundação; o Plano Regional de
Emergência de Proteção Civil; os Planos Diretores Municipais; os Planos de Ordenamento da Orla
Costeira; a Estratégia Mar Madeira 2030.

Observatório CLIMA-Madeira
Para suportar a Estratégia CLIMA-Madeira e para integrar a informação existente em projetos
e estudos passados relevantes para a Adaptação da RAM, foi criada a “Plataforma de informação e acompanhamento da Estratégia CLIMA-Madeira” denominada “Observatório
CLIMA-Madeira”.

partilha, tratamento e divulgação de informação entre as partes interessadas, que detêm dados

Esta plataforma foi construída com base em ferramentas open-source robustas e que permitem,
novos. Os principais componentes que constituem a plataforma são:
› um portal de internet para o público em geral, que serve de ponto de acesso de referência a
toda a informação sobre impactes, vulnerabilidades e adaptação da RAM, sendo o principal

›
web interativos, bem como editar os mapas existentes e adicionar novos;
›
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1. Introdução
O Governo Regional da Madeira, através da sua Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Naturais, decidiu dotar a região com a “Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas
da Região Autónoma da Madeira – Estratégia CLIMA-Madeira”, desenvolvida no decorrer
do projeto CLIMA-Madeira.

A Estratégia CLIMA-Madeira está estruturada em diversos capítulos com diferentes propósitos:
No Capítulo 1

No Capítulo 2, explora-se o tema das alterações climáticas na RAM, tanto a nível do clima obser-

O Capítulo 3 segue uma abordagem setorial, onde são apresentadas, de forma sucinta, as principais vulnerabilidades às alterações climáticas para os setores considerados prioritários na RAM
(Agricultura, Florestas, Biodiversidade, Energia, Recursos Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológicos,
vulnerabilidade e a adaptação às alterações climáticas que se encontram disponíveis no Observatório CLIMA-Madeira.
O Capítulo 4 segue uma abordagem transversal e aprofundada da temática da adaptação às
alterações climáticas na RAM, evidenciando esta necessidade à sua dimensão económica e aos
princípios orientadores da estratégia. Termina com a proposta de algumas medidas de adaptação segundo, a lógica de áreas transversais.
O Capítulo 5
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1.1. Motivação
ecossistemas e de biodiversidade, apresentando um elevado número de endemismos, o que
a torna uma região única e, por isso, de alta prioridade de preservação. As regiões insulares
em geral, devido ao isolamento, exiguidade territorial e dependência do exterior, apresentam
algumas condicionantes na sua capacidade adaptativa, sendo particularmente vulneráveis aos
impactes das alterações climáticas.

particularmente vulnerável ao aumento da temperatura, redução da precipitação, à ocorrência
de eventos meteorológicos extremos e à subida do nível médio do mar.
-

Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira – Estratégia CLIMA-MaEuropeia, nesta matéria.

1.2. Visão
Estratégia CLIMA-Madeira apresenta a seguinte visão:

integração do seu ambiente”.
lientes à variabilidade e alteração climática, incluindo, no processo de adaptação, o seu capital

1.3. Objetivos
tornam objetiva a sua implementação:
› Melhorar o conhecimento sobre a relação do sistema climático com o sistema
natural e humano da RAM. É fundamental alicerçar a Estratégia CLIMA-Madeira no melhor
conhecimento sobre as relações diretas e indiretas que o clima e a sua alteração têm sobre os
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vários subsistemas da RAM, em especial, nos setores considerados prioritários (Agricultura,
Florestas, Biodiversidade, Energia, Recursos Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológicos, Saúde
Humana e Turismo);
› Reduzir a vulnerabilidade da RAM aos impactes das alterações climáticas. Uma das
motivações principais para o desenvolvimento e implementação da Estratégia CLIMA-Madeira
capacidade adaptativa;
› Explorar as oportunidades. As alterações climáticas são um tema transversal que poderá
criar oportunidades em alguns segmentos socioeconómicos, sendo fundamental estar atento a
estas e potenciá-las, sempre que possível;
›
boas práticas.

› Integrar a adaptação nos instrumentos governativos vigentes na RAM. A Estratégia
mentos governativos existentes, integrando neles as suas propostas.
› Promover o envolvimento e potenciar as sinergias entre as várias partes interessadas
no processo de adaptação. Dada a complexidade do processo de adaptação e do seu carácter
urgente e transversal, a Estratégia CLIMA-Madeira apela à participação no seu processo e inclui
decisões que incorporem a diversidade de pontos de vista sobre o problema e que sejam suportadas pelos agentes regionais.

1.4. Abordagem

O desenvolvimento da Estratégia CLIMA-Madeira deu importantes contributos para as duas
primeiras fases e propõe indicações para o desenvolvimento da terceira e última fase.

34
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FASE 1
ESTRUTUR AR
O PROBLEMA

FASE 2
AVALIAR A S
SOLUÇÕES

ETAPA 1A DEFINIÇ ÃO DA MOTIVAÇ ÃO E OBJETIVOS DA ESTR ATÉGIA ,
DEFINIÇ ÃO DO ÂMBITO E IDENTIFIC AÇ ÃO DA S PARTES INTERESSADA S
ETAPA 1B AVALIAÇ ÃO DA VULNER ABILIDADE ATUAL E FUTUR A À S
ALTER AÇÕES CLIMÁTIC A S

ETAPA 2 A IDENTIFIC AÇ ÃO, DEFINIÇ ÃO E C AR AC TERIZ AÇ ÃO DE OPÇÕES
E MEDIDA S DE ADAPTAÇ ÃO
ETAPA 2B PRIORIZ AÇ ÃO DA S OPÇÕES E MEDIDA S DE ADAPTAÇ ÃO INDIVIDUAIS

FASE 3
IMPLEMENTAR
E MONITORIZ AR

ETAPA 3A INTEGR AÇ ÃO DA S MEDIDA S NOS INSTRUMENTOS GOVERNATIVOS
E IMPLEMENTAÇ ÃO
ETAPA 3B MONITORIZ AÇ ÃO, AVALIAÇ ÃO E RE VISÃO

Figura 1. Abordagem de apoio à decisão no processo de adaptação às alterações climáticas7.

pretende abordar, pelo que se centrou na estruturação do problema, que começou por (etapa

todo o processo.
A avaliação da vulnerabilidade ao clima atual e aos cenários futuros (etapa 1B) permitiu compreender de que forma é que a RAM tem sido afetada por eventos climáticos observados, em
termos sociais, económicos e ambientais, e qual a sua atual capacidade de resposta. A avaliação
cialistas multidisciplinares focados em diferentes setores (ver Capítulo 3), incluindo as diversas
partes interessadas.

-

adaptação (etapa 2B), com a participação das várias partes interessadas. Este processo teve uma
7

INTRODUÇÃO
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mentos de governança e as entidades que poderão facilitar a implementação dessas medidas.

Regional da Madeira, estão reunidas as condições para se iniciar a terceira fase, a fase de imple-

etapas estão ligadas entre si para permitir a incorporação de nova e melhor informação.

Envolvimento das partes interessadas

o objetivo de determinar quais os que deveriam ser envolvidos no processo de adaptação. O

à prioridade).

nomeadamente a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, e a Direção Regional

de adaptação às alterações climáticas na RAM. Os agentes externos foram ainda agrupados em
cinco categorias (poder regional, poder local, conhecimento local, sociedade civil e setor privado)

dos trabalhos setoriais, e teve lugar em dois workshops dedicados:
› 12 Fevereiro de 2015 - workshop
às Alterações Climáticas”, cujos objetivos foram: (1) apresentar os impactes potenciais das
alterações climáticas nos setores da Agricultura e Florestas, Biodiversidade, Energia, Recursos
Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológicos, Saúde Humana e Turismo; (2) validar as vulnerabilidades
setoriais perante a variabilidade climática atual; e (3) discutir a vulnerabilidade futura perante as
alterações climáticas.
› 21 de Abril de 2015 - workshop dedicado à adaptação às alterações climáticas na Região Autó-
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2. Alterações climáticas na RAM
2.1. Clima observado
-

precipitação abundante. No verão, predominam ventos com rumo do quadrante norte associados ao ramo leste do anticiclone dos Açores.
A ilha da Madeira possui um relevo bastante acidentado, dominado por montanhas de altitude
elevada, separadas por ravinas profundas, onde se pode encontrar muitos microclimas relacio-

cerca de 500 metros de altitude.
Com base na Normal Climática relativa ao período 1961-1990, a temperatura média anual na

quente da ilha. No inverno, a média das temperaturas mínimas desce um pouco abaixo dos 4ºC,
nas regiões elevadas, e, junto da costa, é ligeiramente superior a 13ºC. No verão, observa-se, em
Porto Santo, os meses mais frios são janeiro e fevereiro, e a temperatura mais elevada registada
no período 1961-1990 foi de 35,3ºC, em agosto. Em relação à temperatura mínima absoluta,
Porto Santo registou 7,4ºC. A temperatura média no Porto Santo (18,4ºC) é ligeiramente mais
baixa do que no Funchal (18,7ºC).
A média da precipitação acumulada anualmente na Madeira atinge um máximo próximo dos 3400
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Observa-se, na distribuição da precipitação anual, uma assimetria norte-sul, com bastante mais
precipitação, à mesma altitude, na costa norte.
A Figura 2 representa a distribuição da temperatura média anual para a Ilha da Madeira entre o
período de 1970 e 1990.

Temperatura média anual ºC
10 – 11

16 – 17

11 – 12

17 – 18

12 – 13

18 – 20

13 – 15

20 – 21

15 – 16

21 – 22

Figura 2. Distribuição da temperatura média anual para a Ilha da Madeira entre o período de 1970 e 1990.

A assimetria norte-sul da distribuição da precipitação acumulada não é tão acentuada no
inverno comparando com a escala anual, embora continue a ser uma das características signiultrapassa ligeiramente os 1200 mm, enquanto nas regiões do Funchal e do vale do Machico é
cerca de 300 mm.
A Figura 3 representa a distribuição da precipitação média diária para a Ilha da Madeira entre o
período de 1970 e 1990.

Precipitação média diária (mm)
1–2

6–7

2–3

7–8

3–4

8–9

4–5

9 – 10

5–6

10 – 11

Figura 3. Distribuição da precipitação média diária para a Ilha da Madeira entre o período de 1970 e 1990.
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evidente a assimetria norte-sul na distribuição da precipitação nesta estação do ano. O facto
de chover mais na parte norte da Madeira durante o verão está claramente associado ao rumo
dominante do vento (norte) nesta estação e ao facto de a precipitação ser essencialmente orológicos, é substancialmente mais seca, com uma precipitação anual média de 384 mm.

2.2. Cenários climáticos futuros
cenários de emissões do “Special Report on Emissions Scenarios” 8 para o séc. XXI, propostos pelo
Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, sigla inglesa) em 2001, cobrindo
didas nas famílias A1, A2, B1 e B2. Estes cenários têm correspondência com os novos cenários
do IPCC (os “Representative Concentration Pathways) que pode ser consultada no Observatório
CLIMA-Madeira. O cenário com menores emissões é o cenário B1 (com concentrações de dióxido
de carbono (CO2) menores do que 600 partes por milhão em volume (ppmv), durante todo o séc.
XXI), enquanto o cenário mais extremo é o A1 (com concentrações superiores a 900 ppmv, em
2100). No cenário A2, a concentração de CO2
no cenário B2 é de cerca de 600 ppmv, em 2100. Como referência, note-se que, em 2015, a
concentração média de CO2 na atmosfera era de 402 ppmv9.
Este estudo teve por base os resultados do projeto CLIMAAT II que, recorrendo a métodos de

Tabela 1. Variação da precipitação e temperatura na Ilha da Madeira relativa ao período de referência entre 1970 e 1990.
PRECIPITAÇ ÃO
CEN Á RIO A 2 (%)

CEN Á RIO B2 (%)

CEN Á RIO A 2 (°C )

CEN Á RIO B2 (°C )

2010 -2039

[-28;-9]

[-28;-9]

[0.5;0.9]

[0.5;0.9]

20 4 0 -20 69

[-40;-14]

[-31;-6]

[0.9;1.5]

[0.8;1.3]

2070 -20 9 9

[-48;-22]

[-44;-23]

[2.0;3.0]

[1.3;1.9]

8
Cambridge.
9

TEMPER ATUR A
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A Figura 4 (a,b,c,d) e a Figura 5 (a,b,c,d) representam a variação espacial das anomalias de precipitação e temperatura, respetivamente, para o cenário A2 entre 2070 e 2099 quando comparado
com a normal climatológica do período de referência entre 1970 e 1990.

a) Anomalia da precipitação
de Inverno em %
-47 – -44

-29 – -25

-44 – -40

-25 – -21

-40 – -36

-21 – -17

-36 – -32

-17 – -14

-32 – -29

-14 – -10

b) Anomalia da precipitação
de Primavera em %
-57 – -54

-40 – -37

-54 – -50

-37 – -34

-50 – -47

-34 – -31

-47 – -44

-31 – -27

-44 – -40

-27 – -24

c) Anomalia da precipitação
de Verão em %
38 – 43

61 – 65

43 – 47

65 – 70

47 – 52

70 – 74

52 – 56

74 – 79

56 – 61

79 – 83

d) Anomalia da precipitação
de Outono em %
-47 – -44

-29 – -25

-44 – -40

-25 – -21

-40 – -36

-21 – -17

-36 – -32

-17 – -14

-32 – -29

-14 – -10

Figura 4. Anomalia da precipitação de Inverno (a), Primavera (b), Verão (c) e Outono (d) para o cenário A2 entre
2070-2099 em relação ao período de referência 1970-1990 na ilha da Madeira.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA RAM

43

a) Anomalia da temperatura
de Inverno em ºC
2.3 – 2.4
2.4 – 2.5
2.5 – 2.5
2.5 – 2.6
2.6 – 2.7

b) Anomalia da temperatura
de Primavera em ºC
1.9 – 2.2
2.2 – 2.5
2.5 – 2.8
2.8 – 3.1
3.1 – 3.4

c) Anomalia da temperatura
de Verão em ºC
2.1 – 2.3
2.3 – 2.5
2.5 – 2.7
2.7 – 2.9
2.9 – 3.1

d) Anomalia da temperatura
de Outono em ºC
1.8 – 2.0
2.0 – 2.3
2.3 – 2.5
2.5 – 2.8
2.8 – 3.0

Figura 5. Anomalia da temperatura de Inverno (a), Primavera (b), Verão (c) e Outono (d) para o cenário A2 entre
2070-2099 em relação ao período de referência 1970-1990 na ilha da Madeira.
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Temperatura média ilha Madeira (ºC)

A2 e B2 relativas ao período de referência 1970-1999, são apresentadas na Figura 6 e na Figura 7
para a ilha da Madeira, e na Figura 8 e na Figura 9 para a ilha do Porto Santo.
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Figura 6. Distribuição sazonal da temperatura média da ilha da Madeira para o período 2070-2099.
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Figura 7. Distribuição sazonal da variação média mensal da precipitação em relação à precipitação total do período
de referência na ilha da Madeira para o período 2070-2099.

Temperatura média Porto Santo (ºC)
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Figura 8. Distribuição sazonal da temperatura média da ilha do Porto Santo para o período 2070-2099.

2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

jan

fev

mar

abr

mai

jun
A2

jul

ago

set

out

nov

dez

B2

Figura 9. Distribuição sazonal da variação média mensal da precipitação em relação à precipitação total do período
de referência na ilha do Porto Santo para o período 2070-2099.
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diminuição da precipitação entre o outono e a primavera em ambas as ilhas. Quando analisada
a variação da precipitação mensal em relação ao total anual do período de referência (Figura
6 e Figura 9), projeta-se que o mês de janeiro seja dos mais afetados, com diminuições relatihomólogos, ou seja, comparando a média da precipitação mensal entre o cenário projetado

o período de referência, para as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Tabela 2. Variação de temperatura e precipitação para os cenários A2 e B2 entre 2070 e 2099 e o período de
referência 1970-1999 para a ilha da Madeira.

TEMPER ATUR A

PRECIPITAÇ ÃO

J A NEIRO

2.4

1.5

-34

-40

FE V EREIRO

2.8

1.8

-0.5

-34

M A RÇO

2.5

1.6

-33

-32

A BRIL

2.7

1.6

-39

-30

M A IO

2.8

1.7

-61

-48

JUNHO

2.7

1.8

9

23

JULHO

2.6

1.7

92

33

AGOS TO

2.3

1.5

94

34

SE TEMBRO

2.3

1.6

-33

-37

OUTUBRO

2.3

1.4

-56

-25

NOV EMBRO

2.5

1.5

-53

-40
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PRECIPITAÇ ÃO

DE ZEMBRO

2.3

1.2

-34

-30

IN V ERNO

2.5

1.5

-27

-35

PRIM AV ER A

2.6

1.6

-38

-33

V ER ÃO

2.5

1.7

67

30

OUTONO

2.3

1.5

-52

-36

A NUA L

2.5

1.6

-32

-33

Tabela 3. Variação de temperatura e precipitação para os cenários A2 e B2 entre 2070 e 2099 e o período de
referência 1970-1999 para Porto Santo.

TEMPER ATUR A

PRECIPITAÇ ÃO

J A NEIRO

2.5

1.9

-35

-44

FE V EREIRO

2.6

2.0

-13

-33

M A RÇO

2.5

1.9

-41

-34

A BRIL

2.3

1.8

-47

-32

M A IO

2.3

1.7

-60

-54

JUNHO

2.3

1.6

10

32

JULHO

2.3

1.5

93

32

AGOS TO

2.1

1.4

92

28

SE TEMBRO

2.2

1.6

-16

-22
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TEMPER ATUR A

PRECIPITAÇ ÃO

OUTUBRO

2.5

1.8

-56

-29

NOV EMBRO

2.6

1.8

-52

-40

DE ZEMBRO

2.8

2.0

-39

-31

IN V ERNO

2.6

1.9

-32

-37

PRIM AV ER A

2.4

1.8

-45

-36

V ER ÃO

2.2

1.5

69

31

OUTONO

2.4

1.7

-49

-34

A NUA L

2.4

1.7

-34

-34

De acordo com o relatório de 200710 do IPCC, os cenários projetam uma subida do nível médio
11
, os autores consideúltimo relatório do IPCC12 , o nível médio global do mar pode subir até um valor máximo de 82 cm

mente para o arquipélago da Madeira, Kopp e colegas13 projetam um valor de 75 cm até 2100, no
cenário RCP 8.5 do IPCC (equivalente ao cenário A1).

10
Fourth Assessment Report, Cambridge University Press
11
CLIMAAT II, F.D. Santos e R. Aguiar (Editores), Direcção Regional do Ambiente da Madeira, Funchal
12

13

nd
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3. Abordagem setorial
3.1. Vulnerabilidades às alterações climáticas
No contexto da Estratégia CLIMA-Madeira, foi avaliada a vulnerabilidade, em relação ao clima
atual e aos cenários climáticos futuros, dos setores da Agricultura, Florestas, Biodiversidade,
Energia, Recursos Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológicos, Saúde Humana e Turismo (Figura 1,

das vulnerabilidades setoriais atuais e futuras seguiu a metodologia representada na Figura 10:

E XPOSIÇ ÃO

SENSIBILIDA DE

IMPAC TES POTENCIA IS

C A PACIDA DE A DA P TATI VA

V ULNER A BILIDA DES

Figura 10. Esquema conceptual da metodologia aplicada transversalmente no projeto CLIMA-Madeira

Esta metodologia assenta nos seguintes pressupostos:
A Exposição está diretamente ligada aos fatores climáticos, referindo-se ao carácter, magnitude
e à taxa de mudança e variação do clima. Os fatores de exposição típicos incluem temperatura,
precipitação, evapotranspiração, bem como eventos extremos, como precipitação intensa e secas;
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A Sensibilidade é determinada na forma como o sistema em análise possa ser afetado

O Impacte Potencial é uma função da Sensibilidade e da Exposição;
A Capacidade Adaptativa representa a capacidade de os sistemas humanos se ajustarem a
alterações climáticas, moderarem potenciais danos, aproveitarem as oportunidades ou lidarem
com as consequências;
A Vulnerabilidade é uma função do Impacte Potencial e da Capacidade Adaptativa.
Para se avaliar a vulnerabilidade futura do sistema, consideram-se os impactes potenciais identi-

atual do sistema.
Para que as vulnerabilidades possam ser comparadas inter e intrassetorialmente, estas foram

Tabela 4. Escala de vulnerabilidade do projeto CLIMA-Madeira.

ESC A L A

DEFINIÇ ÃO

MUITO POSITI VA

As alterações climáticas são
uma clara oportunidade a explorar.

POSITI VA

O impacte potencial poderá vir a ser positivo,
ou seja, existem oportunidades a explorar.

NEUTR A

Face ao conhecimento atual, não se esperam
alterações nem positivas nem negativas.

NEG ATI VA

Espera-se que o impacte seja
tendencialmente negativo.

MUITO NEG ATI VA

O impacte potencial será claramente negativo
com repercussões graves no sistema.

OPORTUNIDA DE

V ULNER A BILIDA DE

CR ÍTIC A

o sistema para pontos sem retorno.
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em todos os setores. Na avaliação das vulnerabilidades às alterações climáticas, foi atribuída,

suportam o resultado, variando entre limitada, média e robusta.

CONCORDÂ NCI A

Tabela 5.

14

.

MÉDI A

A LTA

MUITO A LTA

Evidência Limitada

Evidência Média

Evidência Robusta

BA I X A

MÉDI A

A LTA

Evidência Limitada

Evidência Média

Evidência Robusta

MUITO BA I X A

BA I X A

MÉDI A

Evidência Limitada

Evidência Média

Evidência Robusta

E V IDÊNCI A

3.2. Vulnerabilidades setoriais
3.2.1. Agricultura
Do ponto de vista climático, a agricultura na Madeira poderá sofrer alterações na produtividade
devido ao aumento da temperatura, à redução da precipitação e ao aumento da concentração
atmosférica de CO2. Considerado isoladamente, o aumento da temperatura pode, por si só, ter
as taxas de crescimento. A redução da disponibilidade hídrica esperada para os períodos futuros
é o fator limitante e determinante para a vulnerabilidade da agricultura na Madeira. A disponibilidade de água determina o contexto de rega das culturas agrícolas: na vertente sul, as necessidades de rega são superiores, devido a uma menor quantidade de precipitação e a temperaturas
atmosféricas mais elevadas; o clima mais pluvioso e fresco da vertente norte determina menores
necessidades de rega.
14
Consistent Treatment of Uncertainties
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As culturas analisadas foram a bananeira e frutos subtropicais, vinha, hortícolas e batata. Para
todas, foi avaliada a vulnerabilidade futura da extensão das suas áreas potenciais, das necessidades de rega e da produtividade.
No caso da banana e frutos subtropicais
culturas, permitindo o aumento da produtividade e da sua área potencial. Contudo, a bananeira
é, também, a cultura com maiores necessidades de água. A distribuição da cultura da bananeira

a) Legenda
Parque Natural
Área potencial atual banana
Área potencial atual vinha

b) Legenda
Parque Natural
Área potencial banana 2070-2099
cenário A2

c) Legenda
Parque Natural
Área potencial vinha 2070-2099
cenário A2

Figura 11. a) Distribuição potencial atual das culturas de bananeira e vinha na Ilha da Madeira; b) Distribuição
potencial da cultura da bananeira na Ilha da Madeira no cenário A2 para 2077-2099; c) Distribuição potencial da
cultura da vinha na Ilha da Madeira no cenário A2 para 2077-2099;
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Devido à grande redução da sua disponibilidade para rega em cenários futuros, a vulnerabilidade
da extensão da área, da sua produtividade e das necessidades de rega dos frutos subtropicais é
muito negativa.
Relativamente à vinha, embora seja estimado um aumento da área potencial desta cultura e as
custos associados à sua implantação, aliados à redução acentuada da disponibilidade de água,
resultam na vulnerabilidade futura da distribuição potencial de vinha que pode ser negativa. A
vulnerabilidade futura da produtividade da vinha acaba por ser, por isso, neutra.
As culturas hortícolas
redução da água disponível para rega e à grande extensão da área deste tipo de culturas, a
vulnerabilidade futura da distribuição potencial e da produtividade de culturas hortícolas é
muito negativa.
Para o período de 2070 a 2099, a vulnerabilidade futura, associada às necessidades de rega, é
muito negativa para todas as culturas, devido à maior intensidade da necessidade de rega, em
particular na vertente sul, e à redução da disponibilidade de água para rega.
O aumento da temperatura projetado para a Madeira poderá aumentar a expansão de organiscotas mais elevadas. O aumento da temperatura pode também aumentar o número de gerações,
por ano, destes organismos ou aumentar a sua sobrevivência no inverno. As pragas, doenças
e infestantes são responsáveis por importantes perdas de produção nos sistemas agrícolas, e
futura a pragas, doenças e infestantes é negativa, devido ao potencial agravamento dos danos
causados por estes organismos.

da Agricultura para a RAM.

Tabela 6.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Produtividade e distribuição
potencial da cultura de
hortícolas, bananeira (e
outros frutos subtropicais)

ATUA L

LONGO
(2070 -20 9 9)

V ULNER A BILIDA DE

BA IX A

NEUTR A

A LTA

MUITO NEG ATI VA
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

V ULNER A BILIDA DE

BA IX A

NEUTR A

BA IX A

NEG ATI VA

BA IX A

NEUTR A

BA IX A

MUITO NEG ATI VA

Produtividade e distribuição
potencial da vinha

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Risco de ocorrência de pragas
e doenças na agricultura

LONGO
(2070 -20 9 9)

As principais opções para a adaptação da agricultura às alterações climáticas são: a disponia prevenção da erosão; a gestão de risco face aos eventos extremos e à maior variabilidade
à existência de organismos prejudiciais às culturas; bem como a disponibilidade de património
genético adaptado às novas condições climáticas.
Especial atenção deve ser dada às necessidade hídricas que, face à expectável redução da
disponibilidade de água, as opções de adaptação passam por aumentar a disponibilidade a

(ver subcapítulo dos Recursos Hídricos), através da reabilitação e recuperação da rede de

o uso da água de rega. Adicionalmente, são também importantes para este setor, medidas que
ser consideradas.

3.2.2. Florestas
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recente é tão preocupante que, mesmo num cenário onde a vulnerabilidade futura não aumenurgente, já que representam elevados danos.
do risco meteorológico de incêndio na
vertente sul, em ambos os cenários, com maior intensidade e expansão em altitude no cenário
-

área do crescente risco de incêndio, ainda que ligeiro, enquanto, no cenário A2, a área é menor
em relação ao período anterior.
incêndios é condicionada pelas condições meteorológicas

-

o risco de incêndios. Dadas estas condicionantes naturais e o histórico recente de incêndios

O aumento do risco meteorológico de incêndio em todos os cenários futuros considerados

Área ardida 2006-2013
Área ardida

Figura 12. Área ardida na Ilha da Madeira entre 2006 e 2013. Fonte: DROTA
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muito elevado e crítico aumentam em todos os cenários climáticos futuros.
A vulnerabilidade atual da
natural a alterações de produtividade é neutra, dado que
se encontra bem adaptada às condições climáticas atuais e às pressões exercidas pela ocupaprodutividade tende a diminuir, devido ao aumento estimado da produtividade primária líquida,
pelo que se considera haver oportunidades a explorar. Quanto à distribuição potencial futura

referência e o cenário A2 entre 2070 e 2099.

(gC m -2 ano -1)
0
0 – 550
550 – 600
600 – 650
650 – 840

(gC m -2 ano -1)
0
0 – 550
550 – 600
600 – 650
650 – 840

Figura 13. Produtividade primária líquida (gC m-2 ano -1
futuro A2 (b) entre 2070 e 2099.

A vulnerabilidade atual da
plantada a alterações na produtividade é negativa, devido
à presença na ilha do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, que afeta principalmente o pinheiroseria neutra. Embora se estime um aumento potencial da produtividade primária para este tipo
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é muito negativa, devido sobretudo ao aumento futuro do risco meteorológico de incêndio na
vertente sul. Os impactes indiretos resultantes dos incêndios, como a erosão do solo ou a degradação do estado sanitário das árvores sobreviventes, aumentam a sua suscetibilidade a pragas e
doenças, e condicionam fortemente a produtividade primária.

-

o aumento do risco meteorológico de incêndio na vertente sul é um forte condicionante dessa

A elevada presença de espécies lenhosas exóticas invasoras constitui uma das maiores
ameaças às comunidades vegetais autóctones da Madeira. A vulnerabilidade atual a plantas
invasoras exóticas é negativa, dada a sua expansão territorial atual.
A vulnerabilidade futura a espécies de plantas exóticas invasoras é muito negativa e os fatores
sua expansão futura; o aumento da produtividade primária líquida, que potencia o seu cresci-

As pragas e doenças
acelerar o seu desenvolvimento, pela precipitação e pela humidade, que é essencial para muitos
agentes patogénicos. As alterações climáticas têm efeitos diretos no desenvolvimento, reprodução e sobrevivência destes organismos.
A vulnerabilidade atual a pragas e doenças é negativa, devido à presença do Nemátodo da

agravamento da sua patogenicidade devido às alterações climáticas e ao potencial efeito da
temperatura sobre os organismos prejudiciais, em particular, os insetos vetores da doença.
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Tabela 7.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Produtividade e
distribuição potencial da
plantada

ATUA L

LONGO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

BA IX A

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

POSITI VA

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEG ATI VA

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

(2070 -20 9 9)

ATUA L

Produtividade e distribuição
potencial da
natural

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Risco de incêndio
LONGO
(2070 -20 9 9)

Risco de expansão de
plantas invasoras exóticas
e de ocorrência de pragas
e doenças

ATUA L

LONGO
(2070 -20 9 9)

Atualmente, já existem medidas no programa de apoio ao desenvolvimento rural que visam
-

3.2.3. Biodiversidade

elevado número de endemismos e habitats ricos com uma elevada diversidade de espécies
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terrestes e marinhas. As alterações climáticas forçam a deslocação dos ecossistemas em
fenológico) seja ultrapassado ou devido ao impacte de eventos extremos.
Foi avaliada a vulnerabilidade atual e futura às alterações climáticas dos vários grupos taxonómicos, terrestres e marinhos, presentes no arquipélago da Madeira. Foram avaliados 8 grupos
aves e mamíferos) e 3 grupos de fauna marinha (cetáceos, peixes e invertebrados), num total de
74 espécies representantes desses grupos e dos vários habitats das várias ilhas do arquipélago.
Em termos da vulnerabilidade atual às alterações climáticas, visto que as espécies se encontram
adaptadas ao clima existente, esta foi considerada como neutra para todas as espécies, muito
embora se considere que possam já existir alguns efeitos das alterações climáticas que ainda
não foram documentados.
Biodiversidade Terrestre
o maior número de espécies com uma vulnerabilidade considerada crítica. Em oposição, as

Em geral, as espécies exóticas apresentaram vulnerabilidades neutras ou oportunidades, independentemente do grupo em análise.
As espécies mais vulneráveis às alterações climáticas na RAM são: i) ectotérmicas e cujo limiar
térmico já se encontra perto do seu limite máximo, ou dependentes de eventos de perturbação cíclica; ii) dependentes de fatores climáticos que despoletem o início das suas atividades
ambientais singulares ou cuja capacidade de dispersão é bastante limitada; iv) dependentes de
de predação ou competição (por exemplo, com espécies invasoras); v) aquelas cujo habitat é
populações estão bastante ameaçadas devido a outras pressões antropogénicas.

mundial e porque serão das espécies mais afetadas, quando comparadas com as restantes. Em
-

ao nível do número de espécies e de indivíduos, sobretudo os que possuam baixa capacidade
de dispersão ou populações muito fragmentadas. Os restantes grupos serão, no geral, menos
impactados negativamente pelas alterações climáticas.
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Os mamíferos, apesar de se terem estudado espécies potencialmente sensíveis, como os morcegos, devido à sua ecologia única, parecem ter uma capacidade adaptativa intrínseca robusta,
dado que não aparentam ser sensíveis às alterações climáticas.
As aves, devido à sua capacidade de dispersão e distribuição ao longo do arquipélago, são

Biodiversidade Marinha
As espécies de cetáceos mais vulneráveis são o cachalote e a baleia comum, na classe muito
apresentam uma vulnerabilidade negativa. Relativamente aos peixes e invertebrados marinhos,
poderão surgir tanto impactes negativos (como a redução das populações de espécies de climas
tropicais ou subtropicais e o aparecimento de novas espécies.
Habitats
Mayteno umbeliatae – Oleo madenrensis
vegetação Helichryso melaleuci – Sideroxylo marmulanae), como representado na Figura 14, e as

matagal de marmulano
barbusano (faciação infra-termo-

barbusano (faciação termolaurissilva temperada do til
vegetação rupículo de altitude

Figura 14. Séries de vegetação natural potencial da ilha da Madeira (Capelo et al, 2004 ) 15

Em termos gerais, as alterações climáticas irão promover a deslocação destes habitats em altitude. No entanto, esta deslocação poderá estar limitada pelas pressões antropogénicas (como
a pressão urbanística e poluição), fragmentação (como vales, montanhas e oceano, no caso das
15
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ilhas desertas e selvagens), espécies exóticas (com características invasoras) e eventos climáticos

O Maciço Montanhoso Central está condicionado ao topo de ilha da Madeira pelo que não se
poderá deslocar em altitude. Casos semelhantes, mas com séries de vegetação diferentes, são os

A Laurissilva tenderá a ganhar território ao habitat do Maciço Montanhoso Central, tal como
referido no setor das Florestas. No entanto, ao contrário do setor das Florestas, que considerou
a produtividade e distribuição potencial das suas espécies lenhosas, neste setor considerou-se a
deste habitat), a degradação da diversidade funcional e da estrutura ecológica deste ecossistema, bem como a interação negativa da pressão climática com outras pressões antropogénicas,
considerando-se por isso, que a sua vulnerabilidade tenderá a ser muito negativa.
No caso dos habitats do Zambujal Madeirense e Matagal Marmulano, estes têm distribuição atual

da biodiversidade para a RAM.

Tabela 8.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

V ULNER A BILIDA DE

H A BITAT S (QUA LIDA DE )

ATUA L

Maciço Montanhoso Central
Tenderá a deslocar-se em altitude
(ex.: Sorbus maderensis e Armeria
maderensis
da Madeira.

CURTO

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Floresta Laurissilva
Desloca-se em altitude (sobretudo
Laurissilva do Til, ex.: Pittosporum
coriaceum e Polystichum drepanum), estando condicionada

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Matagal Marmulano
Tende a deslocar-se em altitude,
estando condicionado pela forte
pressão urbana e fragmentação
do habitat.

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Zambujal Madeirense
A subida do nível médio do mar
irá forçar o habitat a deslocar-se
em altitude, no entanto, este
encontra-se altamente fragmentado e condicionado pela pressão
urbana.

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

TERRES TRES (DI V ER SIDA DE )

Aves
O habitat da Freira da Madeira
irá degradar-se devido a eventos
extremos (ex. incêndios). As

ATUA L

CURTO

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

POSITI VA

(2020 -2039)

devido à sua capacidade de
dispersão e por terem um caráter
generalistas no habitat.

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Alterações do regime
hídrico dos ecossistemas terão
impacto negativo, que será
ampliado pela baixa capacidade
de dispersão das espécies,
ou aparecimento de espécies
invasoras.

Mamíferos
Redução da disponibilidade de
insetos e alteração dos picos
de alimento, e reprodução de
mamíferos insectívoros. Não são
vulneráveis, pois têm uma boa
capacidade de dispersão e são
endotérmicos.

Plantas Vasculares
Impactes causados, sobretudo,
pelas alterações do regime
hídrico, que é limitado, devido à
baixa capacidade de dispersão
das espécies, já que há maior fragmentação do habitat, aumento
de distúrbios ou aparecimento de
espécies invasoras.

Répteis
Impactes devido à redução da
disponibilidade de insetos e o
aumento de espécies invasoras.

ATUA L

CURTO

67

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

CRÍTIC A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

CRÍTIC A

A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

POSITI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

passados e boa capacidade de
dispersão.

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Artrópodes
O aumento da temperatura
e diminuição da humidade
relativa terão impacte nos limites

ATUA L

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

NEG ATI VA

MUITO A LTA

CRÍTIC A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

(2020 -2039)

das espécies, potenciado com a
redução dos habitats e o aumento
de espécies invasoras.

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Moluscos
As espécies tenderão a deslocar-se, estando, no entanto.
limitadas pela geomorfologia das
ilhas, fragmentação do habitat e
espécies competidoras.

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Líquenes
O aumento da temperatura e
diminuição da humidade relativa
irão afetar os limites térmicos e
hidrológicos dos ecossistemas.
São bons bioindicadores das
condições microclimáticas e
detêm uma boa capacidade de
dispersão.

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

M A RINHOS (DI V ER SIDA DE )

Cetáceos
Alteração na distribuição das
espécies, redução da imunidade
das espécies, perda de habitat
para espécies associadas a áreas
e competição com atividades
humanas.

ATUA L

CURTO

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

NEG ATI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE
TEMPOR A L

Peixes
A área de distribuição das
espécies tenderá a alterar-se,
ocorrendo uma perda de espécies
de um conjunto de espécies
tropicais. Expectáveis alterações

ATUA L

CURTO

MUITO BA I X A

MUITO BA I X A

(2020 -2039)

LONGO

crescimento das espécies.

(2070 -20 9 9)

Invertebrados

ATUA L

cia, fenologia e crescimento das
espécies. Espécies não indígenas
podem encontrar condições para

(2020 -2039)

podendo vir a competir com
espécies nativas.

CONFI A NÇ A

CURTO

LONGO
(2070 -20 9 9)

MUITO BA I X A

MUITO BA I X A

MUITO BA I X A

MUITO BA I X A

69

V ULNER A BILIDA DE

NEUTR A

VA RI ÁV EL

VA RI ÁV EL

NEUTR A

VA RI ÁV EL

VA RI ÁV EL

As opções de adaptação neste setor passam por: medidas de conservação per se para as
espécies e habitats mais vulneráveis; melhoria da conectividade entre habitats, para facilitar o
constante do estado e evolução da biodiversidade no arquipélago da Madeira; e o aumento
climáticas seja elevada.

outras que possam ser consideradas, são: a revisão dos estatutos regionais de ameaça de espéconsiderando os efeitos das alterações climáticas; garantir a existência de uma paisagem diversi-

Os instrumentos de proteção da biodiversidade Ilha da Madeira e Porto Santo podem ser visuali-
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Legenda
Limites Parque Natural
Reserva Natural
Rede Natura 2000
Rede Áreas Marinhas
Limites Municípios

Figura 15. Instrumentos de conservação da biodiversidade na Ilha da a) Madeira e b) Porto Santo.

3.2.4. Energia
Os impactes das alterações climáticas foram examinados para a procura e a oferta de energia,
térmica e elétrica. Surge, em primeiro lugar, a questão da procura de energia ser sensível ao
tura da água de abastecimentos, diminui a elevação de temperatura requerida para atingir uma
certa temperatura-alvo. Também a elevação da temperatura ambiente leva a uma redução das
necessidades de aquecimento e um aumento das necessidades de arrefecimento em edifícios,
que podem ser satisfeitas via ar condicionado (elétrico), com um balanço anual que depende
de necessidades de energia, elétrica ou térmica, direta ou indiretamente, até porque os sistemas
tecnológicos e a regulamentação evoluem continuamente.
As principais infraestruturas relacionadas com a produção de energia elétrica na ilhas da

Legenda
Terminais portuários de mar e
de rio (COS-RAM)
Infraestruturas de Produção de
Energia Renovável (COS-RAM)
Estruturas de Produção de Energia
Não-Renovável (COS-RAM)

Figura 16. Distribuição das infraestruturas de produção de energia elétrica: a) Madeira; b) Porto Santo
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Quanto à oferta de energia, na RAM, a situação é dominada pela insularidade. A RAM depende
recuar, representa uma vulnerabilidade fundamental na segurança do abastecimento a partir do

RAM, designadamente através de eventos extremos: tempestades no oceano que impeçam ou
demorem o abastecimento de combustíveis, e cheias, aluviões, inundações, ou fogos que atinjam
caso do sistema elétrico, a insularidade acrescenta outros problemas: as centrais termoelétricas
(duas na Madeira e uma no Porto Santo), além de serem a fonte principal de energia elétrica, são,
também, essenciais ao funcionamento da rede elétrica isolada em cada ilha, já que asseguram o

renovável intermitente, e à variação do consumo. No caso da ilha do Porto Santo, a indisponibilidade da central termoelétrica acarreta a indisponibilidade total de energia na rede. No caso
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Figura 17. Consumos mensais de energia para climatização no hotel simulado para o cenário A2, para os períodos
de 2040-2069 e 2070- 2099. Fonte: CLIMAAT II
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compensadas pelas centrais térmicas, o que torna ainda mais importante conhecer quaisquer
vulnerabilidades que possam ter: não apenas as relativas ao abastecimento de combustível,
mas também ameaças físicas às instalações, designadamente, eventos extremos que possam

Quanto aos sistemas de energias renováveis, são sensíveis ao clima pelo próprio facto de transformarem, direta ou indiretamente, a energia proveniente da radiação solar, vento, precipitação,
etc.. Há alguma sensibilidade a eventos extremos, mas essencialmente à variabilidade dos
e diário. As oscilações de produção das turbinas eólicas e das instalações fotovoltaicas são
exemplos evidentes disto. Contudo, na Madeira, o caso da energia hídrica é o mais importante:

sistemas de Fontes de Energia Renováveis (FER) e o próprio sistema energético da RAM estão
desenhados e dimensionados para lidar com esta variabilidade, pelo que estão adaptados ao
clima atual (vulnerabilidade neutra).

exceção, única, mas importante, da hidroeletricidade.
no caso dos sistemas solares térmicos, pela redução de perdas térmicas e indiretamente, mas

mantém neutra.
O aproveitamento do recurso eólico parece ser pouco vulnerável às alterações climáticas. A

vimento tecnológico.

primária, que tenderá a aumentar com o aumento da temperatura e a diminuir com a redução
da precipitação. Estima-se, então, que a produtividade aumentará, mas, essencialmente, nas
pouco viável. Assim, as alterações climáticas não parecem vir a resultar, em termos práticos, num
aumento do potencial explorável de biomassa. Apenas se pode considerar uma oportunidade
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para o caso das lenhas para aquecimento de edifícios, mas não para o abastecimento à central
de incineração da Meia Serra.
Finalmente, aborda-se a exceção a este panorama de impactes baixos e vulnerabilidade neutra
ou, até, de oportunidades, que é a redução de produção de eletricidade pela via hídrica, devido

da Janela) são vulneráveis do ponto de vista geral do sistema electroprodutor (impacte sistémico). As demais centrais, que dependem de segundas quedas e caudais excedentes destinados
a outros usos, serão diretamente vulneráveis devido à redução dos caudais excedentes. No
tamentos, com vista a reforçar os sistemas adutores de aproveitamento existentes, permitindo

da energia para a RAM.

Tabela 9.

HORIZONTE
TEMPOR A L

CONFI A NÇ A

V ULNER A BILIDA DE

IMPAC TES N A PROCUR A DE ENERGI A

ATUA L

Aquecimento de águas
Para a mesma temperatura-alvo
de consumo, as necessidades de
energia dependem da temperatura
da água de abastecimento.

CURTO

MUITO A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

POSITI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Climatização
Diminuição geral das necessidades
de aquecimento, aumento geral
das necessidades de arrefecimento. O balanço depende do tipo

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

MÉDI A

NEUTR A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

IMPAC TES N A OFERTA DE ENERGI A

ATUA L

Solar térmico
A produção de energia depende da
radiação solar e, secundariamente,
da temperatura ambiente e da
água de abastecimento.

CURTO

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

POSITI VA

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Solar fotovoltaico
A produção de energia depende,
essencialmente, da radiação solar
e, muito secundariamente, da
temperatura ambiente e do vento.

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Biomassa
A produção de calor depende da
disponibilidade de sobrantes de

ATUA L

que variam com a área ocupada
dos sistemas, a sua produtividade,
a viabilidade e a capacidade de
recolha e transporte.

(2020 -2039)

CURTO

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Hídrica
As centrais hidreléctricas depen-

ATUA L

de água, que estão diretamente

(2020 -2039)

CURTO

ção das captações e pelas perdas.

Eólica
A produção das turbinas eólicas
depende de forma complexa da
intensidade do vento. É também
proporcional à densidade do
ar, pelo que a temperatura e
Variações de rumo podem resultar
em variações da turbulência, que
prejudica o desempenho.
Segurança do abastecimento de
combustíveis
Problemas nos portos de origem
ou tempestades podem atrasar
as entregas no abastecimento
de combustíveis por via marítima
(ex.: terminal de gás natural no
Caniçal), tal como o transporte
dentro da RAM.

LONGO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

MÉDI A

NEG ATI VA

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

MUITO A LTA

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

A LTA

NEUTR A

MÉDI A

NEUTR A

(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Centrais Termoelétricas
Potencialmente sensíveis a uma
combinação de subida do nível
do mar, maré e sobrelevação de
tempestade (e aluviões, no caso
da CT Vitória).
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CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

76

ABORDAGEM SETORIAL

Este é um dos setores cujas medidas de adaptação têm maior potencial de contribuir para a
-

nos instrumentos de planeamento energético e instrumentos legislativos, incluindo planos e
regulamentos nacionais, planos regionais, como os Plano de Ação para a Energia Sustentável
da Ilha da Madeira, do Porto Santo e dos Municípios, para além dos planos de investimento da
Empresa de Eletricidade da Madeira, e iniciativas de outras entidades, como a Agência Regional
da Energia e Ambiente da RAM.
Adicionalmente às medidas já previstas nos instrumentos de política energética em vigor, e sem
outros setores, podem ser consideradas medidas dedicadas ao aumento do conhecimento
namento de energia hídrica, com vista à construção de um maior número de pequenas albufei-

3.2.5. Recursos hídricos
-

maior volume provém da descarga natural das nascentes, sendo recolhida e transportada pelo
-

galerias, túneis e nascentes.
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Qualidade da água subterrânea: salinização dos aquíferos

Tipo de aquífero
Locais e descontínuos de elevada
produtividade
Moderada a elevada produtividade,
com reservas somente locais
Pouco produtivos ou eventualmente

Figura 18. Hidrogeologia da Ilha da Madeira (Simões Duarte, 199416)

se avaliou a vulnerabilidade atual e futura de 21 furos. O aumento da temperatura média anual
e a diminuição da precipitação anual média serão determinantes para uma redução da recarga
contrariar o fenómeno de intrusão salina. Foi também considerado o agravamento provocado

cloretos, enquanto a determinação da posição da interface salina, após redução da recarga e
vamento das condições de qualidade da água por aumento da concentração de cloretos, mas só

A vulnerabilidade resultante deste impacte situou-se essencialmente entre a muito negativa e a
21 furos analisados, ocorrerá um provável agravamento do teor de cloretos em apenas 6, para

efeito da extração de água dos furos, para suprir parcialmente as necessidades de consumo, é o
fator determinante na sua evolução.

16
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Tabela 10.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

V ULNER A BILIDA DE

QUA LIDA DE DA ÁGUA SUBTERR Â NE A : S A LINIZ AÇ ÃO DOS AQUÍFEROS

ATUA L

Furo da Ribeira de João Gomes
( JK18) e Furo da Ribeira de
São João ( JK19)

CURTO

LONGO

ATUA L

BA IX A

NEG ATI VA

CURTO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MUITO A LTA

NEG ATI VA

BA IX A

NEUTR A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Furo 2 da Ribeira do Porto Novo
( JK10), Furo 1 da Ribeira de Santa

NEG ATI VA

(2020 -2039)

(2070 -20 9 9)

Furo 1 da Ribeira do Porto Novo
( JK9) e Furo da Ribeira de Santa

MUITO A LTA

CURTO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MUITO A LTA

NEG ATI VA

BA IX A

MUITO NEG ATI VA

(2020 -2039)

Caniço ( JK23)
LONGO
(2070 -20 9 9)

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

( JK15) e Furo 1 da Ribeira da Boaventura ( JK17)

CURTO

LONGO

ATUA L

CURTO

LONGO

ATUA L

MUITO NEG ATI VA

BA IX A

CRÍTIC A

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MUITO A LTA

CRÍTIC A

BA IX A

CRÍTIC A

CURTO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MUITO A LTA

NEUTR A

BA IX A

NEUTR A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Furos da Ribeira dos Socorridos
( JK1, JK2, JK3 e JK5) e Furos da
Ribeira de Machico ( JK7 e JK12)

MUITO A LTA

(2020 -2039)

(2070 -20 9 9)

Furo 1 do Santo da Serra ( JK11) e
Furo 2 do Santo da Serra ( JK22)

V ULNER A BILIDA DE

(2020 -2039)

(2070 -20 9 9)

Furo 2 da Ribeira da
Boaventura ( JK21)
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CURTO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MUITO A LTA

NEUTR A

BA IX A

NEUTR A

BA IX A

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Furo 4 da Ribeira dos
Socorridos ( JK4)

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

MUITO A LTA

NEUTR A

BA IX A

NEUTR A

BA IX A

MUITO NEG ATI VA

MUITO A LTA

NEUTR A

BA IX A

NEUTR A

BA IX A

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Furo 6 da Ribeira dos
Socorridos ( JK16)

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Disponibilidade de água subterrânea: níveis piezométricos
na análise de 12 desses sistemas de extração de água. A vulnerabilidade resultante para o

suspensão da captação de água. Caso ocorra uma sobre-exploração, impedindo a recuperação

-

e um furo da Ribeira de Machico (JK12) apresentarão um cenário de vulnerabilidade negativa. No
Machico (JK7). Em todos os outros furos, para todos os períodos e para todos os cenários climáti-
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Tabela 11.
piezométricos dos furos.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

V ULNER A BILIDA DE

DISPONIBILIDA DE DE ÁGUA SUBTERR Â NE A : NÍ V EIS PIE ZOMÉ TRICOS DOS FUROS

Furo da Ribeira de João Gomes
( JK18) e Furo da Ribeira de

ATUA L

MÉDI A

NEUTR A

CURTO, MÉDIO
E LONGO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

PR A ZO
ATUA L
E CURTO
PR A ZO

Furos da Ribeira dos Socorridos
( JK1, JK2, JK3, JK4 e JK5)

MÉDIO

MUITO BA I X A

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)
ATUA L
E CURTO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

PR A ZO

Furo 6 da Ribeira dos Socorridos
( JK16) e Furo da Ribeira dos
Socorridos ( JK25)

MÉDIO

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

CURTO
(20 4 0 -20 69)

MÉDI A

N ÃO DISPONÍ V EL

V ULNER A BILIDA DE

NEUTR A

N ÃO DISPONÍ V EL

Furo 2 da Ribeira de Machico ( JK7)
MÉDIO

MUITO BA I X A

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MÉDI A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(20 4 0 -20 69)

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

Furo 3 da Ribeira de Machico ( JK12)
MÉDIO

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MÉDI A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

CURTO
(20 4 0 -20 69)

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

Furo 5 da Ribeira de Machico ( JK8)
MÉDIO

MUITO BA I X A

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Disponibilidade de água subterrânea: caudais de galerias, túneis e nascentes
determinou-se a vulnerabilidade atual de oito galerias e túneis. Apenas o Túnel 4 - Tornos
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- apresentou uma vulnerabilidade atual negativa, sendo que as restantes galerias e túneis

nascentes situadas nas cotas mais elevadas do Paúl da Serra, acima dos 1000 metros, são as
começa por afetar os caudais das captações mais elevadas, cuja situação se torna crítica no caso
das nascentes acima da cota dos 1000 metros e nas galerias do Rabaçal e Rabaças.

pelas nascentes, quer pelas galerias. Na situação mais extrema de redução da recarga, em

galerias.
O comportamento futuro da precipitação oculta, num cenário de alterações climáticas, é ainda
uma diminuição dos caudais das nascentes, galerias e túneis.

Tabela 12.
tuneis e nascentes.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

V ULNER A BILIDA DE

DISPONIBILIDA DE DE ÁGUA SUBTERR Â NE A : C AUDA IS DE G A LERI A S , TÚNEIS E N A SCENTES

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

MÉDI A

N ÃO DISPONÍ V EL

NEUTR A

N ÃO DISPONÍ V EL

Rabaçal (1020m)
MÉDIO

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

84

ABORDAGEM SETORIAL

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

A LTA

N ÃO DISPONÍ V EL

V ULNER A BILIDA DE

NEUTR A

N ÃO DISPONÍ V EL

Rabaças (1010m)
MÉDIO

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

NEG ATI VA

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L E
CURTO PR A ZO

Nascentes (1000m)

MÉDIO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L E
CURTO PR A ZO

Túnel da Levada do Seixal (835m)

MÉDIO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L E
CURTO PR A ZO

Nascentes (800m)

MÉDIO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

NEG ATI VA

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

MÉDI A

N ÃO DISPONÍ V EL
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V ULNER A BILIDA DE

NEUTR A

N ÃO DISPONÍ V EL

Fajã da Ama (630m)
MÉDIO

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Túnel Encumeada (450m)

CURTO, MÉDIO
E LONGO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

PR A ZO

ATUA L

Túnel 4 - Tornos (600m)

BA IX A

NEG ATI VA

CURTO, MÉDIO
E LONGO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

PR A ZO

Porto Novo (600m),
Fontes Vermelhas (350m)
e Túnel do Norte (260m)

ATUA L

A LTA

NEUTR A

CURTO, MÉDIO
E LONGO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

PR A ZO

Tem havido uma política ativa no sentido de contrariar os impactes sentidos nos recursos hídricos, promovendo assim a adaptação autónoma deste setor. Deverá, por isso, ser salvaguardada
a continuidade das ações implementadas, fomentando a criação de condições favoráveis para o
seu funcionamento e melhorando os resultados.

Figura 19.
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Legenda
Linhas de água

Caudais Galerias

-2

Cloretos Furos
-1

-2

-3

-2

-3

0

-1

0

municípios

Caudais Nascentes
-1

-3

Figura 19. Localização e vulnerabilidade para caudais das galerias, nascentes e tuneis; nível de cloretos e nível
piezométrico nos furos na Ilha da Madeira.

conhecimento sobre as vulnerabilidades deste setor perante alterações climáticas.

precisa dos caudais e da qualidade, ao nível das captações e pontos de entrega; a elaboração
-

das ao consumo humano.
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3.2.6. Riscos Hidrogeomorfológicos
Madeira é particularmente vulnerável a diversos fenómenos naturais e, naturalmente, a alterapromover a avaliação dos impactes provocados pelas alterações climáticas sobre esses fenómenos na Madeira, nomeadamente cheias e aluviões, movimentos de massa em vertentes, e subida
do nível médio das águas do mar.
Cheias e aluviões
Tipicamente, as cheias na RAM estão associadas a episódios de precipitação intensa, em períodos de apenas algumas horas. A ilha de Porto Santo (em particular, a cidade) é também afetada
para a ocorrência de cheias e aluviões, não é possível concluir sobre uma tendência clara acerca

de precipitação em curtos períodos de tempo (horários, por exemplo). No entanto, a vulnerabilidade atual é já crítica, dados os impactes observados resultantes destes fenómenos.

Figura 20.

Muito elevada
Elevada
Moderada
aluviões
linhas de água
freguesias

Figura 20. Suscetibilidade à ocorrência de cheias na ilha da Madeira. Fonte do tema dos aluviões: COSRAM 2007.

frequência de dias com precipitações elevadas, o que implica uma diminuição da frequência de
episódios subdiários com precipitações elevadas. No entanto, uma menor frequência de eventos
de precipitação elevada poderá implicar uma acumulação superior de depósitos nas vertentes e
tada pela quantidade de material disponível, pelo efeito de estrangulamento dos leitos e pela
coberto vegetal, sobretudo, através do seu efeito sobre os movimentos de massa associados às
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capacidade para alterar de forma drástica o coberto vegetal em áreas extensas.
Movimentos de massa em vertentes
impacte potencialmente danoso que provocam no local de ocorrência; por outro, pelo contributo fundamental que têm na produção de material sólido, de diversas dimensões, que chega
aos fundos dos vales e alimenta os caudais, durante os períodos de precipitações intensas.
Os eventos de precipitação relativamente intensa são o fator desencadeante essencial da
ocorrência de movimentos de vertente na Madeira. Ao mesmo tempo, há um conjunto de fatores
condicionantes do fenómeno que inclui, entre os principais, o declive, as caraterísticas dos

movimentos de vertente e na avaliação do potencial de transporte sólido em situação de cheias
rápidas.

Figura 21.

a 100m2

Moderada
Elevada
Muito elevada

Figura 21. Suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos (superiores a 100 m²) para ilha a Madeira. Fonte: Filipe, 201517.

Atualmente, a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertente é muito negativa. Para a mesma frequência e duração, será de esperar uma diminuição dos valores atingidos
17
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ocorrência de episódios de precipitação intensa, é o fator desencadeante essencial para os
movimentos de vertente na Madeira, os impactes a esperar serão, em igualdade dos restantes
fatores, no sentido de uma diminuição da frequência deste fenómeno.
Inundações de influência marítima
De forma geral, os cenários climáticos para a região da Madeira preveem uma subida do nível

A subida do nível médio do mar aumenta severamente a vulnerabilidade às inundações, nos concelhos da Ribeira Brava e do Machico, onde as áreas urbanas costeiras se situam a cotas muito
baixas, sem possibilidade de escoamento de águas em períodos de precipitação intensa e de
marés vivas. Esta situação poderá agravar-se em períodos em que haja coincidência temporal e
espacial de tempestades marítimas e cheias. A interação entre as tempestades e as cheias levará
por ribeiras.
Neste contexto, deve ser dada atenção particular à ilha de Porto Santo, devido à existência de
que se estende ao longo da maior parte do setor sudeste da ilha.

riscos hidrogeomorfológicos estudados.
Tabela 13.
nível médio das águas do mar.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Suscetibilidade à
ocorrência de cheias
depende da intensidade da precipitação e da acumulação, dos declives
e das condições de permeabilidade
e ocupação do solo, e da existência
de infraestruturas hidráulicas.

ATUA L

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

CRÍTIC A

BA IX A

CRÍTIC A

BA IX A

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

Suscetibilidade à
ocorrência de movimentos
de massa em vertentes
depende da intensidade da precipitação e da acumulação, do declive,
do tipo de solo, litologia, a forma
das vertentes, ocupação do solo e
dos taludes.

ATUA L

CURTO

A LTA

MUITO NEG ATI VA

BA IX A

MUITO NEG ATI VA

BA IX A

NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

MUITO NEG ATI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Suscetibilidade à ocorrência
de inundações marítimas
importa considerar os fatores
associados à morfologia da costa
(litologia, altitude, orientação).

V ULNER A BILIDA DE

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Da avaliação das vulnerabilidades atuais e futuras, emerge a noção clara de que é fundamental
das”, está ainda longe de ser cumprida.
Tendo em conta a diversidade de propostas, já enquadradas em estudos anteriores, mais do

contexto dos fenómenos naturais aqui analisados.

consideradas, estão relacionadas com: a atuação, no sentido de disciplinar e ordenar a ocupação

na RAM; e o aumento do conhecimento.

3.2.7. Saúde humana
A avaliação dos impactes das alterações climáticas na saúde humana dos residentes na ilha da
centrou-se nos impactes na saúde associados às ondas de calor, à qualidade do ar (partículas
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tos e carraças).
Ondas de calor
Os resultados obtidos mostram que, relativamente ao cenário de referência (1970-1999), em
todos os cenários futuros, a temperatura aumenta, enquanto a precipitação diminui. Tendo por
que ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos,
as temperaturas máximas do ar são 5ºC superiores à média das temperaturas máximas no
período de referência (1971-2000), conclui-se que, atualmente, o impacte na saúde resultante de

ser mais evidente no cenário A2, o padrão global é similar para ambos os cenários avaliados.
É provável que ocorram episódios de onda de calor em todos os concelhos, mas com maior
os meses mais afetados, enquanto julho e agosto serão os menos afetados. O impacte na saúde
é expetável que seja muito negativo para o cenário B2, admitindo-se que possam ocorrer níveis
críticos para o cenário A2.
A Figura 22 indica o número de ondas de calor no período de 1970 a 1990 e a Figura 23 no
cenário A2 entre 2070 e 2099.
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24 – 29
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29 – 34

5 – 10

34 – 39
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39 – 44

15 – 20

44 – 49
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Figura 22. Número de possíveis episódios de onda de calor entre abril e outubro para o período de 1970 a 1990.
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Figura 23. Número de possíveis episódios de onda de calor prováveis de ocorrer entre abril e outubro para o cenário
A2 para o período de 2070 a 2099.

Qualidade do ar
Os impactes associados à qualidade do ar foram apenas avaliados para o Funchal. Em relação à
lidade atual muito negativa, sendo expectável o agravamento desta situação no futuro. Em con-

gradual dos impactes na saúde, associados com as concentrações mais elevadas de PM10 e
impactes na saúde, com origem nos pólenes, também poderão ser uma preocupação no futuro,

Doenças transmitidas por vetores
As doenças que oferecem uma maior preocupação, numa perspetiva de saúde pública, são as
transmitidas pelas espécies de mosquito - Aedes aegypti e Culex pipiens e carraça - Ixodes ricinus.
É expectável que, no futuro, a Madeira esteja especialmente vulnerável a estes impactes, devido

O mosquito Aedes aegypti
se encontra infetado com nenhum dos vírus considerados preocupantes para a saúde pública
favoráveis à sua proliferação e foi responsável pelo surto de febre de dengue de 2012/2013. No
cenário de referência, assumindo que a população de mosquitos está infetada, o risco estimado
de transmissão da dengue é baixo (vulnerabilidade atual negativa). O risco de transmissão

referência e os vários cenários futuros nos municípios do Funchal e Machico.
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Tabela 14. Evolução dos períodos favoráveis do risco de transmissão da dengue para os municípios do Funchal e
Machico em diferentes cenários climáticos

FUNCH A L

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

BA SELINE
CURTO PR A ZO
(2010 –2039)

MÉDIO PR A ZO
(20 4 0 –20 69)

A2

A2

B2

A2
LONGO PR A ZO
(2070 –20 9 9)

B2

M ACHICO

BA SELINE
CURTO PR A ZO
(2010 –2039)

MÉDIO PR A ZO
(20 4 0 –20 69)

A2

A2

B2

A2
LONGO PR A ZO
(2070 –20 9 9)

B2

Atualmente, os estudos disponíveis revelam que o mosquito Culex pipiens não está infetado com
possibilidade da população de Culex pipiens
são da febre do oeste do Nilo (vulnerabilidade atual negativa), prevendo-se um aumento do risco

A carraça Ixodes ricinus está atualmente infetada com vários agentes patogénicos, incluindo a
Borrelia lusitaniae, a bactéria responsável pela doença de Lyme (ou Borreliose). No presente,
existe o risco de transmissão da doença de Lyme, pelo que se considera que a vulnerabilidade
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atual é muito negativa. No futuro, o risco de transmissão desta doença é provável que se
a transmissão da doença.
As alterações climáticas na ilha da Madeira aumentarão, muito provavelmente, o risco de transmissão das doenças transmitidas por mosquitos, em todos os concelhos. Tendo em conta o
existe um risco real de introdução destes vírus na Madeira e da sua propagação nos próximos
transmissão das doenças serão idênticos para todas.

saúde humana.

Tabela 15.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Morbilidade e mortalidade
associadas a ondas de calor

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

MÉDI A

NEUTR A

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Mortalidade e morbilidade
associada à exposição de
partículas PM10

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Mortalidade e morbilidade
associada à exposição a Ozono

CURTO

95

V ULNER A BILIDA DE

MÉDI A

NEUTR A

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

CRÍTIC A

A LTA

NEG ATI VA

MÉDI A

NEG ATI VA

MÉDI A

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

NEG ATI VA

A LTA

CRÍTIC A

A LTA

MUITO NEG ATI VA

A LTA

MUITO NEG ATI VA

A LTA

MUITO NEG ATI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Morbilidade associada
à exposição a pólens

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Desenvolvimento e sobrevivência
do mosquito que transmite o vírus
do Dengue, replicação viral e
contacto vetor/hospedeiro

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Desenvolvimento e sobrevivência da carraça que transmite a
doença de Lyme, replicação viral
e contacto vetor/hospedeiro

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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ter na saúde pública, é fundamental que as medidas de controlo do mosquito, assim como
periodicamente.
Globalmente, as medidas de adaptação às alterações climáticas no setor da saúde humana têm
vindo a desenvolver-se nos últimos anos, associadas a alguns dos recentes eventos climáticos
extremos, por exemplo, ondas de calor e inundações. Uma das principais medidas de adaptação
é o sistema de aviso e alerta, prevenindo as autoridades de saúde competentes, e a população
em geral, para os riscos relacionados com as alterações climáticas.
Outras medidas passam por fortalecer os cuidados de saúde primários para o possível aumento
de doenças cardiorrespiratórias e/ou transmitidas por vetores, promover campanhas de sensibi-

gens SMS, aplicativos móveis, entre outros).

3.2.8. Turismo
Para o turismo na RAM (ilhas da Madeira e do Porto Santo), promoveu-se a avaliação da
vulnerabilidade do sistema turístico às alterações climáticas, no sentido de propor as medidas
oportunidades.
e paisagem marinha; e Porto Santo), nas infraestruturas associadas ao turismo e na procura

considera-se a análise dos padrões de conforto térmico dos turistas (nacionalidades) que visitam
ao produto turístico, e de aspetos relacionados com a comunicação e imagem associadas ao
turismo. Este setor é ainda analisado transversalmente, tendo em conta os impactes e vulnerabilidades de setores considerados chave para o Turismo, como a Biodiversidade, Energia, Agricultura e Floresta.

turístico e pontos de interesse turístico.
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Legenda
linhas de água
lagos e lagoas interiores naturais

históricas

aeroporto

terminais portuários de mar e de rio

campos de golfe

praias, dunas e areais interiores
parques e jardins

marinas e docas secas
parques de campismo
praias, dunas e areais costeiros

museus

H

hospitais
empreendimentos turísticos
municípios

Figura 24. Infraestruturas turísticas e pontos de interesse turístico a) Madeira; b) Porto Santo

A cidade do Funchal apresenta-se já muito vulnerável, principalmente devido à ocorrência de
verá um aumento da vulnerabilidade para crítico.
O sistema que permite a fruição da atual paisagem da Região Autónoma da Madeira, com as
características atuais, que atrai turistas, apresenta, genericamente, uma vulnerabilidade com
tendência negativa. Esta vulnerabilidade está associada à degradação de alguns habitats (como
a Laurissilva), ao abandono da agricultura como atividade económica relevante, à destruição
de espécies endémicas e a vários riscos de ação cumulativa – incêndios, pragas e expansão de
plantas invasoras exóticas.
O aumento da suscetibilidade à ocorrência de inundações marítimas, na ilha do Porto Santo,
deve-se à subida do nível médio do mar. As áreas mais vulneráveis a esta sobreposição de
nhando a tendência de subida do nível do mar.
As estruturas rodoviárias potencialmente relevantes, do ponto de vista turístico, são atualmente
Este comportamento deve-se ao aumento do risco de incêndio e o consequente aumento
de material sólido disponível para ser transportado, bem como à manutenção dos níveis de
vulnerabilidade associados à suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em verten-
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à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, que contribuirá para a diminuição da
vulnerabilidade destas estruturas.
As estruturas marítimas (ex: portos e marinas), relevantes do ponto de vista turístico, apresen-

do mar.
No contexto do conforto térmico, para a ilha da Madeira (Funchal), a vulnerabilidade terá
tendência para aumentar ao longo do tempo, devido à subida da temperatura, até ao nível muito

A vulnerabilidade da ilha do Porto Santo, no contexto do conforto térmico, genericamente, é
positivo do aumento da temperatura deve-se, essencialmente, ao mercado francês e português.

térmico humano, para o Funchal e Porto Santo para o cenário cenários climáticos futuro A2.

Tabela 16. Resposta dos mercados emissores a alterações no conforto térmico humano para o Funchal e Porto Santo
no cenário A2 (CLIMAAT II, 2006).

CEN Á RIO A 2 PA R A 2070 –9 9

POPUL AÇ ÃO
TURÍS TIC A

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

UK / DE
FUNCH A L

P T / FR
FI
UK / DE

PORTO
S A NTO

P T / FR
FI

lidade, transposta na Tabela 17.
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Tabela 17.

HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Cidade do Funchal
Ocorrência de aluviões no
Funchal; doenças transmitida por
vetores; ocorrência de inundações
marítimas; qualidade e disponibilidade de água para o Turismo.

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEG ATI VA

BA IX A

NEG ATI VA

BA IX A

CRÍTIC A

BA IX A

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MUITO BA I X A

CRÍTIC A

BA IX A

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEUTR A

MUITO BA I X A

CRÍTIC A

A LTA

MUITO NEG ATI VA

MUITO BA I X A

CRÍTIC A

MUITO BA I X A

MUITO NEG ATI VA

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Natureza / Paisagem
Terrestre e Marinha
Doenças transmitida por vetores;
alterações no mosaico paisagís-

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Porto Santo
Aumento da suscetibilidade
de ocorrência de inundações
marítimas.

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

Infraestruturas Rodoviárias
Sistema de vias turísticas afetação
da atividade excursionista, afetação da mobilidade, diminuição da
satisfação do turista; alterações
e agrícola; recursos hídricos e
disponibilidade no turismo.

ATUA L

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)
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HORIZONTE

CONFI A NÇ A

TEMPOR A L

ATUA L

Infraestruturas Marítimas
Afetação das estruturas e da
operacionalidade; aumento da
suscetibilidade à ocorrência de
inundações marítimas.

CURTO

V ULNER A BILIDA DE

A LTA

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEUTR A

MUITO BA I X A

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Infraestruturas aeroportuárias
Afetação das estruturas e da
operacionalidade.

CURTO
(2020 -2039)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Conforto térmico
Ilha da Madeira (Funchal)

MÉDIO

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

N ÃO DISPONÍ V EL

A LTA

NEUTR A

MUITO BA I X A

NEG ATI VA

MUITO BA I X A

MUITO NEG ATI VA

A LTA

NEUTR A

MUITO BA I X A

POSITI VA

MUITO BA I X A

NEUTR A

(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ATUA L

Conforto térmico
Ilha do Porto Santo

MÉDIO
(20 4 0 -20 69)

LONGO
(2070 -20 9 9)

ABORDAGEM SETORIAL

101

das são dependentes das vulnerabilidades dos setores já mencionados. Assim, também a sua
adaptação está ligada à adaptação levada a cabo para cada setor.

oferta dos vários produtos turísticos da Madeira, nomeadamente: a gestão e manutenção de

ção e criação de cotas para estruturas turísticas com necessidades intensivas de água (campos
nos meses de inverno; o reforço do peso da Cultura no ordenamento estratégico do Turismo; a
-

a transferência de recursos do Turismo para a agricultura, tendo em vista a preservação das
levadas e paisagem agrícola (apoio à agricultura, para a manutenção das estruturas, que são
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4. Abordagem transversal
4.1. Necessidade de adaptação
Adaptar os sistemas naturais e humanos às alterações e variabilidade climática não é algo
completamente novo na Região Autónoma da Madeira. A sociedade está habituada a lidar com
a variabilidade climática de forma autónoma, e muitas são as ações que visam lidar com os seus
impactes, sobretudo decorrentes de eventos meteorológicos extremos. Assim, a adaptação
autónoma às alterações climáticas pode e está a acontecer a diferentes escalas, desde o cidadão
à intervenção em grandes infraestruturas. No entanto, dado o conhecimento atual sobre os
cenários climáticos futuros, urge a necessidade de se integrar estas projeções climáticas de
forma antecipatória, ou seja, planeada no processo de adaptação.
De acordo com as mais recentes revisões do estado da ciência das alterações climáticas, pelo
Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas18 , dada a quantidade de gases com
efeito de estufa existentes na atmosfera e a inércia do sistema terrestre, as alterações climáticas
serão, em certa medida, já inevitáveis.
Para além disso, os esforços para a redução de gases com efeito de estufa (mitigação) têm
estado aquém dos desejáveis, para um Planeta climaticamente estável. Deste modo, existem
entre as quais se destaca as seguintes:
As alterações climáticas não podem ser totalmente evitadas. Devido ao continuado
aumento das emissões de gases com efeito de estufa, para a atmosfera, e a inércia dos sistemas
terrestres, o aquecimento global irá provavelmente agravar-se. Os efeitos desse aquecimento já

É cada vez mais desadequado tomar decisões com base no clima histórico. Dado que
18
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o clima está em mudança, os modelos que incorporem decisões baseadas em critérios que
os padrões climáticos estão a mudar, é necessário incorporar esta mudança, sobretudo em
grandes investimentos e em infraestruturas de média e longa duração.
A adaptação planeada é mais
do que a reativa (ou autónoma). Alguns dos impactes
potenciais, como ondas de calor, incêndios não controlados, seca extrema e cheias, são, pela
depois do impacte acontecer, a planeada, dado que tem mecanismos de incorporar as incerpodendo, dessa forma, evitar graves perdas de bens materiais e naturais, bem como a rutura
temporária de serviços públicos essenciais (água e eletricidade), ou in extremis a perda de vidas
humanas.
Haverá uma exigência crescente para que os riscos climáticos sejam considerados
nas decisões de planeamento. Com a publicação da Estratégia Europeia de Adaptação às
haja uma exigência das diversas entidades públicas para integrar a adaptação nas suas políticas.
O desenvolvimento de estratégias de adaptação planeada a nível local, nacional, europeu e

Geralmente são as pessoas e grupos sociais mais vulneráveis que sofrem os principais
impactes das alterações climáticas. Isto acontece devido à sua limitada capacidade de resposta, pelo que a resposta dos sistemas tem de acautelar as suas necessidades. É importante ter
em conta que as alterações climáticas nem sempre ocorrem de forma linear e gradual, devendo
os sistemas estar preparados para lidar com a possibilidade de mudanças abruptas.
A implementação de medidas de adaptação pode promover benefícios indiretos imediatos
próprio sistema, tornando-o mais apto a lidar com a variabilidade climática e eventos extremos,
não adaptar resulta no desaproveitamento dessas oportunidades.
Os tipos e níveis da Adaptação

› Autónoma
máticos, mas é desencadeada por mudanças ecológicas, em sistemas naturais, e por mudanças
de mercado ou bem-estar, em sistemas humanos.
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› Planeada (antecipatória) - Resulta de uma deliberada opção política, baseada na perceção de
dade de atuar de forma a regressar, manter ou alcançar o estado desejado.

adaptativa atual dos vários sistemas, que é tida em conta na avaliação da vulnerabilidade

em conta os cenários climáticos, os recursos disponíveis dos sistemas humanos e seus impactes
socioeconómicos, estruturais, institucionais e as suas capacidades e características tecnológicas.

gico das opções até ao nível da medida.
As estratégias de adaptação

associada, podendo ser genericamente descritas como:
› Viver com os riscos – aceitar que os sistemas, comportamentos ou atividades atuais deixaram
de ser sustentáveis; que não existem recursos ou interesse em adaptar; que os impactes não
afetam valores socioculturais prioritários, pelo que se podem perder.
› Prevenir os impactes
climática, melhorando a capacidade adaptativa, de forma a permitir a continuação das atividades; ou estar bem preparado para o caso de ocorrer impacte, ajudando a recuperar o sistema
rapidamente.
› Partilhar responsabilidades – compensar as perdas com recurso a seguros, partilhando,
assim, a responsabilidade e custos da resposta adaptativa.
› Explorar oportunidades – retirar vantagens da alteração das condições climáticas, poten-

› Transformação
promover uma mudança mais fundamental no sistema, para um estado completamente novo.
As opções de adaptação
radas cinco dimensões para as opções de adaptação:
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› Aumentar o conhecimento
como a iniciativas de disseminação de informação e formação, acerca das alterações climáticas,
dos impactes potenciais e das medidas de adaptação.
› Investir em tecnologia
para a adaptação, e ao estádio de desenvolvimento tecnológico do sistema.
› Melhorar a governança – engloba aspetos legais, institucionais e de governação, incluindo
de decisão, aplicação de leis ambientais, podendo também ser incluídos os processos de
participação.
› Impulsionar a socioeconomia – engloba medidas que possam contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da RAM, seja através de envolvimento da sociedade, seja através de
ferramentas económicas, como a criação de emprego.
› Trabalhar com a natureza
respeito ao uso da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas para apoiar a adaptação.
As medidas de adaptação

-

possam surgir no decorrer do processo de adaptação.

4.2. Economia da adaptação
Segundo estimativas que suportaram a Estratégia Europeia de Adaptação, por cada euro gasto
em proteção de cheias, podem ser poupados seis euros, dando argumentos económicos que
motivam a ação. Por outro lado, uma boa adaptação é baseada no entendimento dos custos e
benefícios económicos da ação versus
de informação e de evidência.
No caso da RAM, o ano de 2010 é um ano de referência, quanto a fenómenos climáticos extremos. As aluviões de fevereiro de 2010 provocaram 42 vítimas, 6 desaparecidos, 120 feridos,
cerca de 900 desalojados e elevados danos materiais, com custos a rondarem os 1000 milhões
de euros (considerando apenas os danos associados às infraestruturas e excluindo as perdas de
(PIB) da RAM em 2010. Segundo Sauter e colaboradores19 , após as aluviões de Fevereiro de 2010,

19
(2013) Impacts of climate change on all European islands, A report by the Institute for European Environmental Policy
(IEEP) for the Greens/EFA of the European Parliament. Final Report. Brussels. 2013
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Em agosto desse ano, os incêndios consumiram uma área superior a 8000 hectares, ou seja, da
rando apenas os custos diretos da madeira ardida).

transformadora, setor da energia e construção, e obras públicas.
Segundo a Comissão Europeia20
Acrescentado Bruto (VAB) da RAM. No entanto, a redução de um hectare de terra cultivada pode
aluviões, estima-se terem sido cerca de 122 milhões de euros.

Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional.

aconselhável complementar a estratégia com uma avaliação do custo-benefício relativo à inação,
ou seja, quanto custará à RAM caso não haja a adoção proativa de medidas de adaptação.

4.3. Princípios
conjunto de princípios genéricos orientadores que lhe dão suporte, ajudam a direcionar a ação e

› Promoção do Desenvolvimento Sustentável do arquipélago – A adaptação deverá ser rea-

Ambiente:
· As medidas de adaptação devem ter um efeito positivo sobre a preservação dos recursos
naturais da RAM e potenciar os serviços dos seus ecossitemas.

espécies endémicas.
20
Regions –Final report. ISBN : 978-92-79-38411-0 doi: 10.2776/83383
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Economia:
-

climáticas, e que tenham benefícios secundários para vários setores da RAM.
Sociedade:
que encorajem a coesão social, sendo que os custos da adaptação devem ser suportados por
todos, e não só por aqueles que são diretamente afetados pelo evento climático (princípio da
solidariedade).
· A adaptação deve limitar, ao mínimo possível, as escolhas das gerações futuras (princípio da xibilidade), sendo que, em caso de dúvida, a escolha deve ser de prevenção do impacte (princípio
da precaução).
› Assumir a responsabilidade: haverá um compromisso e apoio claro por parte dos decisores
da RAM à Estratégia CLIMA-Madeira, incorporando a responsabilidade de adaptar os sistemas

› Trabalhar com as incertezas
tal como acontece na temática das alterações climáticas. Estas não devem ser um argumento
de decisão.
› Envolver as parte interessadas: O desenvolvimento e implementação da Estratégia CLIMA-Madeira devem envolver os vários agentes representantes da sociedade da RAM, complementando-a com o conhecimento empírico e a experiência local, num processo colaborativo de

› Partilha de informação
uma melhoria contínua do conhecimento, através da partilha e comunicação de informação rele-

› Promover a cooperação: trabalhar em parceria é essencial em todo o processo de adaptação. A cooperação deve integrar as partes afetadas pelas alterações climáticas, as partes
responsáveis pela implementação das medidas de adaptação e os facilitadores do sucesso
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› Ponderar uma vasta gama de opções: durante o planeamento da adaptação, deve ser
considerada uma vasta gama de opções para este processo. Devem ser medidas dedicadas ao
impacte, mas, também, transversais aos vários setores.
› Priorização das medidas: é necessário ter em conta que os recursos disponíveis para a

› Integrar nos instrumentos e estruturas existentes: as medidas de adaptação propostas

necessário ter em consideração que o clima não é o único perigo para a RAM, esta região é afetada por vários fatores não climáticos, como são os socioeconómicos. Deste modo, a Estratégia
CLIMA-Madeira deve estar ligada a outros instrumentos estratégicos da RAM.
› Planeamento sistémico: o carácter eminentemente sistémico da adaptação leva a que esta
não possa ser objeto de tratamento isolado e linear. O esforço de adaptação deve ser transversal à sociedade, numa abordagem que envolva, de forma integrada, outros sistemas não
considerados prioritários na estratégia e tendo em conta as diferentes escalas da RAM.
› Evitar

: Durante o planeamento da adaptação, deve haver um balanço entre medidas
vos da própria estratégia de adaptação e de outras estratégias da RAM.
› Mitigação: As medidas de adaptação equacionadas devem, sempre que possível, contribuir
para a redução de gases atmosféricos com efeito de estufa. Deve ser dada especial prioridade
à adaptação baseada em ecossistemas que visam a captura e sequestro de carbono, ao mesmo
tempo que aumentam a resiliência do território.
› Avaliar e monitorizar: A adaptação é um processo contínuo, e não um objetivo próximo, pelo
cácia das medidas implementadas e realimentar a estratégia num processo de melhoria contínua.

4.4. Áreas transversais
adaptação, promovendo uma abordagem sistémica no processo.

4.4.1. Investigação e inovação
Estratégia CLIMA-Madeira, desenvolvendo uma agenda regional de prioridades de investigação,
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inovação e demonstração de adaptação, ao apoiar protocolos de cooperação entre instituições
participação em redes internacionais de investigação.

programas de investigação internacionais, nacionais e regionais; melhorando o conhecimento
sobre os impactes, vulnerabilidades e adaptação às alterações climáticas; fomentando atividades
conjuntas para o acesso a fundos regionais, nacionais e europeus de investigação; iniciando um
RAM e na Macaronésia.
máticas da RAM, foram apresentadas lacunas de conhecimento; e na interação com os agentes,
área transversal (Tabela 18).
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Tabela 18.
Biodiversidade, Energia, Recursos Hídricos, Riscos Hidrogeomorfológicos, Saúde Humana e Turismo.

SE TOR

PRIORIDA DES DE IN V ES TIG AÇ ÃO

CLIM A

Estudos sobre a projeção da evolução futura da frequência e da intensidade de fenómenos meteorológicos extremos, em especial de eventos de precipitação extrema.

cotas entre os 580 e os 1560 metros. O estudo deve também analisar a representatividade e
continuidade espacial junto à linha de costa.
Melhoria do conhecimento sobre a ecologia das espécies da Laurissilva.

AGRICULTUR A E FLORES TA S

Estudos sobre impacte e adaptação às Alterações Climáticas da vinha e da bananeira.
Estudos da capacidade adaptativa da agricultura biológica às alterações climáticas.
Estudos sobre a capacidade adaptativa de novas culturas às alterações climáticas.
Estudos sobre métodos inovadores de gestão da água, para rega de culturas.

de alterações climáticas.
Estudos comparativos sobre os Serviços de Ecossistema da paisagem em mosaico da RAM.
Estudos sobre o potencial da adaptação, baseada em ecossistemas na preservação da agricultura da RAM.
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SE TOR

PRIORIDA DES DE IN V ES TIG AÇ ÃO

Estudos da distribuição, composição e funcionamento dos ecossistemas marinhos.
Estudos sobre potenciais impactes diretos e indiretos nos habitats terrestres.
-

BIODI V ER SIDA DE

nível da comunidade, ecossistema, paisagem e das espécies terrestres e marinhas.
Estudos sobre o tamanho populacional das espécies, as migrações e os impactes das atividades
humanas nas populações de cetáceos.

Avaliação dos impactes potenciais das alterações climáticas nos peixes.

ções climáticas, e sobre a sua potencialidade enquanto bioindicadores.

climáticas.
Estudos sobre as características construtivas dos edifícios, os equipamentos instalados e o

Cenários da taxa de renovação dos edifícios e da evolução das características construtivas,
desempenho energético de edifícios, para analisar os resultados nos vários cenários climáticos.

ENERGIA

Modelo de simulação de todo o sistema hídrico/hidroelétrico da ilha da Madeira, tendo por

Estudos sobre o potencial da microprodução e implementação de redes inteligentes na RAM.
Estudos da construção de albufeiras em altitude que possam também contribuir para a regula-
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PRIORIDA DES DE IN V ES TIG AÇ ÃO

recursos hídricos.

RECUR SOS HÍDRICOS

Melhoramento das séries de dados temporais sobre os recursos hídricos (atualmente apresentam elevada descontinuidade, com elevado número de observações em falta e/ou registos

Estudos comparativos de boas práticas de adaptação às alterações climáticas, na preservação
dos recursos hídricos na RAM.
Estudos sobre o potencial da adaptação, baseada em ecossistemas, na preservação dos
recursos hídricos da RAM.
Estudo dos impactes do ordenamento do território, incluindo a ocupação e usos do solo nos
recursos hídricos em cenários de alteração climática.

RISCOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS

Análise dos impactes das alterações climáticas e das necessidades de adaptação, em termos de

atenção à ilha do Porto Santo.
Estudos sobre a criação de bacias de retenção, tendo em vista a atenuação dos caudais de
ponta de cheia.
Estudos dos efeitos da criação de albufeiras nas principais ribeiras, no controlo das cheias
naturais dessas linhas de água, bem como das estruturas de amortecimento de cheias.

análise de dados.
Aquisição de informação hidrométrica.
Estudos sobre o potencial da adaptação, baseada em ecossistemas na mitigação dos riscos
hidrogeomorfológicos da RAM.
Estudos históricos, antropológicos e sociais na RAM, no contexto das alterações climáticas e
risco hidrogeomorfológico.
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Estudos quantitativos sobre os impactes na saúde, relacionados com a qualidade do ar ambiente.

RAM (Doença de Declaração Obrigatória).

S AÚDE HUM A NA

urbano e a planos de ação.
Desenvolvimento de modelos de previsão de poluição atmosférica e respetivos sistemas de
tenção e o registo contínuo de dados.
Estudos sobre os alergénios presentes na atmosfera da ilha da Madeira e os seus efeitos na saúde.
Estudos da estrutura da população de vetores, face à possibilidade de ocorrerem múltiplas
introduções do mesmo vetor, e desenvolvimento dos mecanismos de reconhecimento precoce
do risco de importação de novas estirpes e da ocorrência de outras doenças transmitidas pelo
Aedes Aegypti, assim como do risco de exportação para a Europa.
reservatórios; recolha sistemática de base epidemiológica para as doenças transmitidas por vetores.
Estudos dos impactes dos fenómenos meteorológicos na operacionalidade aeroportuária
ros por via aérea.
Estudo detalhado das projeções dos modelos climáticos futuros sobre o regime de ventos no
aeroporto da Madeira e sobre a agitação marítima na RAM.

TURISMO

Avaliação da capacidade de carga das estruturas e pontos turísticos.

eventos climáticos (por exemplo: áreas expostas a riscos de inundações marítimas, a erosão e
risco de cheia ou movimentos em vertentes).
Estudo dos impactes do turismo no sistema ecosociocultural da RAM.

riscos climáticos associados a cada local.

Estudos dos impactes económicos das alterações climáticas, no turismo da RAM.
vidade dos produtos emergentes (por exemplo: Turismo Desportivo, Reuniões e Incentivos,
Parapente, Surf).
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4.4.2. Resiliência aos atuais extremos climáticos

Desta forma, devem ser tratados de forma integrada.
Os eventos extremos, relacionados com as condições climáticas e hidrogeomorfológicas, que
se consideram mais relevantes para a RAM, tendo em conta os impactes sociais, económicos e

Esta área deve incentivar a melhoria contínua da capacidade adaptativa da RAM e dos vários
subsistemas à atual variabilidade climática, em particular aos eventos extremos, através da promoção e acompanhamento de ações que visem aumentar a atual resiliência dos vários setores, e
da integração de medidas de adaptação nos vários instrumentos de governança vigentes a todas
as escalas relevantes, para uma coerente implementação da Estratégia CLIMA-Madeira.

que possam ser consideradas, são apresentadas na Tabela 19.

Tabela 19.

A LU V IÕES

› Atuação no sentido de disciplinar e ordenar
a ocupação do território, nomeadamente, nas
áreas de risco elevado do domínio hídrico.
› Criação de um sistema de alerta contra cheias
e movimentos de massa, em vertente comple mentar aos serviços da meteorologia e proteção
civil, com capacidade de antever, em algumas
horas, a aproximação de sistemas atmosféricos
muito intensas.
› Implementação de obras de correção nas
teção das ribeiras e linhas de água, mediante
mitigação de catástrofes.

FOGOS FLORES TA IS

› Aumento da resiliência do território aos incênoutras atividades que promovam
a criação de barreiras à propagação dos fogos.
› Redução da incidência de incêndios (sensi-

› Criação de um sistema de alerta rápido de
apoio à intervenção na luta contra os incêndios,
grícolas e outras infraestruturas necessárias a
intervenções de emergência.
›
divulgação de medidas de recuperação para
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A maioria das medidas sugeridas vem reforçar medidas já propostas nos vários instrumentos

resta Contra Incêndios, o Plano Regional de Ordenamento Florestal e os Planos de Ordenamento

4.4.3. Prevenir tendências de longo prazo
Esta área deve promover o planeamento sistémico e implementação atempada de medidas que
-

origem em elementos atmosféricos compostos, e que se consideram mais relevantes para a

20, um conjunto de medidas de adaptação para lidar com os riscos e explorar as oportunidades

Tabela 20. Medidas de adaptação para os perigos climáticos considerados: aumento da temperatura, chuvas

TEMPER ATUR A

PERIGO

MEDIDA S DE A DA P TAÇ ÃO

de variedades precoces).
Controlo de saúde à entrada da RAM de viajantes, vindos de regiões onde as doenças transmie desinfeção dos produtos importados.
Melhoria do desempenho térmico dos edifícios.
Estudos sobre o possível aparecimento e desaparecimento de espécies marinhas e terrestres.
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MEDIDA S DE A DA P TAÇ ÃO

CHU VA S

TORRENCI A IS

Promoção da conservação dos muros de suporte de terras (poios).

formações vegetais que fornecem uma maior proteção ao solo.
Elaboração de cartas de Zonas Inundáveis, nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias (D.L. nº364/98).

FOGOS FLORES TA IS

Recuperação e reabilitação dos ecossistemas pós-incêndio, assegurando a respetiva

Promoção da cooperação e articulação de medidas de gestão, e intervenção entre diferentes
mento do território.
Controlo e erradicação de espécies vegetais invasoras.

-

ONDA S DE C A LOR

Melhoria do comportamento térmico dos edifícios.
Melhoria dos sistemas de informação de alerta e de intervenção.
Planeamento e implementação de espaços urbanos verdes, com espécies de baixo teor alergénico.
Melhoria da rede de transportes públicos, incluindo boa articulação com o transporte privado.
Comunicação dos riscos e das medidas a tomar, de forma regular, à população e turistas.

Melhoria das redes de distribuição de água e redução de perdas em todo o sistema de trans-

SEC A S

Constituição de reservas estratégicas de água, com aumento das estruturas de captação e adu-

ros dos Recursos Hídricos.
Desenvolvimento e implementação de planos de contingência de secas.
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PERIGO

MEDIDA S DE A DA P TAÇ ÃO

Promover a adaptação das infraestruturas portuárias (com implicações no turismo, energia,
trocas comerciais).
Adaptação da gestão do litoral à subida do nível médio do mar.
Intervenção para a preservação da praia e duna do Porto Santo.
Aplicação de um regime sustentável de exploração dos furos costeiros para prevenir a
intrusão salina.
Segurança do abastecimento de combustíveis e das centrais termoelétricas, tendo em conta
a elevação do nível do mar, sempre que são renovadas infraestruturas costeiras.

TEMPES TA DES

promovam as condições para esta atividade e, adicionalmente, atuem como estruturas de
proteção da costa, nomeadamente da praia do Porto Santo.
Promoção de fontes de energia renovável para produção de eletricidade, associada a sistemas
produção elétrica.
namento de combustíveis, da redução da procura e do aproveitamento de energias renováveis.
Implementação de um sistema de alerta de tempestades, com capacidade para antever, em
algumas horas, a aproximação de eventos climáticos extremos na ilha da Madeira e na ilha do
Porto Santo.

Importa integrar as medidas propostas nos instrumentos de governança vigentes, pelo que

Para as medidas de adaptação, face ao aumento da temperatura, salienta-se: Plano Regional
de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira; Programa de Desenvolvimento
Rural para a Região Autónoma da Madeira 2020; Plano de Ação para o controlo do Nemátodo
da Madeira de Pinheiro (NMP) na RAM; Planos Diretores Municipais; Planos de Ordenamento e
para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, da Ilha do Porto Santo e dos Municípios da RAM.
Para as medidas de adaptação enumeradas para as chuvas torrenciais
instrumentos de governança vigentes, onde poderão potencialmente ser integradas: Programa
de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2020; Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira; Plano Regional de Ordenamento do Território
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Madeira; Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central; Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira; Plano Regional de Água da Madeira; Plano de Gestão
de Risco de Inundação; e Plano Regional de Emergência de Proteção Civil.
Relativamente aos fogos
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; Plano Regional de Ordenamento Florestal;
Planos Diretores Municipais; Planos de Ordenamento e Gestão de Áreas Protegidas; e Plano

No caso das secas, foi indicado o Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma

Quanto à subida do nível médio do mar
vigentes: Planos de Ordenamento da Orla Costeira; Planos Diretores Municipais; e Estratégia Mar
Madeira 2030.
No caso das tempestades, os instrumentos de governança vigentes referidos foram: Planos
de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, da ilha do Porto Santo e dos Municípios
da RAM; Planos de Ordenamento da Orla Costeira; Planos de Ordenamento e Gestão das Áreas
Protegidas; e Plano Regional de Emergência de Proteção Civil.

4.4.4. Comunicação e capacitação

população em relação ao tema das alterações climáticas; capacitação de adaptação dos vários
agentes da RAM, através de ações de formação estratégicas; e difusão do conhecimento nos
mos privados.
A comunicação e a capacitação dos agentes aumentam o seu nível de consciência e também a
capacidade adaptativa da RAM. O Observatório CLIMA-Madeira tem um importante papel nesta
área, dado que é uma plataforma de partilha, tratamento e divulgação de informação sobre o
clima e alterações climáticas entre todos os agentes da RAM, podendo ser a base para apoiar a
articulação das várias entidades regionais, com vista a desenvolver uma estratégia de comunicação comum.

os quais se considerou mais importante direcionar informação sobre as vulnerabilidades e adaptação às alterações climáticas na RAM. Para estes, foram também selecionados os principais
temas que deveriam ser abordados, bem como qual o processo de comunicação e/ou capacitação mais adequado a esse grupo e quais as entidades que poderiam participar nestes processos
de comunicação e capacitação.
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As crianças e jovens são um dos grupos-alvo, dado o seu grau de vulnerabilidade e potencial

que são bastante vulneráveis, em particular, no que respeita à saúde. Outros grupos considerados importantes foram os agricultores, os silvicultores, as empresas ligadas ao turismo, os
decisores políticos, os técnicos do poder regional e local, e a comunicação social.

Destaca-se, na Tabela 21, para alguns grupos-alvo, os processos de comunicação e capacitação
possíveis, bem como as entidades potencialmente capacitadas para facilitar o processo.

Tabela 21. Grupos-alvo, processos de comunicação e entidades responsáveis pelas ações de comunicação e
capacitação

GRUPO

CRI A NÇ A S EM IDA DE

PROCESSOS DE COMUNIC AÇ ÃO E C A PACITAÇ ÃO

uma cultura ambiental.

PRÉ- ESCOL A R

ENTIDA DES EN VOLV IDA S

Secretaria Regional
de Educação

Ações de formação para educadores.

CRI A NÇ A S
1º E 2 º CICLO

ambiental.
Criação de projetos integrados, através de
parcerias com instituições.

Programa Ecoescolas
Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos
Naturais

Associações de
Agricultores
JOV ENS 3 º CICLO

e análise de livros relevantes.

E SECUNDÁ RIO

Visitas de Estudo.

Associações de
Pescadores
Universidade da Madeira
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PROCESSOS DE COMUNIC AÇ ÃO E C A PACITAÇ ÃO

ENTIDA DES EN VOLV IDA S

mentos em caso de ondas de calor, de alterações
da qualidade do ar, da presença do vírus do dengue,
e como atuar em casos de emergência (fogos,
aluviões, tempestades).

Secretaria Regional
da Saúde
Juntas de Freguesia

Secretaria Regional de
Agricultura e Pescas
AGRICULTORES

tes e boas práticas agrícolas (ex.: conservação de
solo, escolha de culturas, planeamento agrícola,

Associações de
agricultores
Associações de regantes
Entidades gestoras
da água

SI V ILCULTORES

Ações de formação sobre economia, no contexto
das oportunidades, associada às alterações
climáticas.

Direção Regional de
Florestas e Conservação

situação de emergência, com origem em eventos
climáticos extremos (ex.: inundações marítimas
e aluviões).

Serviços de proteção civil
regional e municipais

POPUL AÇ ÃO RESI DENTE EM ZON A S
COS TEIR A S E ZON A S
RIBEIRINH A S

EMPRES A S LIG A DA S
AO TURISMO

DECISORES POLÍTICOS

as vulnerabilidades e adaptação às alterações
climáticas.
Ações de formação para o setor hoteleiro sobre
a promoção da adaptação ligada à mitigação (ex.:

Workshops colaborativos entre técnicos e decisores, orientados para a redução de vulnerabilidades
climáticas.

Secretaria Regional da
Economia, Turismo e
Cultura

Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos
Naturais
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GRUPO

PROCESSOS DE COMUNIC AÇ ÃO E C A PACITAÇ ÃO

tório CLIMA-Madeira (com mapas, dados, áreas de
discussão).
TÉCNICOS DO PODER
REGION A L E LOC A L

Ações de formação sobre a prevenção e gestão de
a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas.

ENTIDA DES EN VOLV IDA S

Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos
Naturais
Municípios
Governo Regional

Ação de formação sobre vulnerabilidades e adaptação às alterações climáticas e desastres naturais.
MEDIA (IMPRENS A
ESCRITA , R Á DIO E
TELE V IS ÃO)

REDES SOCI A IS

contactar, no Observatório CLIMA-Madeira, sobre
alterações climáticas (com oportunidade de
lhes aceder para obter informação de qualidade

pessoais.

Direção Regional do
Ordenamento do Território e Ambiente

Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos
Naturais
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5. Implementação e monitorização
5.1. Estruturas de apoio à estratégia
A adaptação às alterações climáticas é um processo iterativo, que envolve diversos agentes, e
sárias estruturas de apoio e gestão deste processo. Desta forma, é proposta a constituição da
Comunidade de Adaptação da Região Autónoma da Madeira, que visa apoiar a implementação
e processos de decisão da Região, e garantindo que o caminho da adaptação vai ao encontro

a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, e à escala das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Macaronésia, promovendo a cooperação com os Açores e Canárias.

COMUNIDADE DE ADAPTAÇÃO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
PA INEL
DE AGENTES
Poder regional
GRUPO DE
COORDEN AÇ ÃO

Poder local
Conhecimento local
Setor Privado

GRUPO DE
A POIO AO
FIN A NCI A MENTO

Sociedade civil
OBSERVATÓRIO CLIM A - M A DEIR A

ESTRATÉGIA NACIONAL ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
ADAPTAÇÃO DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS – AÇORES E CANÁRIAS

Figura 25. Estrutura da Comunidade de Adaptação da Região Autónoma da Madeira
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O Grupo de Coordenação integra representantes das diferentes tutelas da Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais, sendo coordenada pela Direção Regional do Ordenamento do
seja proposto por alguns dos seus membros, tendo como competências:
›
› Promover a articulação entre os diferentes pilares da Comunidade de Adaptação, através da

›
ultraperiféricas;
›

-

› Elaborar propostas para a revisão da Estratégia CLIMA-Madeira;
› Apresentar um relatório anual de acompanhamento do processo de adaptação na RAM.
O Painel de agentes irá incluir representantes de diferentes entidades, potencialmente
interessadas no processo de adaptação às alterações climáticas na RAM, que devem estar
representadas nas seguintes categorias: poder regional (Administração regional), poder local
(Administração local), conhecimento local (setor académico), setor privado (setor empresarial)
as múltiplas perspetivas dos agentes, no processo de adaptação, e aconselhar o Grupo de
Estratégia CLIMA-Madeira, bem como a apresentação de propostas de melhorias, sempre que
considerarem necessário.
O Grupo de apoio ao

integra representantes das diferentes entidades respon-

A Comunidade de Adaptação da RAM deve reunir, por convocatória do Grupo de Coordena-

O Observatório CLIMA-Madeira
partilha, tratamento e divulgação de informação) que, além de servir de apoio à Comunidade de
Adaptação da RAM, será o local preferencial de comunicação com a população da RAM, acerca
da adaptação às alterações climáticas.
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5.2. Financiamento da adaptação
Para além dos fundos próprios, as regiões ultraperiféricas, tal como mencionado pela Comissão
Europeia21
ticas climáticas e hidrogeomorfológicas locais e a dependência económica, em relação a alguns

à adaptação às alterações climáticas, através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo Social Europeu (FSE),
elencados no Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (2014-2020); Fundo de

Autónoma da Madeira 2020 (PRODERAM); Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e das
Pescas (FEAMP); e também o Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2014-2020.

mas de prevenção e gestão de riscos, da gestão da água e da rega, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional e do Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural.
O Programa de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias tem como uma das suas
principais prioridades fortalecer a gestão ambiental e a prevenção do risco nas três regiões
projetos de investigação relacionados com a adaptação às alterações climáticas, com foco na biomarinhas. É muito importante que os resultados e as principais conclusões destes projetos
estejam facilmente acessíveis aos vários agentes, tanto do setor público, como do setor privado.
das através do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, do Programa Operacio-

dos seus objetivos e eixos prioritários de ação.
No caso do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, alguns dos eixos
prioritários que podem suportar medidas de adaptação às alterações climáticas são: i) Reforçar
a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; ii) Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de carbono, em todos os setores; iii) Proteger o ambiente e promover a
21
Regions –Final report. ISBN : 978-92-79-38411-0 doi: 10.2776/83383
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redes de infraestruturas.
No Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias, existe um
eixo prioritário dedicado a ‘Promover a adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão

O Programa Operacional para a Sustentabilidade e
dos Recursos
seguintes objetivos e eixos temáticos: i) Apoiar a transição para uma economia com baixas
emissões de carbono em todos os setores; ii) Promover a adaptação às alterações climáticas e a

promover a adaptação às alterações climáticas, como o Programa para o Ambiente e a Ação
Climática (LIFE), para o período 2014-2020, em que a adaptação às alterações climáticas e a
governação e informação em matéria de clima são domínios prioritários; e o Mecanismo de
Financiamento do Capital Natural, lançado pelo Banco Europeu de Investimento e pela Comissão
adaptação ao clima.
As sinergias entre mitigação e adaptação às alterações climáticas na RAM, por exemplo nos
Fundo de

-

ciência Energética

5.3. Monitorização
-

-

Indicadores de processo
Os indicadores de processo têm como objetivo acompanhar as diferentes fases da abordagem
seguida no desenvolvimento da Estratégia CLIMA-Madeira (estruturar o problema, avaliar
Adaptation preparedness scoreboard”,
um painel de avaliação de preparação para a adaptação às alterações climáticas, que está a ser
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dos estados-membros. Na Tabela 22, são apresentados os indicadores de processo sugeridos
para cada uma das fases da Estratégia CLIMA-Madeira.

Tabela 22. Indicadores de processo da Estratégia CLIMA-Madeira

FA SE

INDIC A DOR

1a. Existe um organismo da administração regional responsável pela elaboração
de políticas de adaptação e existem mecanismos de coordenação vertical e

1b.
tes na elaboração de políticas de adaptação.

-

1c. Estão planeadas ações de cooperação com outras regiões ultraperiféricas da

1d.
climáticas e de eventos extremos climáticos.

FA SE 1
ES TRU T UR A R O

1e.
sociais e ambientais das alterações climáticas.

PROBLEM A

1f.
existem interfaces entre ciência e política, tais como workshops, para facilitar o
diálogo entre investigadores e decisores políticos.

1g.
mento público da investigação sobre impactes, vulnerabilidades e adaptação às
alterações climáticas.
1h. Os dados e informações relevantes sobre adaptação estão disponíveis para
todos os agentes, por exemplo, através de um website dedicado.
1i.
disseminados materiais de educação e de formação sobre adaptação às alterações
climáticas.
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FA SE

INDIC A DOR

2a. Para os setores prioritários, é considerada uma gama de opções de adaptação
consistente, com os resultados de estudos de avaliação das vulnerabilidades
setoriais às alterações climáticas e com medidas e boas práticas de adaptação.
FA SE 2
AVA LI A R SOLUÇÕES

2b.
adaptação e para aumentar a resiliência ao clima nos setores vulneráveis.
2c. Estão a ser mapeadas as medidas de adaptação autónomas.
3a. As atuais estratégias de gestão e prevenção de riscos consideram os extremos
climáticos atuais e projetados.
3b. As atuais políticas de planeamento e gestão do uso do solo têm em conta os
impactes das alterações climáticas.
3c.
risco ou instrumentos políticos alternativos, para incentivar investimentos na
prevenção de riscos.
3d.
adaptação seja efetivamente implementada.
3e. Existem mecanismos de cooperação para fomentar e apoiar a adaptação a
diferentes escalas relevantes, por exemplo, municipal e local.

FA SE 3
IMPLEMEN TA R E
MONITORIZ A R

3f. Existem processos para o envolvimento dos agentes na implementação das
políticas, medidas e projetos de adaptação.
3g. A integração da adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais é

3h. A informação sobre ações de adaptação é recolhida e divulgada, incluindo, por
exemplo, os gastos relacionados com a adaptação.
3i. Existe cooperação entre os vários organismos da administração regional ou
local para recolher dados e informações sobre a adaptação nos diferentes níveis.
3j. Está prevista a revisão periódica da Estratégia CLIMA-Madeira.
3k. Os agentes estão envolvidos na avaliação e revisão da política regional de
adaptação às alterações climáticas.
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Os indicadores estão formulados para serem de resposta simples e inequívoca, resumindo-se a
em cada fase da Estratégia CLIMA-Madeira.
Indicadores de conteúdo

evolução das vulnerabilidades potencialmente mais preocupantes para a RAM. Na Tabela 23,

Tabela 23. Indicadores de conteúdo da Estratégia CLIMA-Madeira
SE TOR

INDIC A DOR

Área de distribuição da bananeira e vinha (ha/ano).

AGRICULTUR A

Consumo de água para rega (m3/ano).

3

/ano).

Área ardida (ha).

FLORES TA S

Área de plantas invasoras (ha).

Área ardida por habitat (ha).
Distribuição de espécie indicadora BRIÓFITOS (ex.: Echinodium setigerum) (ha).
BIODI V ER SIDA DE

Distribuição de espécie indicadora LÍQUENES (ex.: Sticta canariensis) (ha).
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SE TOR

INDIC A DOR

ENERGI A

Boaventura (g/l).
Caudais das nascentes acima dos 1000 metros (m3/s).
RECUR SOS
HÍDRICOS

3

/ano).
3

/ano).

Perdas de água nas redes de distribuição de água potável e rede de rega (m3
Nº de vítimas, desalojados, habitações destruídas, infraestruturas rodoviárias
destruídas em episódios de aluviões.
RISCOS HIDRO - GEOMORFO - LÓGICOS

Investimento anual em proteção e manutenção costeira (€/ano).
Nº de pessoas afetadas anualmente com o vírus do Dengue.
Nº de pessoas afetadas anualmente com a doença de Lyme.
S AÚDE

Nº de admissões hospitalares por doenças respiratórias e cardiovasculares.
Área de praia do Porto Santo (ha).

TURISMO

Investimento anual em manutenção de infraestruturas rodoviárias e marítimas,
causadas por desastres de origem meteorológica (€/ano).
Nº de voos cancelados devido a condições meteorológicas adversas.
Nº de ligações marítimas canceladas devido a condições meteorológicas adversas.

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

137

Os indicadores estão formulados para serem de resposta simples e reaproveitados de outros

5.4. Avaliação e revisão
Durante o desenvolvimento da Estratégia CLIMA-Madeira, envolveu-se um conjunto alargado de
atores da RAM, cujos contributos serviram para completar a mesma. No entanto, apesar de se
considerar que os agentes que contribuiram para a estratégia são representativos das diferentes
perspetivas da RAM, não foi possível integrar todas as partes interessadas, pelo que, no futuro,
outros atores devem ser integrados neste processo participativo e inclusivo.

da mesma, e, desta forma, num novo ciclo, incluir as lições resultantes da avaliação, em sinergia

Os objetivos, princípios e indicadores apresentados na Estratégia CLIMA-Madeira são ferramentas essenciais para avaliar o processo de adaptação da RAM ao longo do tempo. A Comunidade

As diferentes etapas do processo de adaptação estão ligadas entre si para permitir a incorpora-

Embora a adaptação às alterações climáticas seja um processo em contínuo desenvolvimento,
Estratégia CLIMA-Madeira deve ser revista dentro de um período relativamente curto, de quatro
a seis anos (2020).
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Anexo - Envolvimento de agentes externos
Lista de participantes inscritos nos workshops
de 2015, respetivamente, na Reitoria da Universidade da Madeira.

NOME

INS TITUIÇ ÃO

A DA LBERTO C A RVA LHO
A DEL A IDE VA LENTE

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

A LE X A NDRE CORREI A

Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa

A N A DINIS

Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental da Madeira

A N A GOMES

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

A NA M A RIA LEBRE

Ana Maria Guedes Lebre, Unipessoal Lda.

A N A PINHEIRO

Serviço Regional de Proteção Civil

A NA S A LGUEIRO

Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais

A NDREI A GONÇ A LV ES

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

A NTONIE TA A MORIM

Direção Regional de Pescas

A NTÓNIO OLIM

Laboratório Regional de Engenharia Civil

AURÉLI A DE SEN A

Associação dos Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo

BE ATRIZ J A RDIM

Empresa de Eletricidade da Madeira

BERN A RDO A R AÚJO

Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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NOME

INS TITUIÇ ÃO

C A RIN A FREITA S

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

C ÁTIA GOU V EIA

SPEA Madeira

CL ÁUDI A RIBEIRO

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Madeira

CL ÁUDI A S Á
CRIS TIN A A BREU

Instituto Português de Malacologia (Delegação Regional da Madeira)

CRIS TIN A C Â M A R A

Serviço do Parque Natural da Madeira

DAV ID AV EL A R

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

DÍLI A MENE ZES

Serviços do Parque Natural da Madeira

DIN A RTE RODRIGUES

ANA, S.A.

DIN A RTE TEI X EIR A
DORES VAC A S

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais

DUA RTE BA RRE TO
DUA RTE COS TA

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

DUA RTE ENC A RN AÇ ÃO
EDUA RDO A FONSO

Comando Operacional da Madeira

ELIZ A BE TH OLI VA L

Agência Regional de Energia e Ambiente da RAM

EL S A C A SIMIRO

INFOTOX - Consultores de Riscos Ambientais e Tecnológicos, Lda.

ÉNI A RODRIGUES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

ÉNIO FREITA S

Direção Regional de Turismo (Visit Madeira)

EUNICE PINTO

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

EUSÉBIO REIS
FERDIN A NDO A BREU
FERN A NDO SILVA

Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia

FILIPA VA SCONCELOS

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

FILIPE A LV ES

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Madeira

FILIPE DUA RTE S A NTOS

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

FILIPE OLI V EIR A

Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira

ANEXO

143

NOME

INS TITUIÇ ÃO

FR A NCISCO FERN A NDES

ANA, S.A.

GORE TE FREITA S
GR AÇ A M ATEUS

Serviços do Parque Natural da Madeira

GREGÓRIO FREITA S

Banco de Germoplasma ISOPlexis universidade da Madeira

HENRIQUE RODRIGUES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

HUGO COS TA

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

ILÍDIO SOUS A
I VO GÓIS
JOA N A REIS

Universidade da Madeira

JOÃO AV EIRO

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

JOÃO C A NNING CLODE
JOÃO DELG A DO

Direção Regional de Pescas

JOÃO LUÍS
JOÃO MONIZ

Serviço do Parque Natural da Madeira

JOÃO RODRIGUES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

JOSÉ LIM A S A NTOS

Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa

JOSÉ M A RQUES

Centro de Química da Madeira - Universidade da Madeira

JOSÉ SPÍNOL A
L AUR A MEGI A

Banco de Germoplasma ISOPLEXIS - Universidade da Madeira

LÍLI A NUNES

Secretaria Regional Ambiente Recursos Naturais

LIS A NDR A C A M ACHO

Laboratório Regional de Engenharia Civil

LIV IA SILVA
LUIS FREITA S

Museu da Baleia

LUÍS ORNEL A S

Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA

LUIS RIBEIRO

Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

M A DA LENA FUG A RÉU

Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

M A FA LDA FREITA S

Estação de Biologia Marinha do Funchal
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NOME

INS TITUIÇ ÃO

M A NUEL BISCOITO
M A NUEL FILIPE
M A NUEL OLI V EIR A

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

M Á RCIO GOU V EIA
M A RI A DA GR AÇ A AGUI A R

Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

M A RIA GOMES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

M A RI A GONÇ A LV ES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

M A RI A JOÃO CRUZ

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

M A RI A JOÃO S A NTOS

Agência Portuguesa do Ambiente

MIGUEL C A RVA LHO

Centro de Estudos da Macaronésia - Universidade da Madeira

NÉLI A SOUS A

Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

NUNO BATIS TA

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

OLG A C A M ACHO
PATRÍCI A C A IRES

Centro de Empresas e Inovação da Madeira

PATRÍCI A FREITA S

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

PATRICIO AGREL A
PAUL A PES TA N A

Instituto de Desenvolvimento Regional IP-RAM

PAULO BA P TIS TA
PAULO C A NECO

Capitania do Porto do Funchal e do Porto Santo

PAULO OLI V EIR A

Serviços do Parque Natural da Madeira

PAULO SILVA LOBO

Centro de Ciências Exactas e da Engenharia - Universidade da Madeira

PAULO V IEIR A

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

PEDRO G A RRE T T

Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa

R A FA EL C A M ACHO

Universidade da Madeira

R A IMUNDO QUINTA L

Amigos do Parque Ecológico do Funchal

REN ATO BA P TIS TA
RIC A RDO AGUI A R

Consultor CLIMA-Madeira
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NOME

INS TITUIÇ ÃO

RIC A RDO A R AÚJO

Museu de História Natural

RITA C Â M A R A

Centro Hospitalar Funchal

RITA RODRIGUES
ROBERTO FA RI A
ROGÉRIO MURILH A S

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

SÉRGIO LOPES

Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos

SÉRGIO LOUS A DA

Centro de Ciências Exactas e da Engenharia - Universidade da Madeira

SÍLV IO COS TA

Instituto de Desenvolvimento Regional IP-RAM

SOFI A SILVA

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

SÓNI A FREITA S
SÓNI A GONÇ A LV ES
SÓNI A R A MOS

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

SUS A N A PR A DA

Universidade da Madeira

URBA NO GONÇ A LV ES

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

URIEL A BREU
V IC TOR PRIOR

IPMA - Observatório do Funchal

V IRGÍLIO SILVA

Amigos do Parque Ecológico do Funchal

V ITOR BA RRE TO

Universidade da Madeira

