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Os cenários de mudança profunda no clima à escala global e 
concretamente em Portugal apresentam-se cada vez mais 
gravosos e mais fiáveis. Portugal já não é hoje o país que era 
há 10, 20 ou 50 anos atrás. Essa modificação agravar-se-á nos 
anos futuros e o grosso impacto cairá sobre as populações, em 
particular as mais pobres. Mas a ameaça penderá sobre todas 
as classes sociais.
 
As previsões para Portugal são claras: as temperaturas médias 
já aumentaram 0,5ºC desde a década de 1950 (e aumentaram 
1ºC no Mediterrâneo desde o início do século) e continuarão a 
aumentar durante o século XXI. A frequência, duração e 
intensidade de épocas quentes (até 5ºC mais quente no Verão) 
e ondas de calor agravar-se-ão. A precipitação vai reduzir-se, 
colocando ainda maior pressão sobre zonas semi-áridas como 
algumas zonas do Algarve e Alentejo. As secas em grande 
escala no Mediterrâneo (de que a seca na Síria entre 2005 e 
2010 é um excelente exemplo) tenderão a agravar-se, com 
todos os riscos agrícolas e sociais que lhe estão associados. A 
precipitação média cai e aumenta a variabilidade da 
precipitação durante a estação o verão. O número de dias com 
gelo diminui e o número de noites tropicais (noites onde a 
temperatura mínima diária é superior a 20ºC) aumenta. Vários 
fenómenos climáticos extremos tornam-se mais graves: 
tempestades mais violentas, por vezes tempestades tropicais, 
tornados em pequena escala, violência marítima, cheias 
rápidas. Em suma, já vivemos num território mais seco, muito 
mais quente e exposto a fenómenos climáticos extremos, com 
uma pressão crescente no litoral por parte do mar em 
ascensão. Os últimos anos já demonstraram que as alterações 
climáticas agravaram todas as fragilidades do nosso território e 
as vulnerabilidades das populações.
 
Num contexto de eleições autárquicas este tema torna-se cada 
vez mais incontornável: o país tem de apostar em políticas de 
ruptura com o actual modelo energético e de preparação de 



populações e territórios para condições de vida mais adversas. 
Se as grandes linhas podem ser estabelecidas em políticas 
nacionais, é em muitos casos nas autarquias que se aplicarão 
na prática estas mudanças: das fontes energéticas, dos 
transportes, da habitação, do ordenamento do território, dos 
serviços públicos.
 
Há duas linhas principais de actuação relativas a este tema:
-       Mitigação (redução das emissões de gases com efeito de 
estufa) e;
-       Adaptação (perante as alterações que já se conhecem, 
que agravam as fragilidades naturais das regiões).
(Embora façamos esta distinção, muitas das medidas servem 
os dois objectivos simultaneamente.)
 
Há questões gerais e que têm de ser transversais aos 
programas autárquicos do Bloco: a expansão dos transportes 
públicos eléctricos e seu caminho para a gratuitidade, a 
implementação das energias renováveis nas redes existentes e 
a promoção da autossuficiência energética com base nestas 
mesmas energias renováveis, políticas de habitação social de 
boa qualidade e isolamento térmico, ordenamento do território 
com objectivos claros de protecção e não como ferramenta de 
especulação imobiliária, serviços públicos de qualidade, 
nomeadamente em Saúde e protecção da natureza e contra 
incêndios adequados a novas condições. A nível local também 
deverá haver a pressão para a expansão da ferrovia como 
forma de melhor acessibilidade e quebra de isolamento de 
tantas regiões do país.


