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RESUMO 

O presente trabalho pretende contribuir para a compreensão do processo de produção do 

discurso mediatizado sobre alterações climáticas, em particular no que diz respeito à 

seleção das fontes, analisando o peso do IPCC como fonte de informação nos órgãos de 

comunicação social em Portugal, aquando da publicação do quinto relatório do IPCC, 

pretende também perceber pela análise dos eurobarómetros a perceção da população 

portuguesa perante a realidade das alterações climáticas. Foi efetuada uma análise de 

conteúdo às notícias dos órgãos de comunicação social selecionados – Correio da 

manhã, Público e RTP –, selecionadas através da palavra-chave “alterações climáticas” 

no intervalo de tempo entre junho de 2013 e setembro de 2014, num total de 207 

notícias. Como principal resultado temos a perceção de que os relatórios do IPCC têm 

um impacto importante nos órgãos de comunicação social bem como a perceção de que 

é preciso mais na criação de hábitos e conhecimento na opinião pública. 
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ABSTRACT 

This paper aims to contribute to the understanding of the process of production of 

mediated discourse on climate change, in particular with regard to the selection of 

sources, analyzing the weight of the IPCC as a source of information in the media in 

Portugal, when publication of the fifth report of the IPCC. Is also an objective to verify 

the perception of the Portuguese population on climate change based on the results of 

the Eurobarometer. The selected media were Correio da Manhã, Público and RTP – 

using the keyword "climate change" in the time interval between June 2013 and 

September 2014, resulted at 207 news. As main result, we have the perception that the 

IPCC reports have an important impact on the media and the perception that it takes 

more to create habits and knowledge on public opinion. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

1.1. Introdução 

As alterações climáticas são um tema que diz respeito a todo o planeta, apresentando uma 

série de consequências que poderão trazer mudanças para as quais não estamos preparados 

bem como alterar as características do mundo tal como o conhecemos. Com a revolução 

industrial o homem passou a ter o poder de alterar pelas suas ações as condições do normal 

funcionamento do planeta e dos seus sistemas, para isso contribuiu cada um de nós através 

dos nossos hábitos e comportamentos diários. 

Nas últimas duas décadas, as alterações climáticas transformaram-se numa questão pública 

e política de grande importância. Emergindo inicialmente da esfera científica, a questão 

conquistou um nível de atenção muito significativo nos media e noutras áreas públicas e 

desencadeou processos políticos inéditos. Com fortes ligações ao campo económico, as 

alterações climáticas têm também cruciais dimensões éticas e culturais (Carvalho, 2011). 

Relativamente à interpretação científica do problema, o Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) (http://www.ipcc.ch/) é uma organização criada pelo Programa das 

Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

com o fim de procurar reunir toda a investigação na área das alterações climáticas e 

perceber através da realização de relatórios com periodicidade de cinco anos entre eles, 

qual a situação atual e prevista em três diferentes campos, os cenários previstos com base 

em modelos simulados, os impactes e riscos esperados e por fim as medidas a ter em conta 

para combater as alterações climáticas. O último relatório a ser publicado por este 

organismo foi o Fifth Assessment Report (AR5), e decorreu este último ano, no período 

entre setembro de 2013 e abril de 2014. Os relatórios do Intergovernamental Panel on 

Climate Change (IPCC) constituem sínteses do conhecimento científico relacionado com 

as alterações climáticas que são atualizadas com intervalos de cerca de cinco anos. A 

investigação produzida nesta área é sujeita a revisão e avaliação apurada e compilada nos 

referidos relatórios. O IPCC divide-se em três Grupos de Trabalho (WG): o Grupo de 

Trabalho I (WGI) que se centra nos aspetos científicos das mudanças do clima; o Grupo II 

(WGII) debruça-se sobre os aspetos socioeconómicos, com ênfase nos impactos e 
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vulnerabilidades, e, por fim o Grupo de Trabalho III (WGIII) que estuda as formas de 

combate às emissões de gases com efeito de estufa. O IPCC tomou o papel de mediador 

entre as conclusões do trabalho científico e a tomada de decisões, disponibilizando 

informação acerca dos riscos e das consequências das influências antropogénicas sobre o 

sistema climático. Tornou-se um meio internacional complexo de assegurar um consenso. 

Coloca-se a pergunta: qual a perceção da população relativamente às alterações climáticas, 

aos seus riscos e como podem enquanto indivíduos combater e influenciar decisões 

relativas a esta problemática? Foi com esta pergunta que surgiu a necessidade de realizar 

este projeto, procurando perceber qual a mediatização destes relatórios em alguns órgãos 

de comunicação social portugueses e se essa publicação tem alguma ligação com os dados 

obtidos nos eurobarómetros
1
 referentes à opinião pública em Portugal. 

Ao longo de 15 anos analisados, o número de publicações científicas que citam as 

alterações climáticas multiplicaram (Weingart et al., 2000), a ciência do clima tornou-se 

cada vez mais institucionalizada (Schutzenmeister, 2008), novas instituições políticas 

foram estabelecidas e novas políticas ou estratégias climáticas nacionais criadas (.. 

Townshend et al, 2011, p 5). Muitas organizações não governamentais (ONG) ambientais 

fizeram do clima a sua questão principal (ex DeLuca, 2009; Hopf, 2012), e as celebridades 

tomaram posições públicas sobre ele (Anderson, 2011). Essas atividades em diferentes 

esferas sociais tornaram mais fácil e mais relevante para os meios de comunicação social a 

cobertura desse facto (alterações climáticas). 

A esfera pública é, nas palavras de Robert Cox (2006), um lugar discursivo. É um espaço 

polifónico em que múltiplas perspetivas se confrontam e debatem em luta pela legitimação 

e pelo reconhecimento. Os media são instrumentos de conquista não só de visibilidade 

como de estatuto social e político (Carvalho, 2011). 

                                                 

1
 Sondagens de opinião do Parlamento Europeu: Estudos periódicos de opinião pública nos Estados-

Membros. Informações sobre as atitudes dos Europeus perante as alterações climáticas ou a atual situação 

económica, mas também sobre o modo como os cidadãos encaram e esperam das eleições europeias, do 

Parlamento Europeu e da integração europeia em geral. 
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Cientistas, políticos, empresários e ativistas têm promovido leituras específicas das 

alterações climáticas e sugerido formas particulares de pensar ou agir sobre o problema. Os 

media apropriam e reconstroem esses discursos de forma variável, produzindo, 

reproduzindo e pondo em causa significados associados à questão, pelo que é fundamental 

proceder à sua análise sistemática (Carvalho, 2011). 

No seguimento da ideia de importância dos media na transmissão dos conhecimentos 

científicos à comunidade civil, é feita uma análise a três órgãos de comunicação em 

Portugal – Correio da Manhã, Público e RTP – de forma a perceber qual o papel destes na 

transmissão das principais ideias dos relatórios do IPCC. A análise destas notícias é feita 

no intervalo entre junho de 2013 e setembro de 2014, para uma melhor perceção dos picos 

em cada um dos momentos de publicação dos relatórios. Através da pesquisa por palavra-

chave, “alterações climáticas”, foram analisadas todas as notícias encontradas nesse 

período e com correspondência a este critério, tidos em conta apenas aquelas em que o 

tema principal sejam as alterações climáticas. 

Segundo Wibeck, (2014) muitos estudos têm destacado o papel decisivo dos meios de 

comunicação, como televisão, jornais e internet na formação da opinião pública sobre 

questões científicas, atuando como pontes entre os cientistas e o público em geral (por 

exemplo Kahlor e Rosenthal 2009; Olausson 2011; Ryghaug, Sorensen e Naess 2011; 

Zhao, et al 2011).  

Os órgãos de comunicação social apresentam esse importante papel de ligação entre a 

ciência e a população, é aqui que entra a opinião pública, qual a sua posição em relação à 

problemática das alterações climáticas, em que medida essa noção da realidade climatérica 

coincide com os fatos apresentados nos relatórios do IPCC. Sendo os eurobarómetros 

importantes ferramentas de pesquisa relativa à opinião pública europeia, foi efetuada uma 

análise relativa aos anos de 2011 e 2013, uma vez que não existe ainda qualquer outro 

relativamente a dados de 2014. 

Nesses mesmos estudos, foram procuradas respostas em relação à noção de gravidade das 

alterações climáticas, e principalmente às medidas que cada um toma no combate a estas e 

a quem imputam responsabilidades na resolução do problema. Esta seleção surge da 

procura de uma resposta à análise da perceção da realidade da opinião pública em Portugal, 
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se os portugueses têm noção das consequências e riscos que correm, sendo que se trata de 

um dos países mais vulneráveis, em que medida procuram alterar o rumo da situação 

através da mudança de comportamentos e de hábitos de consumo e ainda se percebem a 

necessidade de todos participarmos numa solução, através da responsabilização atribuída a 

cada entidade, seja governo, empresas ou indivíduos. 

A população tem um papel determinante na resolução e mitigação das alterações 

climáticas, pois tem o poder de influenciar decisores políticos e corporações que dependem 

dos cidadãos para prosperarem.  
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1.2. Objetivo 

O presente documento, resulta do trabalho de Projeto, realizado no âmbito do curso de 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico da Guarda. 

O objetivo que presidiu à realização deste trabalho foi desenvolver investigação teórica na 

área das alterações climáticas, que pudesse resultar na produção de um documento de 

análise e reflexão: 

I. A realidade das alterações climáticas. 

II. Identificar, de acordo com o conhecimento científico internacional, quais os 

principais cenários, riscos e soluções no âmbito das alterações climáticas. 

III. Conhecer, nos órgãos de comunicação em análise, a saliência, relevância e 

mediatização das alterações climáticas, através do impacto dos relatórios do IPCC 

no volume de notícias publicadas. 

IV. Perceber qual a perceção social dos portugueses sobre o tema em estudo, tendo por 

base os eurobarómetros. 

Simultaneamente, com o projeto desenvolvido, procurou-se uma atualização recorrente das 

fontes de dados com origem na União Europeia, procurando contribuir para a disseminação 

e partilha de informação sobre o tema. 

É propósito deste projeto a informação dos decison makers acerca da realidade de 

conhecimento relativamente às alterações climáticas na População, para posterior 

elaboração de novos planos de comunicação e informação às populações, pretendendo-se 

uma maior diligência por parte dos cidadãos. 

Este projeto foi desenvolvido em contexto de estágio na APEA – Associação Portuguesa 

de Engenharia do Ambiente, tendo ocorrido nessas instalações entre março e setembro de 

2014.  
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1.3. Metodologia 

O estudo é dividido em três partes. Na primeira parte  realizou-se uma revisão bibliográfica 

do que cientificamente é esperado para Portugal no âmbito das alterações climáticas. Na 

segunda parte foi feita uma análise de conteúdo das notícias dos principais órgãos de 

comunicação social sobre o tema e na terceira parte recorreu-se à utilização dos resultados 

dos eurobarómetros para perceber de que forma a população portuguesa perceciona e se 

posiciona face às alterações climáticas. 

A metodologia compreende várias etapas, entre as quais: 

Etapa 1 – Análise do conhecimento científico 

 Para a recolha bibliográfica e posterior análise teve-se em conta o último relatório 

IPCC (5º Relatório) no que concerne às conclusões e previsões para a Portugal. 

 A revisão bibliográfica sobre o tema recaiu maioritariamente sobre o último 

relatório do IPCC. 

Etapa 2 – Análise da comunicação social 

 Definição dos órgãos de comunicação social a pesquisar. 

 Recolha eletrónica das notícias. 

 Classificação dos textos jornalísticos. 

Etapa 3 – Análise da perceção Social 

 Pesquisa de eurobarómetros com referência às Alterações Climáticas; 

 Seleção dos gráficos de interesse para posterior análise; 

 Tratamento e análise detalhados dos dados obtidos, em função dos objetivos da 

investigação. 

 

Etapa 4 – Interligação dos Resultados 

 A redação do texto final do projeto em Engenharia do Ambiente 
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Etapa 1 - Análise do conhecimento científico 

Compreendido que as Alterações Climáticas se tratam de uma questão bastante complexa 

tendo em conta as múltiplas variáveis a ter em consideração, é desta forma imprescindível 

que a sua base de investigação científica seja sólida e isenta de quaisquer pressões ou 

manipulações. Dessa forma foi tido em conta a investigação feita por parte do Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), que conjuga uma equipa de 

cientistas mundiais na análise de artigos e novas investigações acerca deste tema. 

Nesta primeira etapa, utilizaram-se os Summary for Policymakers (SPM) do último 

relatório do IPCC, AR5, e dos seus três grupos de trabalho, o primeiro acerca da Ciência 

Climática, o segundo sobre Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade e por fim o terceiro 

com a Mitigação. 

Um segundo ponto analisado foi a questão das medidas de adaptação com base nas 

consequências esperadas. Para isso foi utilizado o WGII AR5 - SPM, com focagem na 

situação Portuguesa, procurando para isso respostas para Portugal, Mediterrâneo e Sul da 

Europa. 

Por fim recorrendo ao WG3 AR5 – SPM, verificaram-se quais as medidas de mitigação 

para a situação portuguesa, utilizando a mesma razão anterior. 

Posteriormente analisaram-se também outros documentos, tais como algumas publicações 

académicas sobre medidas de adaptação e mitigação em Portugal. 

Etapa 2 - Análise da comunicação social 

A comunicação social é a principal ferramenta de informação da população, nas mais 

variadas plataforma, jornais, sites, aplicações, televisão e rádio. Desta forma procurou-se, 

tratando-se este trabalho de um projeto de dimensão reduzida, abranger alguns órgãos de 

comunicação social, tais como jornais e canais televisivos. O Capítulo IV – Alterações 

Climáticas – Visão dos Órgãos de Comunicação Social analisa a representação mediática 

das alterações climáticas em Portugal, ou seja, tenta perceber qual a importância que este 

tema obtém nos media bem como os acontecimentos que levam à sua publicação. O estudo 

cobre três órgãos de comunicação social – Público, Correio da Manhã e RTP – que foram 
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selecionados devido às suas posições no mercado das audiências e devido à sua 

abrangência atingida na opinião pública. 

Centrando-se no período de cerca de um ano, junho de 2013 a setembro de 2014, esta 

análise cruza com o lançamento do quinto relatório do IPCC, repartido por três grupos de 

trabalho, o primeiro relativo à ciência climática, com o seu lançamento a ocorrer em 

setembro de 2013, seguido do grupo de trabalho II (WGII), lançado em Março de 2014, 

intitulado “Impactes, Riscos e Adaptação”, e por fim o lançamento do documento relativo 

ao grupo de trabalho III (WGIII), com o tema “Mitigação”, em Abril de 2014. Foi 

realizada uma análise para perceber qual o impacto destes relatórios científicos nos órgãos 

de comunicação social e que tipo de mediatização esses mesmos relatórios obtiveram. 

Para a posterior análise dos documentos informativos, recorreu-se à utilização do software 

NVivo. Este consiste numa ferramenta que suporta métodos de pesquisa qualitativos e 

mistos, permitindo a reunião, organização e análise de conteúdos de entrevistas, discussões 

em grupo, pesquisas, áudio, media e páginas web. Com o NVivo 10 torna-se possível 

analisar dados em detalhes utilizando ferramentas  de busca, consulta e visualização. 

Etapa 3 - Análise da perceção social 

A análise da perceção social acerca das alterações climáticas recaiu sobre a análise dos 

eurobarómetros da União Europeia, procurando sempre os dados referentes à população 

portuguesa bem como a média europeia para uma comparação de dados. 

A análise baseou-se nas questões colocadas pelos eurobarómetros no que se refere à 

perceção das alterações climáticas, das entidades envolvidas e as suas responsabilidades, 

das medidas de adaptação e mitigação a tomar e qual a disponibilidade na ótica dos 

cidadãos mudar os hábitos de comportamento.  

A análise consistiu na procura de percentagens ao longo dos anos para uma melhor 

perceção da evolução, positiva ou negativa, da opinião e intervenção da população. Este 

processo poderá dar-nos indicação acerca da informação disponível ou existente no seio da 

população, qual a reflexão do que é publicado para aquilo que é absorvido como factos 

pelos cidadãos e também pela capacidade de distinção da informação recebida. O interesse 

das populações na matéria referente às Alterações Climáticas pode ter repercussões num 
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último ponto de análise, ao perceber se existe uma interligação direta entre o que a ciência 

diz e aquilo que as populações percecionam. 

Etapa 4 - Interligação dos Resultados 

A interligação de resultados trata-se da redação do texto final do projeto em Engenharia do 

Ambiente, com a descrição das conclusões obtidas na reunião de dados e informações, para 

que a perceção da atual situação portuguesa na interpretação e avaliação das alterações 

climáticas seja possível. 

1.4. Organização do Projeto 

O projeto está dividido em quatro capítulos principais, que descrevem o decorrer do 

projeto numa sequência que ajuda a interpretação dos resultados. 

A divisão é feita segundo os seguintes Capítulos e pontos: 

Capítulo II – Revisão Bibliográfica com os respetivos pontos: 

2.1 O que são as Alterações Climáticas 

2.2 O papel dos órgãos de comunicação 

2.3 A População 

Este capítulo trata toda a informação de apoio teórico aos resultados para cada um dos 

separadores. 

Capítulo III – Alterações climáticas – Visão da comunidade Científica com os respetivos 

pontos: 

3.1 Intergovernmental Panel on Climate Change 

3.2 Cenários/Previsões 

3.3 Impactes, Adaptações e Vulnerabilidade 

3.4 Mitigação 
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Neste capítulo constam as informações recolhidas dos Summary for Policymakers do 

quinto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Changes. 

Capítulo IV – Alterações Climáticas – Visão dos Órgãos de Comunicação Social 

4.1. Órgãos de comunicação social selecionados – subcapítulo da apresentação dos media 

selecionados 

4.2. Saliência – onde se aborda o número de peças noticiosas que se referem às alterações 

climáticas 

4.3. Relevância – perceção da importância e percentagem de cada notícia relacionada com 

as alterações climáticas 

4.4. A ciência nos órgãos de comunicação social – uma análise à relação das notícias 

analisadas com os dados publicados nos últimos relatórios do Intergovernmental Panel on 

Climate Change. 

4.5. População e órgãos de comunicação social – análise entre as notícias publicadas sobre 

medidas de combate às alterações climáticas a perceção social dessas medidas. 

Capítulo V – Alterações Climáticas – Análise da percepção social 

5.1. Perceção Social – análise aos dados de diversos eurobarómetros relativos à opinião 

pública na União Europeia relativamente às alterações climáticas. 

Por fim o Capítulo VI – Análise e conclusões – onde é feita uma comparação entre todos 

os dados recolhidos para uma conclusão e perceção da realidade relativamente a este tema.  
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O que são as Alterações Climáticas 

Como o próprio nome indica, as alterações climáticas não são mais que uma mudança no 

comportamento e características do clima. O tempo é caracterizado por um conjunto de 

variáveis, são elas a temperatura, humidade, velocidade do vento, pressão, precipitação e 

nebulosidade. A constante destas variáveis numa determinada área define o clima local, ou 

seja, uma espécie de tempo comportamental/habitual. O intervalo mínimo de tempo 

necessário para poder definir o clima de um determinado local, adotado pela Organização 

Meteorológica Mundial, é de 30 anos (série temporal). 

As alterações climáticas correspondem a uma variação significativa dos valores médios de 

uma determinada região que caracterizam o seu clima, apresentando uma tendência. Ao 

longo de toda a história do planeta, estas alterações climáticas existiram sendo até hoje 

originadas por processos naturais, como alterações de correntes marítimas, frequência e 

simultaneidade de erupções vulcânicas entre outros acontecimentos geológicos. Assim 

verificaram-se no decorrer da história épocas glaciares e intervalos entre elas com o 

aumento da temperatura global. 

Existem diferentes definições sobre o que realmente são alterações climáticas ou as suas 

causas, um exemplo dessa diferença é a descrição feita pela Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as Alterações Climáticas que define mudança climática como aquela que 

resulta direta ou indiretamente das atividades humanas e define “variabilidade climática” 

como a mudança climática atribuível a causas naturais. No caso do IPCC, apenas são 

referidas as alterações climáticas como resultado de uma variação estatisticamente 

significativa no estado médio do clima ou na sua variabilidade que persiste durante um 

intervalo de tempo extenso, sem atribuir causas a estas alterações como no primeiro caso 

(F.D. Santos et al, 2001). 

Estas alterações climáticas podem ter diversas origens ou causas, sendo elas 

antropogénicas ou naturais.  
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As naturais advêm, como já foi referido, da alteração de padrões naturais tais como, 

eventos geológicos, variações na intensidade da luz solar, órbita do planeta em torno do 

Sol. Os antropogénicos surgem do resultado da atividade humana intensa. 

A capacidade da população humana em interferir na atmosfera do globo surgiu com a 

revolução industrial e consequentemente com o aumento exponencial da população 

mundial e atividade económica. Com a utilização massificada dos combustíveis fósseis, a 

emissão de gases resultantes da sua combustão foram libertados na atmosfera, gases com a 

capacidade de armazenar o calor sob a forma de infravermelhos refletidos pela superfície 

da Terra aquecendo-a. 

Os gases libertados pela combustão de combustíveis fósseis e com a característica de 

aquecer a atmosfera são designados de gases com efeito de estufa (GEE). Dentro desta 

gama, os mais importantes são o vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2) e o 

metano (CH4). O vapor de água apresenta uma enorme importância no equilíbrio da 

atmosfera, mas quando em excesso a sua influência no aquecimento do planeta é enorme, o 

vapor de água existe numa quantidade muito superior aos outros gases, logo graças a esse 

volume muito superior representa um papel crucial no aquecimento da atmosfera. Segundo 

o IPCC, estaremos a entrar num ciclo de efeito consequência, uma vez que com o 

aquecimento verificado, aumenta a evaporação o que leva ao aumento da quantidade de 

vapor de água na atmosfera contribuindo para o aquecimento. 

O CO2 é o principal GEE produzido pela atividade humana, principalmente pela 

quantidade em que é emitido. Verificamos na Ilustração 1 que a concentração de CO2 na 

atmosfera continua a apresentar uma curva ascendente, encontrando-se já acima dos 

380ppm, sendo que os valores anteriores à revolução industrial estariam entre 270-280 

ppm,. 

De acrescentar ainda o capítulo referido no sumário para legisladores (Summary for 

Policymakers) do AR5 do IPCC, relativo aos controladores das alterações climáticas, onde 

estes são definidos como substâncias e processos naturais e antropogénicos que modificam 

o balanço energético do planeta Terra. O “Radiative Forcing” (RF) quantifica a mudança 

no fluxo de energia causada por alterações nestes controladores de 2011 relativamente a 

1750, a menos que seja indicado o contrário. O RF total é positivo, e conduziu a uma 
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absorção de energia por parte do sistema climático, com uma larga contribuição do 

aumento da concentração de CO2 desde 1750 (IPCC, 2013). 

 

Ilustração 1 – Média global de CO2 em frações molares de ar-seco do Scripps Institution of Oceanography (SIO) 

com uma resolução mensal baseada em medições de Mauna Loa, Havai  e Pólo Sul (vermelho) e 

NOAA/ESRL/GMD numa resolução quasi-weekly (azul). Os valores de SIO não são sazonais. (b) Taxas de 

crescimento instantâneas para a média de CO2 atmosférico utilizando o mesmo código de cores que em (a). (IPCC, 

2013b). 

O CO2, originado pela combustão de combustíveis fósseis bem como pela respiração dos 

seres vivos e decomposição de plantas, contra todos os objetivos de diminuição da emissão 

deste gás por um vasto leque de países tem verificado um aumento acentuado. Assim 

sendo torna-se realmente importante que de uma vez por todas seja criada a consciência de 

que este problema não diz apenas respeito aos países mais pobres mas também aos mais 

ricos, que poderão ver os seus padrões de vida ser alterados por fenómenos extremos mais 

acentuados. 

O Metano (CH4) é outro gás com importância no aquecimento global, apesar da sua baixa 

concentração e tempo de vida, este apresenta uma capacidade de absorção de calor numa 

década 20 a 25 vezes mais que uma molécula de CO2 no espaço de um século (Henson, 

2008). Dessa forma o CH4 deve apresentar medidas e metas de redução com o mesmo 

nível de responsabilidade apresentado no CO2, algo que deriva dos hábitos alimentares de 

uma grande parte da população, não se tem verificado, uma vez que com o aumento da 
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necessidade de alimentação do tipo ocidental das populações, o consumo de carne, 

aumentou a necessidade da produção animal em massa, uma das maiores fontes de 

emissões de metano, contribuindo assim também através do que comemos para aquilo que 

emitimos na atmosfera (Henson, 2008). 

 

Ilustração 2- (a) Concentração média de CH4 por frações molares de ar-seco de UCI (verde; quatro valores por 

ano, exceto antes de 1984, quando eram de baixa e variável frequência), AGAGE (vermelho; mensal), e 

NOAA/ESRL/GMD (azul; quasi-weekly) (b) taxa crescimento instantâneo para as médias de CH4 global, 

utilizando o mesmo código de cores do (a). As taxas de crescimento calculadas como na Ilustração 1. (IPCC, 

2013b) 

As alterações climáticas são um dos maiores desafios deste século, com a perceção da 

ocorrência destas a meio do século XX, tornou-se um problema do qual não podemos 

retirar a nossa atenção. As mudanças climáticas são de tal forma complexas que 

apresentam um enorme espectro desde as causas às consequências abrindo o campo para 

diversas áreas científicas bem como a capacidade de adaptação e mitigação de outras áreas, 

tais como a economia, agricultura, ambiente, política, indústria entre outras. 

A certificação do conhecimento adquirido e produzido sobre este complexo problema é 

institucionalizada através da existência de um organismo internacional nascido em 1988 ao 

abrigo do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e da Organização 

Mundial de Meteorologia (OMM) – o Painel Intergovernamental para as Alterações 

Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change), dos quais os relatórios são um 



 

27 

 

instrumento importante de mediação entre o conhecimento científico e a política (Pereira, 

2009).  

Caracterizando-se como um problema global, as alterações climáticas segundo variados 

relatórios, entre os quais pertencentes ao IPCC, criam a imagem dos impactes causados por 

esta problemática, alguns positivos, tornando zonas até agora inatingíveis ao homem e à 

sua atividade comercial acessíveis, surgindo novas rotas de comércio e trocas, já na maior 

parcela de casos os impactes e consequências das alterações climáticas terão um impacto 

negativo, originando a subida do nível médio dos oceanos, fenómenos meteorológicos 

extremos com maior frequência, sejam eles secas ou cheias, a diminuição da 

biodiversidade com a extinção de espécies com menor capacidade de adaptação entre 

muitas outras catástrofes resultantes desta alteração climática para a qual teremos de nos 

preparar e prevenir. 

Assim no capítulo seguinte a temática será o último relatório do IPCC inicialmente com o 

WG I referente à ciência climática, no qual se engloba as causas e os cenários previstos 

caso as emissões de GEE continuem nos níveis atuais ou tomem valores ainda superiores, 

consequências que interferem com múltiplos sistemas terrestres, a atmosfera, os oceanos, 

os solos, a água, criosfera bem como os seres vivos e a sua sobrevivência.  

As Alterações Climáticas são um aspeto de elevada importância que diz respeito a todos, 

uma vez que todas as consequências se vão sentir a nível global, seja no país com menor 

rendimento per capita ou numa potência mundial como os Estados Unidos da América, é 

por isso urgente a ação por parte de todos os intervenientes. 

2.2. O papel dos órgãos de comunicação social 

Os órgãos de comunicação social são um meio de distribuição de conteúdo, como texto, 

imagens e som para um público anónimo e espacialmente diversificada através de meios 

técnicos (Schäfer cf. McQuail, 2005). As representações dos media sobre as alterações 

climáticas são a principal fonte de informação para muitos particulares, os cidadãos 

"comuns" e decisores. 
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Os órgãos de comunicação social representam uma enorme importância para a criação de 

uma opinião pública, seja qual for a plataforma em causa, televisão, rádio, jornais e 

atualmente a internet. Esta última veio aumentar a informação disponível ao público mas 

torna-se importante a participação das associações ambientais e dos órgãos de 

comunicação social como fontes seguras e creditadas para a difusão de notícias e 

acontecimentos, relativamente às alterações climáticas. 

É incontestável que os mesmos funcionam como um espaço de disseminação, interpretação 

e discussão das ideias propostas por diferentes atores sociais. De facto, reproduzindo 

seletivamente e/ou recriando o sentido dos discursos de múltiplos indivíduos e 

organizações, os media têm um papel central na contínua (re) construção social da 

realidade (e.g. Fairclough, 1995). 

Para além de reproduzirem (de forma seletiva) as perspetivas de atores sociais, os media 

produzem também modos originais de ver as questões sociais. As organizações mediáticas 

funcionam segundo lógicas e dinâmicas próprias que condicionam, necessariamente, a sua 

forma de cobertura das alterações climáticas (Carvalho, 2011). 

Estas lógicas e dinâmicas podem surgir consoante o grupo empresarial que representam, 

público-alvo e ainda na procura de um volume de audiências que os projetam no seu 

mercado. Os critérios de noticiabilidade, as normas e culturas profissionais, e a política 

editorial de cada órgão têm repercussões na forma como a questão é tratada tal como 

apontado, por exemplo, por Boykoff & Boykoff (2004). Devem ainda ser referidas as 

pressões e condicionamentos de natureza política, económica e cultural que são externos às 

organizações mediáticas e que têm também implicações para o seu funcionamento e para 

os discursos que produzem. 

Nas últimas décadas, os media tiveram uma importância significativa na construção social 

do ambiente como um problema público e na amplificação de uma visão ‘global’ de várias 

questões ambientais. Harré, Brockmeier & Mühlhäusler (1999) afirmam que o 

‘Greenspeak’ ter-se-á disseminado, internacionalmente, através dos media. 

Múltiplos estudos indicam que os media desempenham um papel essencial como fonte de 

informação sobre alterações climáticas para os cidadãos (e.g. Corbett & Durfee, 2004; 
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Wilson, 1995). Dado o carácter geográfico e temporalmente difuso do problema e o facto 

da sua deteção e avaliação depender fortemente da ciência, a comunicação social é um 

mediador crucial para o público. Para além disto, os media são atores centrais na 

formulação, reprodução e transformação do significado deste problema complexo e uma 

arena fundamental para a legitimação e/ou crítica de opções políticas e económicas 

(Carvalho, 2011). 

Estudos sobre vários países apontam o final da década de 80 como um período 

determinante na história da mediatização das alterações climáticas e portanto, em grande 

medida, da sua existência como uma questão ‘pública’ (Carvalho & Burgess, 2005; Mazur, 

1998). 

Vários autores sugerem que a cobertura das alterações climáticas é fortemente dependente 

de ‘eventos’ (e.g. Wilkins & Patterson, 1990). Por outras palavras, apesar do seu carácter 

contínuo, para as alterações climáticas se tornarem alvo do interesse dos media seria 

necessário que ocorressem reuniões políticas, encontros científicos ou outros 

acontecimentos, tais como eventos meteorológicos extremos. 

Assim é necessário um jornalismo ambiental mais desperto e contínuo, no caso particular 

português, até aos anos 80 houve uma enorme falta de atenção para com este tipo de 

temática nos media e mesmo durante essa década é escassa a cobertura desta área 

(Schmidt, 2003). A RTP, enquanto serviço público de televisão, manteve uma postura de 

‘demissão’ relativamente aos problemas ambientais até ao início dos anos 90. As 

associações ambientais, como a QUERCUS, contribuíram em muito para este despertar da 

população e do media, através de ações e constatação de dados que abriram caminho à 

comunicação ambiental. 

É por ventura uma temática muito complexa no que diz respeito à sua publicação e 

investigação dentro dos media, pois como referido, existem pressões de lobbies ou mesmo 

de alguns cientistas mais céticos, para que a realidade das alterações climáticas seja 

retorcida para a população, tudo em nome do objetivo comum do capitalismo de obter 

lucros, retirando do caminho todos os obstáculos a isso. Assim sendo, num ponto inicial as 

alterações climáticas poderiam sim representar um entrave ao desenvolvimento económico 

desenfreado, algo que não se veio a verificar, com o aparecimento de um novo mercado à 
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escala global, o das energias renováveis e dos produtos “verdes”. Continuam a existir 

interesses ligados à indústria petrolífera e grandes grupos de agropecuária, que veem nas 

alterações climáticas uma ameaça aos seus negócios, ameaça essa, derivada da necessidade 

de redução dos gases de efeito de estufa (GEE), os quais estes grupos são maioritariamente 

responsáveis pela sua emissão. 

Nos subcapítulos, lugar à análise das notícias retiradas durante o período descrito 

anteriormente, com a descrição completa do processo de decisão dos meios a selecionar, 

parâmetros de pesquisa, requisitos na seleção das notícias e por fim a análise acerca da 

repercussão das informações científicas, mais concretamente do AR5 do IPCC, ou seja, até 

que ponto este ocupou o lugar das notícias relacionadas com alterações climáticas. 

A interligação entre a ciência e a comunicação social é uma temática muito importante, 

quando se pretende perceber a se a noção da população acerca de um acontecimento, que 

tem por base modificações que se explicam pela ciência é a melhor ou existe. Deste modo 

a análise de conteúdo seguinte recairá sobre algumas referências de outras publicações 

sobre esta relação bem como uma contínua análise em relação ao presente projeto. 

Os jornalistas sentem frequentemente dificuldades na relação com os cientistas aos 

seguintes níveis: acesso aos cientistas e à sua investigação, compreensão da pesquisa em 

determinadas áreas científicas, identificação do ‘ângulo humano’, e tensão entre 

imperativos comerciais, rigor e interesse público. As exigências da profissão significam 

uma forte pressão temporal e consideração de critérios de noticiabilidade que nem sempre 

se coadunam com a epistemologia típica da ciência (Carvalho, 2011). Peters (1995) 

descreveu a interação entre estas duas culturas profissionais como sendo tanto de 

cooperação como de conflito. Contudo, nos últimos anos, há crescentes sinais de uma 

aproximação entre as duas comunidades, marcada, sobretudo, por mudanças no 

posicionamento de muitos cientistas relativamente aos órgãos de comunicação social. Em 

primeiro lugar, parece registar-se uma valorização crescente da mediatização por parte dos 

cientistas e proliferam as iniciativas que procuram promover as suas competências de 

comunicação (guias, cursos, workshops, etc.). Por outro lado, como noutros contextos 

socioprofissionais, também no âmbito da comunidade científica se tem registado uma 

tendência para a profissionalização das atividades de comunicação com múltiplas 
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universidades e outras unidades de investigação a empregarem profissionais de relações 

públicas (Carvalho, 2011). 

Num estudo sobre a comunidade científica portuguesa, Mendonça (2006) refere que, na 

interação com os jornalistas, muitos cientistas tendem a ajustar o seu discurso às 

características típicas dos media e ir ao encontro das lógicas e critérios jornalísticos, 

revelando um grau de satisfação relativamente elevado com o resultado do contacto. 

Não faz sentido, pensar a comunicação de ciência como uma mera atividade desinteressada 

de disseminação de conhecimento. A visibilidade mediática, em particular, tem um valor 

estratégico importante para os cientistas e muitos procuram ‘utilizar’ os media como forma 

de promoção pessoal/profissional (Bucchi, 1998). A projeção social e a maior facilidade na 

obtenção de financiamento para a sua investigação serão algumas das motivações. Nesse 

sentido, os cientistas, como outros atores sociais, desenvolvem estratégias de comunicação 

com os jornalistas em que há um processo de negociação de estilos e racionalidades. 

Uma das questões de permanente discussão em torno das relações entre media e fontes de 

informação é a conciliação entre os discursos de um lado e do outro. A adequação de um 

aos objetivos comunicacionais do outro nem sempre resulta na satisfação das partes. A 

transformação da versão das fontes pela aplicação dos critérios jornalísticos nem sempre é 

recebida pelos atores sociais em causa como marca de um discurso que é trabalhado de 

forma a preencher os parâmetros estabelecidos pelos valores-notícia, pelas limitações de 

espaço e de tempo, e por constrangimentos organizacionais mais ou menos efetivos. Este 

abismo que aparenta, por vezes, ser incontornável, resulta em relações que podem até ser 

tensas entre as atores sociais convocados para se pronunciarem na espaço público através 

dos media, e aqueles mesmos que os convocam e se apropriam do seu discurso, moldando-

o (Carvalho, 2011). 

2.3. População 

A população representa um elo importantíssimo no ciclo de informação entre cientistas, 

órgãos de comunicação social e população, uma vez que são o objetivo final da 

transmissão de conhecimento bem como o início da influência da tomada de decisão 

através da influência que a sua opinião toma junto dos decisores políticos. É também neste 



 

32 

 

patamar, o da população que a mudança de hábitos e de comportamento leva a uma maior 

mudança no combate e adaptação às alterações climáticas. 

Os níveis de preocupação com as alterações climáticas são um indicador de relevância 

deste tema na opinião pública e um fator determinante na projeção de políticas de 

mitigação e adaptação. Se existir uma maior preocupação por parte dos cidadãos, aumenta 

a probabilidade de os decisores políticos sentirem a obrigação de agir, aumenta também a 

possibilidade de se penalizar as indústrias e atividades com maiores índices de emissões de 

GEE ou ainda a maior probabilidade de serem afetados os níveis de conforto e 

conveniência da população (Oreseskes 2004; Lorenzoni et al, 2007). 

Para uma tomada de atitude pela população ou o despertar para o problema em questão, é 

necessário uma perceção do risco, essa perceção é afetada por alguns fatores como as 

características do próprio risco – se este é voluntário ou imposto, artificial ou natural, 

evitável ou não, conhecido ou misterioso, com consequências imediatas ou diferidas no 

tempo, com efeitos previsíveis ou incertos, afetando um maior ou menor número de 

pessoas. Outro fator é a confiança do público nas ações das autoridades e nas informações 

fornecidas. 

É percetível através do eurobarómetro EB 58.0 em 2002 (Gráfico 1), a preferência dos 

cidadãos na procura de informação relacionada com as alterações climáticas, com 84% a 

preferir a televisão como principal fonte de informação seguida dos jornais com 34%. Esta 

percentagem também justifica a escolha dos órgãos de comunicação para este projeto. As 

restantes fontes de informação requerem uma maior procura e interesse no tema uma vez 

que por vezes não são difundidas nos meios comerciais ou de fácil acesso a todos, um 

exemplo disso são os filmes ou documentários. 
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Gráfico 1-Resposta à pergunta: “Quais as três principais fontes de informação sobre ambiente a que recorre?” 

(EB 58.0, 2002) 

A internet apresenta valores reduzidos, mas deve ter-se em conta o ano de análise onde 

essa tecnologia não era ainda muito comum aos portugueses. 

A perceção das alterações climáticas por parte da população teve por base os dados 

referentes a diversos eurobarómetros que referiam ou se dedicaram às alterações 

climáticas, entre os quais: EB 25; EB 29; EB 43.1; EB 51.1; EB 58.0; EB 69.2; EB 71.1; 

EB 72.1; EB 75.4; EB80.2. Destes dez, após uma análise da perceção em relação à 

gravidade dada às alterações climáticas em cada um deles, procedeu-se à seleção de apenas 

dois, os mais recentes, sendo eles referentes a 2011 e 2013. Esta opção deveu-se ao 

intervalo de tempo em que as notícias foram recolhidas e analisadas. 

Posteriormente foram retirados de cada um dos eurobarómetros os dados, constituídos por 

gráficos e questões colocadas para de seguida se proceder à escolha das questões que 

seriam de maior interesse para uma perceção da opinião pública, bem como da parecença 

de resultados entre aquilo que é respondido pela população e o que é publicado pelos 

media, bem como o que foi publicado pelos relatórios do IPCC. Após essa seleção, o 

tratamento de dados com a criação dos gráficos e tabelas com os valores referentes a 

Portugal e a média europeia para uma constante comparação entre estas duas realidades, 

que ajuda também aperceber a posição da população portuguesa em relação ao 

comportamento verificado em média na União Europeia. 
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A importância da interpretação deste problema que diz respeito a todo o planeta, prende-se 

com o caminho a tomar relativamente à intervenção pública nas políticas que poderão levar 

a uma mudança que se quer e necessita no combate às alterações climáticas. Será 

necessário alterar a forma como comunicamos estes problemas à população? A população 

está ciente de que este problema também é de eles? Consideram-se bem informados? Estão 

a tomar medidas para diminuir ou eliminar o problema? São perguntas como esta que se 

procuram responder no que diz respeito à população, e caso se verifique uma deficiência 

nas respostas obtidas perceber se existe uma probabilidade de falha de comunicação entre 

os órgãos de comunicação social e a população. Existem outros temas que tomam a maior 

parte do tempo dos media, bem como o interesse dos cidadãos, isso também é influenciado 

como se disse atrás, pela proximidade do problema e da incerteza relativamente a este, 

levando as pessoas a desviarem a sua atenção para outros problemas atuais, como a crise 

económica ou a pobreza. 

CAPÍTULO III - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – 

VISÃO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA 

3.1. Intergovernmental Panel on Climate Change 

Segundo a própria informação disponível na página web do Painel Intergovernamental 

sobre Alterações Climáticas (IPCC), este é o principal órgão internacional para a avaliação 

das alterações climáticas. Foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

(PNUA) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 1988 para fornecer ao 

mundo uma visão científica e clara sobre o estado atual do conhecimento sobre as 

alterações climáticas e os seus potenciais impactos ambientais e socioeconómicos. No 

mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU aprovou a ação pela OMM e do PNUMA em 

estabelecer conjuntamente o IPCC.  

O IPCC é um órgão científico sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Ele analisa e avalia a informação científica, técnica e socioeconómica mais recente 

produzida no mundo para a melhor compreensão das alterações climáticas. O IPCC não 

conduz nenhuma pesquisa nem monitoriza dados ou parâmetros relacionados com o clima.  
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Milhares de cientistas de todo o mundo contribuem para o trabalho do IPCC numa base 

voluntária. A revisão é uma parte essencial do processo IPCC, para garantir uma avaliação 

objetiva e completa de informações atualizadas. O IPCC tem como objetivo, refletir a 

diversidade de opiniões e conhecimentos. A Secretaria coordena todo o trabalho do IPCC e 

trabalha em coordenação com os governos. É apoiado pela OMM e do PNUMA e 

estabelecido na sede da OMM, em Genebra.  

O IPCC é um organismo intergovernamental. É aberto a todos os países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da OMM. Atualmente 195 países são membros 

do IPCC. Os Governos participam no processo de revisão e as sessões plenárias, onde as 

principais decisões sobre o programa de trabalho do IPCC são tomadas e os relatórios são 

aceites, adotados e aprovados. Os membros da Mesa IPCC, incluindo o presidente, também 

são eleitos durante as sessões plenárias.  

Devido à sua natureza científica e intergovernamental, o IPCC incorpora uma oportunidade 

única para fornecer informação científica rigorosa e equilibrada para os decision makers. 

Ao aprovar os relatórios do IPCC, os governos reconhecem a autoridade do seu conteúdo 

científico. O trabalho da organização é, portanto, de políticas relevantes e ainda em termos 

de política neutra, nunca política prescritiva. 

Os relatórios do IPCC constituem sínteses do conhecimento científico relacionado com as 

alterações climáticas que são atualizadas com intervalos de cerca de cinco anos. A 

investigação produzida nesta área é sujeita a revisão e avaliação apuradas e compilada nos 

referidos relatórios. O IPCC divide-se em três Grupos de Trabalho. O Grupo de Trabalho I 

(WGI) centra-se sobre os aspetos científicos das mudanças do clima, o Grupo II (WGII) 

debruça-se sobre os aspetos socioecónomicos, com ênfase nos impactos e vulnerabilidades, 

e, por fim o Grupo III (WGIII) estuda as formas de combate às emissões de gases com 

efeito de estufa, dando origem a orientações sobre medidas que podem inverter as 

modificações no sistema climático da Terra, assim como formula as medidas de adaptação 

às mudanças que ocorrem já e que serão agravadas no futuro (Pereira, 2009). 

Os relatórios são uma ferramenta fundamental de agregação e geração de consenso em 

torno do conhecimento científico sobre as alterações climáticas bem como um referencial 

para a ação política. 
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Foi em 1987, que se deu início a um processo de aproximação internacional sobre o clima 

global. A questão das alterações climáticas conseguiu assim uma relevância que a levou a 

ser discutida na Assembleia Geral das Nações Unidas, surgindo desta forma o IPCC, que 

lançou o seu primeiro relatório em 1990 no qual centenas de cientistas lançaram o apelo à 

tomada de decisões e medidas contra o aquecimento global (Pereira, 2009). 

No ano de 1992, no enquadramento da Cimeira da Terra (Rio’92), foi lançado um 

documento onde se referenciavam vários percursos para lidar com as problemáticas das 

alterações climáticas. Foram também implementadas as reuniões anuais conhecidas como 

Conferências das Partes (COP) originadas na Convenção Quadro das Nações Unidas para 

as Alterações Climáticas. 

O IPCC tem desta forma incorporado um papel fundamental na informação científica dos 

políticos bem como através de associações de proteção ambiental e órgãos de comunicação 

social informar as populações do que é necessário fazer ao nível político para combater as 

alterações climáticas. 

O IPCC tem desta forma incorporado um papel fundamental na informação científica dos 

políticos bem como através de associações de proteção ambiental e órgãos de comunicação 

social informar as populações do que é necessário fazer ao nível político para combater as 

alterações climáticas. O IPCC ao longo dos seus cinco relatórios tem vindo a demonstrar 

uma evolução na certeza e preocupação no que diz respeito às alterações climáticas,a 

influência humana e a necessidade de adotar medidas de adaptação e mitigação, dessa 

forma segue uma sequência de afirmações presentes nos diferentes relatórios do IPCC.  

No segundo relatório em 1995, “A análise dos dados disponíveis sugere uma influência 

inequívoca do ser humano no clima da Planeta.”, em 2001 no seguimento do terceiro 

relatório, “Existem agora provas concludentes de que a maior parte do aquecimento 

observado ao longo dos últimos 50 anos é atribuível à atividade humana.”, no quarto 

relatório em 2007, “O aquecimento do sistema climático provocado pela ação humana 

espalhou-se a todo o Planeta.”, por fim em 2013 no quinto relatório do IPCC, “O 

aquecimento do sistema climático é inequívoco, e desde 1950, muitas das alterações 

observadas não têm precedentes em décadas e neste milénio.”.  
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É portanto, notório o crescimento da necessidade de tomada de decisões no patamar 

político de modo a inverter ou a diminuir esta realidade que ganha cada vez mais, 

contornos irrevogáveis. 

 

3.2. Ciência Climática – WG I 

Neste projeto a incidência da busca de dados acerca das alterações climáticas recai sobre o 

último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, AR5. Desta 

forma, os capítulos que se seguem cumprem narrativa que se encontra no Work Group I, 

The Physical Science Basis. 

A cada momento que passa parece ser mais evidente a existência de alterações climáticas, 

com o aumento da frequência de eventos extremos bem como a verificação do contínuo 

aquecimento da temperatura média do planeta. Foram consideradas novas evidências no 

último relatório do IPCC, tendo por base análises cientificas independentes, originadas por 

observações do sistema climático, registo paleoclimático, estudos teóricos e simuladores de 

modelos climáticos.  

As observações do sistema climático são baseadas em medidas diretas e sensoriais remotas 

por satélites e outras plataformas. As observações a escala global da era instrumental 

começaram em meados do século XIX para a temperatura e outras variáveis, com 

conjuntos mais abrangentes e diversificados de observações disponíveis para o período de 

1950 em diante. Reconstruções paleoclimáticos estenderam alguns registros em centenas 

de milhões de anos. Juntos, eles fornecem uma visão abrangente da variabilidade e 

mudanças de longo prazo na atmosfera, no oceano, na criosfera e na superfície da terrestre 

(IPCC, 2013). 

Na ordem do aquecimento inequívoco do planeta, a atmosfera e o oceano aqueceram, os 

volumes de neve e gelo diminuíram, o nível dos oceanos aumentou, e as concentrações de 

GEE aumentaram (IPCC, 2013). 
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3.2.1. Atmosfera 

Mudanças observadas no sistema climático 

Segundo o quinto relatório do IPCC (AR5), cada uma das três décadas anteriores foi 

sucessivamente mais quente á superfície do que alguma das décadas precedentes desde 

1850 (Ilustração 3). No hemisfério Norte, o período compreendido entre 1983-2012 (30 

anos) foi o mais quente nos últimos 1400 anos. A média global combinando os dados da 

temperatura superficial terrestre e do oceano, calculada por uma tendência linear, mostra o 

aquecimento de 0,85 [0,65 a 1,06] °C
2
, no período entre 1880 e 2012. 

O crescimento total entre a média do período 1850 a 1900 e o de 2003 a 2012 é de 0,78 

[0,72 a 0,85] °C, baseado na única base de dados longa disponível.
3
  Verifica-se que 

durante este período em que os cálculos das tendências regionais estão suficientemente 

completos que a maior parte do globo experienciou o aquecimento da sua superfície. As 

reconstituições das temperaturas de superfície a uma escala continental mostram, com 

elevada confiança, períodos em variadas décadas durante a anomalia climática medieval 

(ano de 950 a 1250) que ocorreu em algumas regiões como no final do século XX. Estes 

períodos de aquecimento regional não ocorreram tão coerentemente pelas regiões como o 

aquecimento verificado no fim do século XX. 

É praticamente certo que a troposfera aqueceu a um nível global desde meados do século 

XX. Observações mais completas permitem maior certeza na estimativa das alterações de 

temperatura troposférica na zona extratropical do hemisfério Norte mais que em outro local 

qualquer. Há uma determinação de confiança média respeitante à taxa de aquecimento e na 

sua estrutura vertical no Hemisfério Norte, e baixa confiança em qualquer outro local. A 

                                                 

2
 Na contribuição do WGI ao AR5, a incerteza é quantificada utilizando intervalos de incerteza de 90%, salvo 

indicação contrária. O intervalo de incerteza de 90%, é reportado em parênteses rectos, espera-se ter uma 

probabilidade de 90% de cobertura do valor que está a ser estimado. Os intervalos de incerteza não são 

necessariamente simétricos em relação à melhor estimativa correspondente. A melhor estimativa desse valor 

também é dada quando disponível. 

3
 Ambos os métodos apresentados no presente marcador foram também utilizados no AR4. O primeiro 

calcula a diferença através de um melhor ajuste de tendência linear de todos os pontos entre 1880 e 2012. O 

segundo calcula a diferença entre as médias para os dois períodos 1850-1900 e 2003-2012. Portanto, os 

valores resultantes e os seus intervalos de incerteza de 90% não são diretamente comparáveis. 
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confiança referente à alteração da taxa de precipitação média global entre 1901 e 1951 é 

baixa, sendo média quando se trata do período posterior a 1951. 

A média referente a áreas de latitude média no hemisfério Norte, no que à precipitação diz 

respeito, aumentou desde 1901 (confiança média antes de 1951 e elevada após essa data). 

Para outras latitudes, a média da precipitação a longo prazo apresenta um nível de 

confiança baixo. 

Observaram-se muitos eventos climáticos extremos desde 1950. É muito provável que o 

número de dias e noites frios tenham diminuído, no sentido inverso estarão as noites e dias 

quentes com um aumento da sua frequência a uma escala global, com isto é também 

plausível que a repetição de ondas de calor tenha aumentado em grande parte da Europa, 

Asia e Austrália. Os eventos extremos prolongam-se também no que diz respeito ao 

aumento de eventos de precipitação elevada em comparação com as regiões onde tal 

evento tenha diminuído. 
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Ilustração 3-(a) Observações das anomalias de temperaturas combinadas da superfície terrestre e oceanos à escala 

global.4 (b) Mapa de alterações de temperaturas observadas entre 1901 e 2012.5 (IPCC, 2013) 

                                                 

4
 Na caixa inferior estão considerados os valores médios por década, incluindo a incerteza para um conjunto 

de dados (preto). As anomalias são relativas à média entre 1961 e 1990. 

5
 Derivado de tendências da temperatura determinada por regressão linear a partir de um conjunto de dados 

(linha laranja (a)). As tendências foram calculadas onde a disponibilidade de dados permite uma estimativa 

robusta. 
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Ilustração 4-Mapa sobre as mudanças na precipitação desde 1901 até 2010 e desde 1951 até 2010 (IPCC, 2013). 

Como se pode verificar na Ilustração 4, o nível de precipitação para a península ibérica tem 

sofrido um decréscimo, confirmando as previsões de maior períodos de seca nesta região 

onde se enquadra Portugal. 

Cenários Previstos 

Temperatura 

A alteração de temperatura global à superfície no final do século XXI é provavelmente um 

aumento superior a 1,5 °C em relação ao período de 1850-1900 para todos os cenários 

Representative Concentration Pathways (RCP) exceto o RCP 2.6. Para os RCP 6.0 e o 

RCP 8.5 é provável uma subida superior a 2 °C, já para o RCP 4.5 a subida não deverá 

exceder os 2 °C. O aquecimento irá perdurar para além de 2100 em todos os cenários RCP 

exceto o 2.6. O aquecimento vai continuar a apresentar variabilidade entre anos e décadas e 

não será regionalmente uniforme. 
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A média global da mudança de temperatura para o período de 2016-2035 relativamente a 

1986-2005 será algo dentro do intervalo de 0,3 °C a 0,7 °C. Esta avaliação é baseada em 

variadas evidências e assume que não irá existir nenhuma erupção de maior ou mudanças 

na total irradiância solar. 

O aumento das temperaturas da superfície para o período de 2081-2100 relativamente ao 

intervalo de 1986-2005 é esperado no intervalo de no mínimo 0,3 °C (RCP 2.6) e no 

máximo até 4,8 °C (RCP8.5). A região do Ártico irá aquecer mais rapidamente do que a 

média global, e a média de aquecimento em terra será superior em relação aos oceanos. É 

praticamente certo que, como referido anteriormente, a frequência de calor e diminuição de 

dias frios aumente, a juntar a isto a grande probabilidade das ondas de calor ocorrerem com 

maior frequência e duração. 

Ciclo da Água 

As mudanças no ciclo global da água em resposta ao aquecimento que se verificará no 

século XXI, não serão uniformes. Como consequências o contraste da precipitação entre 

regiões húmidas e as secas e entre épocas húmidas e secas vai aumentar, poderão no 

entanto existir exceções em determinadas regiões. 

As latitudes elevadas e a zona equatorial do oceano Pacífico podem verificar um aumento 

na precipitação média global no fim do século, segundo o cenário do RCP 8.5. Enquanto a 

temperatura média do planeta aumenta, fenómenos de precipitação nas zonas de latitudes 

médias e sobre regiões tropicais vão tornar-se mais intensos e mais frequentes no final do 

século.  
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Ilustração 5-Simulação de séries temporais desde 1950 a 2100 para (a) mudança da temperatura média global à 

superfície em relação a 1986-2005, (b) extensão do gelo no Hemisfério Norte em Setembro (5 anos de execução), e 

por fim (c) média global do pH dos oceanos. (IPCC, 2013) 
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Ilustração 6-Resultados para os cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 no período 2081-2100 (a) variação média anual da 

temperatura da superfície, (b) alteração percentual média da precipitação média anual, (c) extensão do gelo no 

Hemisfério Norte em Setembro, e (d) mudança do pH superficial do oceano (IPCC, 2013). 

Qualidade do Ar 

A gama de projeções de qualidade do ar (ozono e PM 2.5 no ar perto da superfície) sofre 

um aumento oriundo principalmente das emissões de gases (incluindo CH4). Existe uma 

elevada confiança que globalmente, o aquecimento diminui o ozono à superfície no entanto 
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altos níveis de CH4, podem anular esta diminuição, aumentando assim o ozono de fundo à 

superfície por volta de 2100 cerca de 8ppm em média. 

3.2.2. Oceano 

O aquecimento dos oceanos domina o aumento da energia armazenada no sistema 

climático, contando com mais de 90% da energia acumulada entre 1971 e 2010. É 

praticamente certo que o oceano superior, entre as cotas de 0 e 700m, aqueceu entre 1971 e 

2010. 

Torna-se bastante provável que as regiões com elevado índice de salinidade onde a 

evaporação é maior, terem-se tornado mais salinas, enquanto as regiões de menor 

salinidade, onde a precipitação é maior de se terem tornado mais doces desde 1950. Esta 

tendência regional na salinidade do oceano fornece uma evidência indireta que a 

evaporação e precipitação sobre os oceanos se alteraram. 

  

Ilustração 7-(a) Extensão média da cobertura de gelo no Hemisfério Norte (primavera), (b) extensão média da 

cobertura de gelo no Ártico em Julho-Agosto-Setembro (verão), (c) mudança do calor médio contido no oceano 

superior (0-700m) no intervalo 2006-2010 relativamente a todos os conjuntos de dados de 1970, (d) nível médio do 

mar em relação a 1900-1905 do conjunto de dados, e com estes alinhados para obter o mesmo valor em 1993, o 

primeiro ano de dados de altimetria por satélite (IPCC, 2013). 
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Cenários Previstos 

O oceano continuará a aquecer durante o século XXI. O calor irá penetrar desde a 

superfície até ao oceano mais profundo e afetará as circulações deste. O aquecimento mais 

acentuado está projetado para que aconteça nas zonas tropicais e subtropicais do 

Hemisfério Norte. As melhores estimativas do aquecimento à superfície do oceano são de 

cerca de 0,6 °C a 2,0 °C. 

É muito provável que a corrente Norte-Atlântica venha a enfraquecer durante este século. 

As melhores estimativas apontam para uma redução de 11 a 34%. No entanto é pouco 

provável que esta venha a sofrer uma transição abrupta ou um colapso neste século em 

todos os cenários. 

3.2.3. Criosfera 

Durante as últimas duas décadas, os lençóis de gelo da Gronelândia e Antártica têm 

perdido massa, os glaciares continuaram a diminuir quase em todo o mundo, e a cobertura 

de neve primaveris do oceano Ártico e Hemisfério Norte continuaram a diminuir a sua 

extensão. 

A taxa média de perda de gelo do lençol da Gronelândia sofreu um aumento substancial, de 

cerca de 34 Gt/ano no período de 1992 a 2001 a 215 Gt/ano no período 2002 a 2011. 

A média anual da extensão da cobertura de gelo do Ártico diminuiu no período entre 1979 

até 2012 com uma taxa que estará muito provavelmente entre o intervalo de 3,5 a 4,1% por 

década para o mínimo de gelo para o Verão. 

Existe uma elevada confiança de que a extensão da cobertura de neve no Hemisfério Norte 

tenha diminuído desde meados do século XX, (Ilustração 7). Para além disso existe 

também elevada confiança referente ao aumento das temperaturas da permafrost na 

maioria das regiões desde o início da década de 80. Foi observado um aquecimento de 3 °C 

em partes dos Alasca e de 2 °C em partes do Norte Europeu da Rússia. 

 



 

47 

 

Cenários Previstos 

Torna-se muito provável que o gelo do Ártico continue a diminuir e a tornar-se mais fino e 

que as neves de primavera do Hemisfério Norte continuarão a sofrer um decréscimo 

durante o presente século enquanto as temperaturas médias à superfície aumentam. O 

volume dos glaciares a nível global irá diminuir ainda mais. 

No final do século, o volume global dos glaciares, excluindo os glaciares na periferia da 

Antártida, está projetado para diminuir cerca de 15 a 55% para o RCP 2.6 e 35 a 85% para 

o RCP 8.5. A área coberta pela neve de primavera no Hemisfério Norte espera um 

decréscimo entre os 7% para o RCP 2.6 e os 25 % para RCP 8.5. até ao fim do século XXI. 

É também esperada uma diminuição da área superficial de permafrost entre os 37 e 81%. 

3.2.4. Nível do mar 

A taxa de subida do nível do mar desde meados do século XIX foi maior do que a taxa 

média durante os dois milénios anteriores. Durante o período de 1901 a 2010, a média do 

nível do mar mundial subiu 0,19m. 

É muito provável que a média de subida do nível do mar entre 1901 e 2010 tenha sido de 

1,7mm/ano, 2,0mm/ano entre 1971 e 2010 e 3,2mm/ano entre 1993 e 2010. Desde o início 

da década de 1970, a perda de volume dos glaciares e a expansão térmica dos oceanos têm 

contribuído para explicar os 75% do aumento do nível médio do mar observado. Durante o 

período de 1993 a 2010, o aumento do nível médio do mar é consistente com o somatório 

das contribuições observadas da expansão térmica dos oceanos devido ao aquecimento, de 

mudanças nos glaciares, no gelo da Groenlândia, na camada de gelo da Antártida, e água 

subterrânea. A soma dessas contribuições é de 2,8 mm/ano. 

Existe uma elevada confiança de que o nível médio global do mar máximo durante o 

último período interglacial (de 129.000 a 116.000 anos atrás) foi, durante milhares de anos, 

pelo menos 5 m superior ao presente, e com elevada confiança de que não excedia os 10 m 

acima da cota presente. Durante o último período interglacial, o gelo da Groenlândia muito 

provavelmente contribuiu entre 1,4 e 4,3 m de altura para o nível médio do mar mundial, 
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implicando com confiança média uma contribuição adicional da camada de gelo da 

Antártida. 

Cenários Previstos 

A média do nível do mar vai continuar a aumentar a nível mundial durante o século XXI. 

Seguindo todos os cenários RCP, a taxa de aumento do nível do mar irá exceder a 

observada entre 1971 e 2010 com o aumento do aquecimento do oceano e perda de massa 

dos glaciares. 

A confiança na projeção do nível médio do mar melhorou desde o AR4 graças a uma 

evolução da física. 

A subida do nível médio do mar para o período de 2081-2100 está numa gama de valores 

entre os 0,26m no RCP 2.6 e mais otimista e entre os 0,98m no RCP 8.5, superiores ao 

nível médio atual. Espera-se que para a segunda situação, o crescimento anual será de 8 a 

16mm/ano. 

O aumento do nível mar não será uniforme. Até o final do século 21, é muito provável que 

o nível do mar suba em mais de 95% da área do oceano. Cerca de 70% das zonas costeiras 

em todo o mundo estão projetados para experimentar a mudança do nível do mar com uma 

alteração de 20% no nível médio do mar. 

 

Ilustração 8-Projecções do nível médio do mar mundial durante o século XXI relativamente a 1986-2005 (IPCC, 

2013). 
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3.2.5. Ciclo do Carbono e outros 

As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso têm 

aumentado para níveis sem precedentes pelo menos nos últimos 800 mil anos. As 

concentrações de dióxido de carbono aumentaram 40% desde os tempos pré-industriais. O 

oceano tem absorvido cerca de 30% do dióxido de carbono antropogénico emitido, 

causando a acidificação deste. 

Em 2011 as concentrações destes GEE (CO2, CH4 e N2O) eram de 391ppm, 1803ppb e 

324ppb e excediam os valores pré-industriais em 40%, 150% e 20% respetivamente. 

As emissões anuais de CO2 originadas pela combustão de combustíveis fósseis e produção 

de cimento foram em média 8.3 GtC
6
/ano durante o período de 2002-2011 e de 9,5 

GtC/ano em 2011, 54% acima do nível de 1990. As emissões antropogénicas apresentam 

um total de 555 GtC desde 1750 até 2011, deste total de emissões, 240 GtC acumularam-se 

na atmosfera, 155 GtC foi absorvido pelo oceano e 160 GtC acumulou-se nos ecossistemas 

naturais terrestres. 

O pH da água superficial do oceano diminuiu cerca de 0,1 desde o início da era industrial, 

correspondendo a 26% de aumento na concentração do ião de hidrogénio, como demonstra 

a Ilustração 9. 

                                                 

6
 1 Giga tonelada de carbono = 1GtC = 10

15
 gramas de carbono. Isto corresponde a 3,667 GtCO2 
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Ilustração 9-Vários indicadores observados de um ciclo do carbono em mudança: (a) as concentrações 

atmosféricas de CO2 a partir de Mauna Loa e do Polo Sul desde 1958, (b) pressão parcial do CO2 dissolvido na 

superfície do oceano e pH in situ, uma medida de acidez da água do oceano, dados recolhidos em três estações do 

Atlântico e Pacífico (IPCC, 2013). 

Cenários Previstos 

As alterações climáticas vão afetar os processos do ciclo do carbono de uma maneira que 

aumentará o aumento de Co2 na atmosfera. A captação do carbono pelo oceano irá 

aumentar a acidificação do oceano. 

 

Ilustração 10-Emissões de CO2 acumulados para o período de 2012-2100 compatíveis com as concentrações 

atmosféricas RCP (IPCC, 2013). 

Nota: 1 Giga tonelada de carbono = 1GtC = 1015 gramas de carbono. Isto corresponde a 3,667 GtCO2 
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3.3. Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade – WG II 

Este subcapítulo recai sobre a análise e síntese do SPM Working Group 2, com o título e 

temática “Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade”. Em primeiro lugar será determinante a 

definição de cada um destes três aspetos. No caso dos impactes, efeitos sobre um sistema 

natural e/ou humano. No caso particular das Alterações Climáticas, efeitos com causas nos 

eventos meteorológicos e climáticos extremos. Os impactes referem-se geralmente a 

efeitos sobre diversos aspetos tais como economia, serviços, saúde, ecossistemas, 

sociedades, cultura entre outras. O efeito destes impactes aumenta proporcionalmente à 

vulnerabilidade, que engloba uma variedade de conceitos, como sensibilidade ou 

suscetibilidade ao dano e falta de capacidade para lidar e adaptar-se. 

A adaptação não é mais do que o ajuste ao clima atual ou esperado e aos seus efeitos. Ao 

longo da história, as sociedades adaptaram-se a lidar com o clima, a variabilidade climática 

e os seus extremos, com diferentes graus de sucesso. 

Torna-se determinante uma tomada de decisões por parte dos políticos e legisladores, uma 

vez que é urgente a adaptação às alterações climáticas enquanto os custos associados a 

danos ainda são menores, enquanto estes não são projetados para valores muito superiores 

por eventos cada vez mais extremos e imprevisíveis. Por certo que as medidas de 

mitigação também apresentam uma preponderância elevada neste processo de prevenção e 

combate às alterações, dessa forma serão retratados mais à frente, neste ponto, a adaptação 

é imprescindível para as alterações já verificadas e com as quais teremos de lidar sempre, 

mesmo que as emissões de CO2 parassem abruptamente, teremos os efeitos retroativos de 

tudo aquilo que já foi emitido, devido ao tempo de vida do carbono na atmosfera. 

A maior parte das medidas desenvolvidas no passado resultaram de abordagens para lidar 

com eventos climáticos extremos, e, só raramente, têm sido desenvolvidas medidas 

adaptação especificamente desenhadas para responder à mudança climática (Adger et al, 

2008). 
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Ilustração 11-Ilustração dos conceitos fundamentais do WGII AR5 (IPCC, 2014).7 

Deste modo a adaptação deverá ser e talvez já o seja uma das principais batalhas políticas a 

serem travadas relativamente às alterações climáticas, estas apresentam uma temporalidade 

indefinida, uma vez que têm em vista lidar com problemas atuais e no médio prazo, de um 

clima em mudança (CCE, 2007). 

Existem diversos tipos de adaptação (IPCC, 2007): 

 Adaptação Reativa: é a adaptação que ocorre após a observação dos impactes das 

alterações climáticas. 

 Adaptação Autónoma ou Espontânea: decorre de alterações ecológicas em sistemas 

naturais, alterações no mercado ou bem-estar de sistemas humanos, não surgindo 

como resposta consciente a um estímulo climático. 

 Adaptação Planeada: consiste na tomada de medidas resultantes de decisão política 

deliberada, baseadas na consciência de uqe as condições se alteram ou estarão 

                                                 

7
 Riscos de impactes relacionados com o clima resultam da interação de riscos relacionados com o clima, 

com a vulnerabilidade e a exposição dos sistemas humanos e naturais. As alterações, tanto no sistema 

climático (à esquerda) e nos processos socioeconómicos, incluindo a adaptação e mitigação (direita) são os 

controladores dos perigos, exposição e vulnerabilidade. 
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prestes a alterar-se, e que são necessárias para retomar, manter ou alcançar um 

estado desejado. 

 Adaptação Privada: é iniciada e implementada por indivíduos, famílias, ou 

empresas privada. Normalmente ocorre por interesse pessoal do realizador. 

 Adaptação Pública: iniciada e implementada por governos em todos os níveis. 

Normalmente dirigida para as necessidades coletivas. 

A adaptação não reduzirá a frequência ou magnitude com que ocorrerão as situações de 

mudança climática, mas protegerá as sociedades em situações de secas, furacões, cheias, 

entre outros (Pereira, 2009b). 

A adaptação significa avaliar e lidar com a capacidade de adaptação e vulnerabilidade dos 

sistemas humanos e naturais. Torna-se por isso evidente que, além da identificação dos 

potenciais impactes das alterações climáticas sobre, por exemplo, um setor 

socioeconómico é igualmente necessário, procurar avaliar de que forma esse setor é 

vulnerável aos impactes previstos, devendo as medidas de adaptação a implementar ser 

capazes de conduzir a uma diminuição dessa vulnerabilidade e ao aumento da sua 

resiliência (Pereira, 2009b). 

Assim sendo o que fazer em relação à adaptação para as alterações climáticas? Não existe 

uma resposta taxativa a esta questão, a forma de adaptação está dependente de múltiplos 

fatores e dessa forma deverá sempre existir uma análise cuidada e precisa de cada situação 

em particular. Através dos relatórios do IPCC, neste caso particular o SPM WG2 do quinto 

relatório, é possível perceber alguns dos caminhos a tomar por parte dos decisores 

políticos, é certo que é feito de uma forma abrangente, mas que se justifica, com o que 

referido anteriormente em relação à diversidade de respostas e medidas possíveis à 

adaptação consoante cada situação. 

A procura neste SPM centrou-se nas respostas que possam ser fonte de informação aos 

órgãos de comunicação social no campo das adaptações, para que seja possível uma análise 

da existência de uma interligação entre estas duas fontes. 
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A análise do SPM, leva a crer que já existem exemplos positivos na adaptação às 

alterações climáticas, logo uma aprendizagem acumulada por todo o mundo, mas existe 

ainda muito a ser feito, com variadas possibilidades de resposta. 

Apontando ao SPM, seguindo a sua estrutura e ordem de ideias, este sugere que a 

adaptação está a ser incorporada em alguns processos de planeamento, referindo-se a 

opções de engenharia e tecnologias integradas muitas vezes em programas já existentes de 

gestão de riscos naturais e gestão da água. 

De referir que a maioria das avaliações de adaptação têm sido restritas a impactes, 

vulnerabilidades e planeamento, com muito pouca avaliação dos processos de 

implementação ou os efeitos de ações de adaptação. 

Os governos estão em vários níveis a começar a desenvolver planos e políticas de 

adaptação e de integração das considerações sobre as alterações climáticas nos planos de 

desenvolvimento mais amplos. Exemplos da adaptação a este nível são, no caso da Europa, 

a política de adaptação desenvolvida em todos os níveis de governo, com alguns dos 

planos de adaptação a serem integrados na gestão costeira e da água, proteção ambiental, 

ordenamento do território e gestão de desastres naturais. 

Para melhor perceber o caminho ou escolhas na tomada de decisões referentes às 

adaptações é necessário o conhecimento dos riscos a que as alterações climáticas nos 

sujeitam, ou seja, os riscos chave de forma a centralizar o campo de intervenção. Estes são 

considerados chave, segundo o IPCC, devido ao elevado risco e vulnerabilidade das 

sociedades e sistemas expostos. Para este relatório os riscos foram identificados com base 

em pareceres de peritos utilizando os seguintes critérios: grande magnitude, alta 

probabilidade ou irreversibilidade dos impactes, temporalidade dos impactes, 

vulnerabilidade ou exposição persistente que contribui para o risco ou ainda um potencial 

limitado para reduzir os riscos através da adaptação ou mitigação. No Anexo IV encontra-

se a descrição dos riscos chave para os vários continentes, bem como questões e 

perspetivas de adaptação. 

Um dos principais problemas mais graves com as alterações climáticas será com base no 

que indicam os diversos cenários o acesso a água doce, uma vez que os riscos relacionados 



 

55 

 

com esta aumentam proporcionalmente às alterações climáticas. É esperado um aumento 

no número de afetados relativamente à escassez de água e da fração de afetados por 

grandes cheias. Projeta-se que as alterações climáticas poderão levar a uma redução 

significativa dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na maioria das regiões 

subtropicais secas, e a consequente concorrência pela água entre diversos setores. 

As espécies terrestres e de água doce veem ser aumentado o seu risco de extinção em 

consequência das alterações de habitat, poluição e espécies invasoras. De modo a induzir 

uma redução neste risco poderá estar a gestão através da manutenção da diversidade 

genética, migração e dispersão assistida, manipulação de regimes de perturbação e redução 

de outros fatores de stress. 

Devido ao aumento do nível do mar projetado para o século XXI, os sistemas costeiros e 

de cota baixa, onde Portugal se engloba, vão presenciar cada vez mais impactes adversos, 

como submersão, inundações costeiras e erosão. Assim os estados com uma costa de cota 

baixa e as ilhas pequenas e de pouca elevação são os que se espera enfrentarem os 

impactes mais elevados que poderão resultar em custos pesados para os seus Produtos 

Internos. 

Muitos dos riscos associados às alterações climáticas estão concentrados em áreas urbanas. 

Processos que criem resiliência e que permitam um desenvolvimento sustentável podem 

acelerar uma adaptação às alterações climáticas com sucesso. Exemplos disso são a 

redução dos défices de serviços básicos, melhoria da habitação e construção de sistemas de 

infraestruturas resistentes. 

No âmbito rural, os maiores impactes esperados no curto prazo e em diante são através da 

fraca disponibilidade de água e alimentação, segurança alimentar e rendimento agrícola a 

mudança na produção de culturas em todo o mundo. Como adaptação neste caso particular 

existe o recurso a políticas em contexto rural, ou seja, reformas e investimentos do 

comércio para um melhor acesso ao mercado da agricultura em pequena escala. As 

alterações climáticas representam uma adversidade e grande desafio para a humanidade, 

pois esta é diretamente afetada por todos estes efeitos, seja de forma direta ou indireta, 

mesmo ao nível da saúde pública onde maioritariamente se dará o exacerbamento de 

problemas já existentes, como as doenças respiratórias ou derivadas da alimentação. 
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As medidas de redução da vulnerabilidade mais eficazes a curto prazo são segundo o 

IPCC, melhoria de medidas básicas de saúde pública, tais como o fornecimento de água 

potável e saneamento, assistência médica, aumento da capacidade de resposta a desastres e 

alívio da pobreza. Espera-se um aumento dos desalojados e refugiados devido às alterações 

climáticas, deverá combater-se esta situação através da expansão de oportunidades de 

mobilidade para reduzir a sua vulnerabilidade. A mudança de padrões de migração pode 

ser uma resposta a eventos climáticos extremos, apesar da sua complexidade, implicando 

diversos choques culturais e câmbios na economia. 

Devido a todas estas consequências e riscos das alterações climáticas, é esperado um 

abrandamento económico generalizado, que origina uma maior dificuldade na erradicação 

da pobreza bem como na manutenção de um nível aceitável na segurança alimentar.  

Princípios para a adaptação efetiva  

As organizações que fazem a ponte entre a ciência e os decisores políticos desempenham 

um papel fundamental na comunicação e desenvolvimento de conhecimentos relacionados 

com o clima. Para promover a adaptação, podem recorrer-se a instrumentos económicos 

existentes e emergentes ao ao fornecerem-se incentivos para antecipar e reduzir impactes. 

Instrumentos como parcerias público-privadas, empréstimos, pagamentos por serviços 

ambientais, melhoria na perceção do custo dos recursos, entre outros. Em todo o caso 

poderão sempre existir algumas restrições e complicações na tomada de decisão derivadas 

da escassez de recursos e ou a uma crise económica e financeira como aquela que 

presenciamos atualmente. 

A falta de planeamento, enfatizar exageradamente os resultados de curto prazo ou deixar 

de antecipar consequências pode resultar numa má adaptação. Esta inadaptação pode 

aumentar a vulnerabilidade ou exposição do grupo alvo no futuro, lugares ou setores. 

Aumentar os esforços de atenuação e adaptação às alterações climáticas implica uma 

crescente complexidade das interações, especificamente nas interseções entre água, 

energia, uso do solo e biodiversidade. 

Portanto alguns exemplos de ações com co benefícios incluem: 
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 Melhoria da eficiência energética e fontes de energia renovável e de origem limpa. 

 Redução do consumo de energia e de água em áreas urbanas através de cidades 

verdes e reutilização da água. 

 Agricultura e silvicultura sustentáveis. 

 Proteção de ecossistemas, como as florestas, para armazenamento de carbono. 

Caminhos para a resiliência e transformação climática  

As vias de resiliência do clima são trajetórias de desenvolvimento sustentável que 

combinam adaptação e mitigação para reduzir as alterações climáticas e os seus impactes. 

O planeamento e implementação da adaptação podem ser reforçados através de ações 

complementares em todos os níveis, desde os indivíduos até aos governos. O governo local 

e o setor provado são cada vez mais reconhecidos como fundamentais num avanço da 

adaptação, tendo em conta o seu papel na comunidade e sociedade civil. 

O reconhecimento da diversidade de interesses, circunstâncias e contextos socioculturais e 

as expectativas podem beneficiar de processos de tomada de decisão. Quanto maiores a 

taxa e magnitude das alterações climáticas aumenta-se a probabilidade de exceder os 

limites de adaptação. Estes limites definem-se quando ações de adaptação para evitar 

riscos intoleráveis para os objetivos de um interveniente ou sistema não são possíveis. Em 

algumas partes do mundo, o conjunto insuficiente de respostas até este momento está já a 

corroer a base para o desenvolvimento sustentável. As transformações para a 

sustentabilidade são beneficiadas por aprendizagem interativa, processos deliberados e 

inovação (IPCC, 2014). 

Como se pode ver por esta análise e resumo de tudo aquilo que o SPM referente aos 

impactes, vulnerabilidade e adaptação nos indica relativamente às alterações climáticas, a 

urgência de se escolher um caminho nunca foi tão evidente. Retiram-se algumas medidas 

concretas, outras que deixam para os decisores políticos pontas e arestas a limar consoante 

cada situação e local de implementação respondendo às características únicas como se 

referiu já neste trabalho, deixando assim um fio condutor para a ideia principal, atingir-se 

uma adaptação às alterações climáticas de forma sustentável. 
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A partir destas mesmas medidas será analisada a sua presença nos órgãos de comunicação 

social bem como nos inquéritos proporcionados nos eurobarómetros referentes à opinião 

pública no espaço europeu, e mais particularmente em Portugal, percebendo-se assim se 

este último relatório e grupo de trabalho, relativo às adaptações para as alterações 

climáticas, teve repercussão nos órgãos de comunicação social e a transmissão das ideias 

principais para a sociedade civil através do aumento do mediatismo e conhecimento 

científico do tema. 

3.4. Mitigação – WG III 

A contribuição do Grupo de Trabalho III para o Quinto Relatório de Avaliação do IPCC 

(AR5) avalia a literatura sobre aspetos científicos, tecnológicos, ambientais, económicos e 

sociais da mitigação das alterações climáticas. A contribuição do Grupo de Trabalho III 

baseia-se no Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4), o Relatório Especial sobre 

Fontes Renováveis de Energia e Mitigação da Mudança Climática (SRREN), os relatórios 

anteriores e incorpora novas descobertas e pesquisas posteriores.  

O relatório também avalia as opções de mitigação em diferentes níveis de governo e em 

diferentes setores da economia, as implicações sociais de diferentes políticas de mitigação, 

mas não recomenda qualquer opção específica de mitigação. 

Como referido no WGIII-SPM, a mitigação é uma intervenção humana para reduzir as 

fontes ou melhorar os dissipadores de gases de efeito estufa. O desenvolvimento 

sustentável e a equidade fornecem uma base para a avaliação de políticas climáticas e 

destacam a necessidade de abordar os riscos das alterações climáticas. É necessário limitar 

os efeitos das alterações climáticas para atingir um desenvolvimento sustentável e 

equidade, incluindo a erradicação da pobreza.  

Existem cenários de mitigação em que é provável que a mudança de temperatura originada 

pelas imissões antropogénicas de GEE possam ser mantidas em níveis inferiores a 2 ºC 

relativamente aos níveis pré-industriais, são caraterizados por concentrações atmosféricas 

de CO2eq de 450 ppm em 2100. 
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É também percetível no SPM que a mitigação intersectorial e sistémica é mais efetiva 

financeiramente na redução de emissões do que a centralização em tecnologias individuais 

e sectores. Assim o comportamento, estilo de vida e cultura influenciam consideravelmente 

o uso de energia e emissões associadas, com alto potencial de mitigação em alguns 

sectores, particularmente quando complementado com alterações estruturais e 

tecnológicas. As emissões podem ser reduzidas substancialmente através de mudanças nos 

padrões de consumo, alimentação e redução do desperdício alimentar. 

De seguida cenários e medidas de mitigação por diverso sectores de atividade, seguindo a 

ordem que é apresentado no SPM, começando pela produção energética. Nos cenários 

avaliados no AR5, as emissões que derivam diretamente do sector energético são 

projetadas para uma duplicação dos seus valores ou até triplicação em 2050 

comparativamente ao nível de 14,4GtCO2/ano em 2010, a não ser que as melhoras na 

intensidade energética, consigam ser significativamente aceleradas para além do 

desenvolvimento histórico. Na última década, os principais contribuidores para o 

crescimento das emissões foram o crescimento da procura a juntar um aumento da 

utilização de carvão na produção de energia. 

A descarbonização da geração de eletricidade é o componente chave no objetivo de atingir 

níveis baixos de estabilização, através de medidas de mitigação rentáveis. Na maioria dos 

cenários modelados, a descarbonização acontece mais rapidamente na geração de energia 

do que na indústria, construção e sector dos transportes. 

Desde o AR4, muitas tecnologias relativas às energias renováveis têm demonstrado 

melhoramentos substanciais e redução de custos, também um crescente número destas 

tecnologias têm abrangido um nível de maturidade que lhes permite a aplicação numa 

escala significativa. Unicamente sobre a geração elétrica, a tecnologia de energia 

renováveis representavam pouco mais de metade da nova capacidade de geração de energia 

acrescentada mundialmente em 2012, liderada pelo crescimento na energia eólica, hídrica e 

solar. 

Numa breve referência à energia nuclear, esta é uma fonte de baixas emissões de GEE e 

relativamente madura, mas a sua participação na geração de energia a nível mundial tem 

diminuído desde 1993, pois apesar da sua vantagem na emissão de GEE esta representa 
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uma outra escala de riscos, que se prendem com os resíduos radioativos, entre outros 

perigos. Também podem ser reduzidas as emissões por parte das centrais energéticas, 

passará pela captura e armazenamento do Carbono como já foi referido, será apenas 

necessário a sua aplicação a uma escala global, para tal seria necessário a sua aplicação a 

uma escala global, para tal seria necessário tomar esta operação rentável, aplicando preços 

sobre o carbono de valores elevados e investimento na tecnologia para que seja visto como 

solução. No entanto existem diversos estudos relativos ao potencial perigo de afetar as 

formações geológicas onde será feito o armazenamento, por exemplo o aumento da 

sismicidade bem como a possibilidade de fuga na sua injeção e as consequências de tal 

evento para a saúde pública. 

3.5.1 Sistemas com consumo de energia 

O sector dos transportes conta com 27% do uso final de energia e com 6,7 GtCO2 de 

emissões diretas em 2010, com a perspetiva de que as emissões poderão duplicar até 2050. 

Este crescimento é justificado pelo aumento mundial do tráfego de passageiros e carga que 

pode ser compensado por medidas futuras de mitigação que incluem melhoramentos na 

intensidade da energia com origem nos combustíveis fósseis, desenvolvimento das 

infraestruturas e mudança comportamental. No geral, a redução das emissões totais de CO2 

nos transportes pode ser de 15-40% em comparação com o crescimento esperado e descrito 

anteriormente em 2050. 

A adoção de medidas de mitigação técnicas e comportamentais para todos os meios de 

transporte, além de novas infraestruturas e investimentos no ordenamento do território 

urbano poderia diminuir em 40% a procura de energia em 2050 comparativamente ao 

cenário base. Medidas como o planeamento urbano integrado, desenvolvimento da 

orientação do tráfego, compactação das zonas urbanas de forma a permitir o uso de 

bicicletas e deslocações a pé. Também num longo prazo a aposta em ferrovias de alta 

velocidade para reduzir o número de viagens de avião de curta distância. Medidas estas, 

que se apresentam desafiantes, com um resultado incerto, mas podem reduzir as emissões 

de GEE de 20 a 50% em 2050 comparativamente com o cenário base. 
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3.5.2 Edifícios 

No que diz respeito aos edifícios, com o avanço da tecnologia, conhecimento e políticas 

surgem oportunidades para estabilizar ou reduzir o uso global de energia utilizada por 

estes. É por isso importante a adoção de uma estrutura de baixo consumo energético na 

construção de novos edifícios. Os recentes melhoramentos no desempenho e custos fazem 

da construção de baixo consumo e reabilitação possibilidades economicamente atrativas. 

O consumo de energia nas habitações está diretamente relacionado com o estilo de vida, 

cultura e comportamento, deste modo, para os países em desenvolvimento, alterações neste 

padrões poderão reduzir a procura de energia em 20% no curto prazo e 50 % dos valores 

atuais nos meados do século XXI. 

3.5.3 Indústria 

Em 2010 o sector da indústria contou com o uso de 23% da energia final e 13 GtCO2 de 

emissões incluindo emissões diretas e indiretas. É esperado um aumento de 50 a 150% em 

2050 destas emissões em comparação com o cenário base de AR5, a não ser que sejam 

implementados melhoramentos rapidamente. 

Na ajuda à redução das emissões de GEE abaixo do cenário previsto, estão melhoras na 

eficiência das emissões de GEE e na eficiência do material usado, reciclagem e reutilização 

de produtos e em geral reduções na procura do produto e de serviços em função à 

eficiência energética. Muitas das opções de redução de emissões são rentáveis, lucrativas e 

associadas a múltiplos benefícios. A longo prazo, uma mudança para eletricidade de baixo 

carbono, novos processos industriais, inovações radicais dos produtos, captura e 

armazenamento de carbono (CCS), podem contribuir para a redução significativa das 

emissões de GEE. 

O CO2 é o principal gás das emissões resultantes da indústria mas existem oportunidades 

substanciais de mitigação para outros gases, como o CH4 e o N2O que poderão ter 

oportunidades de mitigação incluindo, por exemplo, a redução de emissões de 

hidrofluorcarbonetos através da otimização de processos, reciclagem e substituição. Outra 
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oportunidade de mitigação na indústria serão as abordagens sistémicas e em colaboração 

entre as diversas companhias e sectores na redução de consumo energético e de material. 

No que respeita à mitigação da gestão de resíduos, opções importantes passam pela 

redução de resíduos seguido pela sua reutilização, reciclagem e recuperação energética. 

Resíduos e água residual contabilizaram 1,5 GtCO2eq de emissões em 2010. Enquanto a 

participação de materiais reciclados ou reutilizados ainda é baixa as tecnologias de 

tratamento de resíduos e de recuperação de energia para reduzir a procura de combustíveis 

fósseis podem resultar numa redução significativa das emissões diretas derivadas da 

eliminação de resíduos. 

3.5.4 Agricultura, silvicultura e outros usos do solo. 

Estes sectores têm um papel central no desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. 

As medidas de mitigação mais rentáveis para a silvicultura são a reflorestação, gestão 

sustentável das florestas e redução da desflorestação com diferenças grandes entre as zonas 

de aplicação. Na agricultura, as opções de mitigação passam pela gestão das terras 

cultiváveis e pastoreio bem como a recuperação de solos orgânicos. 

Relativamente à bioenergia, esta pode desempenhar um papel critico na mitigação mas 

apresenta alguns problemas a ter em consideração, como a sustentabilidade das práticas e 

eficiência dos seus sistemas. Existem evidências que sugerem que opções com ciclos de 

vida curtos dos GEE, alguns já disponíveis, podem reduzir os GEE. 

3.5.5 Povoamentos humanos, infraestruturas e ordenamento do território 

A deslocação das populações para as zonas urbanas é uma realidade e está associada ao 

aumento de rendimentos ou procura dele, logo ao nível urbano irá existir um aumento de 

consumo de energia e consequente aumento de emissões de GEE. Os valores de 2011 

indicam que mais de 52% da população global vive em áreas urbanas. Relativamente ao 

consumo de energia nas cidades, em 2006 estes consumiam cerca de 67-76% que 

correspondiam a 71-76% das emissões de CO2 relacionados com a energia. Para 2050 

espera-se que a população urbana cresça para 5,6-7,1 mil milhões, ou 64-69% da 

população mundial. 
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As próximas duas décadas apresentam uma janela de oportunidades para a mitigação nas 

áreas urbanas uma vez que grande parte destas áreas está em desenvolvimento durante este 

período. A área de cobertura das cidades tem projetado um crescimento na ordem de 56-

310% entre 2000 e 2030. As medidas para mitigação nestas áreas variam de acordo com as 

trajetórias de urbanização e esperam-se mais eficazes de os instrumentos políticos forem 

agrupados. As infraestruturas e morfologia urbana estão fortemente interligados, e também 

o uso dos solos, a escolha de transporte, habitação e comportamento. 

Estratégias de mitigação eficazes envolvem pacotes de políticas em sinergia, incluindo co 

localização de zonas com alta densidade residencial com zonas de elevada densidade de 

emprego, alcançando uma elevada diversidade e integração do uso do solo, ao aumentar a 

acessibilidade e investir nos transportes públicos e outras medidas de gestão da procura. 

Para concluir esta análise sobre o WG III – SPM do AR5, de fazer notar que existiu um 

aumento nos planos e estratégias de mitigação ao nível de cada país. Em 2012, 67% das 

emissões de GEE mundiais eram assunto para a legislação nacional contra 45% em 2007. 

Com o terceiro grupo de trabalho, percebe-se que as medidas de mitigação apresentam um 

papel preponderante no combate às alterações climáticas no futuro reduzindo a sua 

dimensão e consequente redução dos seus impactes. É de salientar que na maioria das 

medidas se referiu a necessidade de mudança de hábitos no quotidiano, no consumo, na 

cultura, entre outros. Hábitos que vão desde a opção por meios de transporte menos 

poluentes ou coletivos, alteração da nossa dieta alimentar, escolha dos produtos que 

utilizamos todos os dias, adquirir sempre com a responsabilidade moral sobre o que aquele 

produto significa e o quanto é necessário. Para além disso, estarão também os decisores 

políticos, que seja por influência do eleitorado ou em direção inversa, representam um 

papel determinante nas macro decisões, nos planos de mitigação em larga escala. 

Todos estes pontos, resumem aquilo que tem sido a batalha constante da mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, desde a perceção do problema, às perguntas e 

consequentes respostas perante um enorme desafio da humanidade. Assim no capítulo 

seguinte será introduzido o tema dos órgãos de comunicação social, que representam um 

papel de enorme importância na criação de uma opinião na população, através da correta 

transmissão de informações acerca deste tema, servem portanto de ponte entre o grupo que 

possui o conhecimento relativo às alterações climáticas, a ciência, e o outro grupo que 
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procura receber a informação de forma concisa e clara, que representa a maioria e 

interpreta talvez o papel principal nesta transformação que se pede, se precisa, que é 

irrevogável. 
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CAPÍTULO IV – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – 

VISÃO DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

4.1. Órgãos de comunicação social selecionados 

Esta secção refere-se à escolha dos órgãos de comunicação social a analisar através da 

recolha das suas notícias, tendo para isso existido diversos fatores de influência nessa 

tomada de decisão.  

Analisaram-se três órgãos de comunicação social, o Correio da Manhã, que possui segundo 

dados da Associação Portuguesa para Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), uma 

tiragem média no primeiro semestre de 2014 de 151528 exemplares, e uma circulação de 

113413 exemplares, representando uma quota na realidade portuguesa de cerca de 31 %, 

como representado no Gráfico 4, quando contabilizada a média dos últimos três semestres, 

a maioria da circulação dos jornais diários em Portugal, significando uma abrangência de 

uma enorme parte da população. 

Relativamente ao jornal Público este representa uma quota de 8%, trata-se de um jornal 

com um estilo diferente de abordagem à investigação científica, logo que abrange outro 

tipo de leitores. Procurou-se assim atingir, com esta escolha reduzida de órgãos de 

comunicação social, uma variedade de tipologia da população. No total de 202559 pessoas 

abrangidas. 

 

Gráfico 2-Valores de tiragem e circulação para o diário Correio da Manhã nos últimos três semestres. 
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Gráfico 3-Valores de tiragem e circulação para o diário Público nos últimos três semestres. 

 

Gráfico 4-Quota de mercado das diferentes publicações diárias com base na média alcançada entre o ano 2013 e o 

primeiro semestre de 2014, relativamente à circulação. 
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A segunda razão surge da diversidade de fontes de informação, sendo que estão assim 

representados três grupos destintos na exposição do tema, assim haverá uma diferenciação 
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Após esta seleção de órgãos de comunicação social, procedeu-se à procura e análise das 

notícias sobre alterações climáticas. O método de pesquisa baseou-se na seleção de uma 

palavra-chave, “alterações climáticas”. A escolha deste termo, surge principalmente como 

resultado do objetivo final do projeto, o entendimento da influência dos media na perceção 

da população em relação às alterações climáticas, uma vez que a análise referente à 

população se baseou nos resultados dos eurobarómetros, estes referem-se à temática 

maioritariamente por e somente alterações climáticas, dessa forma optou-se pela exclusão 

de termos como aquecimento global ou efeito de estufa. Todos os artigos que 

apresentassem esta palavra-chave foram recolhidos, tendo sido excluídos aqueles que não 

se referiam ao tema em análise. No entanto, reconhece-se que alguma informação possa ter 

ficado omitida, devido ao recurso a este método de seleção do corpus de análise. 

Todos os artigos foram consoante a sua consulta copiados para um documento de bloco de 

notas para posterior análise em software, recorrendo à utilização da data e hora de 

publicação de cada notícia para o nome de gravação de cada um dos ficheiros para uma 

maior organização e facilidade de consulta posterior. Após esta fase seguiu-se a tarefa de 

diferenciar cada uma das notícias por tipologia, consoante a importância do tema, como 

explicado em seguida no subcapítulo Relevância. 

4.2. Saliência 

 

Gráfico 5-Número de notícias recolhidas por órgão de comunicação 
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No Gráfico 5 estão representados os números relativos à quantidade de notícias 

encontradas em cada um dos órgãos de comunicação social, que apresentam valores 

idênticos entre si, logo o tema parece ser tratado em igual forma pro todos, mas para um 

maior descrição desse mesmo tratamento e uma diferenciação dos períodos de publicação 

de cada uma das notícias segue o Gráfico 6, onde é possível verificar que quando a análise 

é mensal números e picos de publicação para cada um dos órgãos é diferente, um exemplo 

são os picos em novembro, fevereiro e março da RTP que não são acompanhados por outro 

qualquer órgão de comunicação. 

 

Gráfico 6-Notícias por órgão de comunicação social (mês) 

4.3. Relevância 

Uma primeira análise realizada às notícias demonstrou que em muitas delas, a referência às 

alterações climáticas tratou-se apenas de um breve menção, uma observação incluída num 

parágrafo introdutório sem referências subsequentes. De forma a garantir que a amostra 

utilizada para determinar a composição das notícias incluiu apenas artigos pertinentes, os 

textos noticiosos foram classificados e ordenados de acordo com a extensão da temática - 

alterações climáticas - que focaram.  

Está demonstrado no Gráfico 7 a percentagem correspondente a cada um dos tipos, ou seja, 

após reunião de todos os documentos no software Nvivo e da sua codificação de nós por 
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Tipo, obteve-se um total de duzentas e sete notícias onde 129 são do Tipo I, 10 do Tipo II e 

68 do Tipo III. Uma primeira análise sobre os artigos demonstrou que em muitas notícias, 

a referência às alterações climáticas foi apenas uma alusão isolada ou modesta, 

possivelmente apenas uma breve menção incluída num parágrafo introdutório sem 

referências subsequentes. A codificação das notícias de Tipo I, resultou da divisão por 

temas, tendo em conta os três grupos de trabalho do IPCC, o primeiro referente à Ciência 

Climática, o segundo Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade e por fim o terceiro com a 

Mitigação. Assim por cada notícia analisada, tentou perceber-se a referência a cada uma 

desta temáticas relacionando assim a comunicação social com as publicações do IPCC. 

 

 

Gráfico 7-Distribuição da tipologia de notícias 

Como exemplo do Tipo III, faz-se referência a uma notícia publicada pelo Público no dia 

18-07-2014 com o título “Ciências agrárias em Évora: “A decisão mata-nos””, onde apenas 

existe uma alusão às alterações climáticas aquando da referência das áreas de investigação 

da Universidade de Évora, como se poderá ver no excerto seguinte: ““Fazemos 

investigação de excelência sobre gestão sustentável dos agro-sistemas mediterrânicos, a 

sustentabilidade da agricultura, sobre ciência e tecnologia animal, medicina veterinária e 

saúde pública, ciência e tecnologia vegetal e alterações climáticas e impactos na 

agricultura””, sendo que o foco principal incide no financiamento da investigação nesta 

instituição, como é possível consultar no Anexo II. Para as notícias onde a importância 
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dada às alterações climáticas tomam maior relevo mas não ocupam o tema principal da 

notícia, ou seja, existem ainda outros tópicos na notícia sendo que às alterações climáticas 

não corresponde mais do que um parágrafo, as notícias são rotuladas de Tipo II. Este 

tópico normalmente relaciona-se com o ambiente em geral. 

Como exemplo para uma notícia do Tipo II faz-se referência uma notícia publicada a 05-

12-2013 no Correio da Manhã com o título “Fernando Nobre: Vivemos "o momento mais 

crítico" em 30 anos”, onde o principal tema da notícia é o aniversário da Assistência 

Médica Internacional, com os desafios passados e os futuros, onde se faz uma referência às 

alterações climáticas como sendo um deles, “Na opinião de Fernando Nobre, o grande 

desafio da AMI para o futuro é conseguir “estar à altura de todos os acontecimentos”. Para 

o médico, as alterações climáticas serão o maior problema, devido “à falta de 

responsabilidade dos governos”. 

“As catástrofes naturais vão tornar-se mais violentas e frequentes. Queremos continuar a 

demonstrar a nossa capacidade de intervenção e ajudar os refugiados climáticos que vão 

ser, certamente, em grande número”, acrescentou Fernando Nobre”, com a notícia 

completa para leitura no Anexo II. Por fim, as notícias cujo tópico principal são as 

alterações climáticas, estas ocupam a maioria das notícias recolhidas com 62% da amostra 

como demonstra o Gráfico 7. 

Neste caso um exemplo do Tipo I refere-se a uma notícia publicada na RTP em 31-03-

2014 com o título “ONU alerta para impacto irreversível das mudanças climáticas” onde a 

totalidade da notícia se refere às alterações climáticas em particular ao relatório do IPCC, 

com os impactes e vulnerabilidades originadas por estas mudanças, “Um novo e 

abrangente relatório das Nações Unidas alerta para o impacto do aquecimento global que, 

segundo a organização, terá efeitos “severos, disseminados e irreversíveis”. O documento, 

divulgado numa reunião de especialistas no Japão, representa a análise mais completa, 

elaborada até à data, sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. O relatório foi 

divulgado após uma semana de intensas discussões entre especialistas numa reunião do 

Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima que decorreu na cidade nipónica de 

Yokohama. Os membros do painel das Nações Unidas para o clima dizem que o 

documento apresenta provas incontestáveis da escala dos efeitos das alterações climáticas 

nos sistemas naturais e do impacto crescente que estas mudanças, inevitavelmente, terão 
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nos seres humanos”, notícia completa no Anexo II. No sumário do documento lê-se que a 

saúde, a alimentação e a segurança da humanidade serão provavelmente ameaçadas pelo 

aumento das temperaturas. Em todos os continentes e em todos os oceanos, as mudanças 

no clima que ocorreram nas últimas décadas já provocaram impacto nos sistemas naturais e 

nas populações.  

Em seguida será feita uma análise de conteúdos de todas as notícias do Tipo I para 

verificar a presença de dados que tenham origem ou sejam idênticos aos que foram 

relatados no relatório do IPCC, percebendo de que modo esses relatórios tiveram 

repercussão na comunicação social. Assim procedeu-se à exportação para um único 

ficheiro de todas as notícias do Tipo I para que não existisse qualquer interferência na 

codificação por palavras-chave de outros tipos de notícia. 

4.4. A ciência nos órgãos de comunicação social 

Procurou-se dentro do universo de análise deste projeto, perceber até que ponto as notícias 

publicadas, transmitem as ideias presentes no quinto relatório do IPCC, nos três grupos de 

trabalho diferentes. Deste modo foi feita uma pesquisa sobre relação existente entre o 

conteúdo de algumas notícias em relação aos pontos e ideias expostas nos relatórios do 

IPCC, com um exemplo de notícia por grupo de trabalho. 

 

Gráfico 8-Número de notícias referentes a cada um dos temas dos diferentes Grupos de Trabalhos do IPCC 

É evidente no Gráfico 8 o maior volume de notícias relacionadas com os impactes, riscos e 

adaptação, mas não necessariamente relacionadas com o relatório do IPCC. Conclui-se 
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também, que por alguma razão, este tipo de notícia tem mais interesse e impacto na 

comunicação social, talvez devido às características desta temática, como os eventos 

extremos ou catastróficos. Relativamente aos outros dois temas, podemos constatar que a 

sua importância ou mediatização obtêm números idênticos, com vinte e uma notícias 

relacionadas com a ciência climática e vinte e três com a mitigação nas alterações 

climáticas. 

De seguida está representada a distribuição das notícias quando nestas existe a referência 

direta a algum dos grupos de trabalho do quinto relatório (Gráfico 9), onde verificamos a 

mesma tendência do anterior, apesar da maior proximidade entre o working group (WG) I 

– Ciência climática e o WG II – impactes, adaptação e vulnerabilidade. Constatamos que 

67% das notícias que se referem a ciência climática faz referência direta ao relatório do 

IPCC, para o segundo caso apenas 30% diz respeito direto ao relatório e para a mitigação, 

só 17% das notícias fazem alusão ao relatório em questão. 

 

Gráfico 9-Notícias diretamente relacionadas com relatórios 

Em análise, surge o primeiro grupo de trabalho, com as previsões e cenários, onde estes se 

dividem por diferentes áreas como: Atmosfera; Oceano; Criosfera; Nível do mar; Ciclo do 

carbono. 

Relativamente a esta primeira temática foram referenciadas vinte e uma notícias onde o 

tema destas engloba os cenários ou previsões das alterações climáticas como demonstra o 
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Gráfico 8, e um exemplo dessa referência é a seguinte notícia “ONU alerta para mais 

secas, inundações e incêndios florestais na Europa” “O Painel Intergovernamental da ONU 

sobre Alterações Climáticas (IPCC) alertou hoje para um maior risco de secas, inundações 

e incêndios florestais na Europa devido aos efeitos das mudanças climáticas tanto a curto 

como a médio prazo.” 

Como podemos verificar neste exemplo, foram referenciados alguns cenários, como o 

aumento de incêndios florestais, ou as restrições de água devidas ao aumento da 

temperatura e evaporação, afetando países do sul da Europa entre os quais Portugal, ou 

ainda a diminuição da qualidade do ar. De fazer também referência à fonte desta notícia, o 

próprio IPCC aquando da apresentação do Grupo de Trabalho II. 

Em seguida outro exemplo de um cenário de risco para Portugal, uma notícia na RTP, onde 

desta vez se faz referência à subida do nível médio do mar, com valores na ordem dos 

oitenta e dois centímetros, uma valor que se enquadra no intervalo tratado no ponto 3.2.4. 

Nível do mar do presente projeto, onde são apresentados valores no intervalo de 0,26 – 

0,98 m até ao fim do século XXI, alterações estas que levarão o litoral português a 

enfrentar mudanças e eventos extremos, bem como custos materiais e humanos elevados. 

Outro exemplo: “Litoral português deverá sofrer com subida do nível das águas do mar 

segundo cientistas da ONU”, “O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas 

revela que continua a tendência para o aquecimento do planeta devido à ação humana. Os 

cientistas estimam que a Terra pode aquecer até 4,8 °C até ao fim do século e que a subida 

do nível do mar sofra um agravamento que não se esperava, até 82 centímetros, o que fará 

com que o litoral português sofra alterações.” 

O tema que segue a ordem de publicação dos Grupos de Trabalho, é “Impactes, 

Adaptações e Vulnerabilidades”, que apresenta de certa forma um maior conjunto de 

características que interessam à comunicação social, tendo em conta a sua conjuntura, ou 

seja, a capacidade de permitir a construção de notícias sensacionalistas, através da 

reportagem de fenómenos extremos e com grandes impactes nas diferentes comunidades a 

todos os níveis. Essa tendência pode em parte ser defendida pelo número de notícias 

recolhidas que se enquadram neste cenário, uma vez que apresentam a maioria das 

situações referenciadas e relacionadas com algum relatório de um Grupo de Trabalho do 
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IPCC, com o total de 70 notícias que fazem referência a algum tipo de impacte ou 

vulnerabilidade (Gráfico 8). 

Como exemplo deste tipo de notícias segue uma publicação por parte do Correio da 

Manhã, que está normalmente conotado com este tipo de notícias ou de sensacionalismo, 

com o título “Mudança do clima vai inundar Lisboa” desde já um título muito forte, que 

realça o catastrofismo, já o corpo de texto mostra-se mais contido com a demonstração das 

previsões de impactes com a subida do nível médio do mar, “Agência Portuguesa do 

Ambiente diz que o País tem de se adaptar ao clima do futuro. Produção agrícola será 

menor perante o aquecimento. Lisboa será uma das cidades mais expostas aos efeitos 

nocivos resultantes do aquecimento global e da consequente subida do nível do mar, 

resultante do degelo do Ártico”, Anexo III. 

Esta notícia apresenta também uma disposição ambígua no sentido de que se aplicará a 

uma notícia com referência a cenários climáticos mas também a impactes, com isto foi 

contabilizada para ambas as situações. Como indicado na notícia, a possível inundação de 

Lisboa, enquadra-se no que é previsto no capítulo da ciência relativamente a impactes, pelo 

segundo Grupo de Trabalho do IPCC, que se encontra no ponto 3.3. Impactes, Adaptação e 

Vulnerabilidade – WG II deste projeto, onde é feita a referência a eventos cada vez mais 

frequentes por exemplo, inundações costeiras originadas pela baixa cota da orla costeira. 

Outro exemplo de um impacte das alterações climáticas é exemplificado na seguinte 

notícia, onde neste caso o que está em causa é a influência do aquecimento global no 

aumento do vapor de água na atmosfera que leva a mais aquecimento. 

“Aumento de vapor de água na atmosfera associado pela primeira vez à atividade humana” 

“O aumento de temperatura na atmosfera, causado pelo aquecimento global, está a ter 

impacto no vapor de água que existe no ar. 

Há mais vapor de água na atmosfera e, pela primeira vez, este aumento foi associado às 

atividades humanas, ou seja, à emissão de gases com efeito de estufa que causam o 

aquecimento global, defende um estudo publicado nesta segunda-feira na revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences. Este processo “amplifica as alterações 

climáticas antropogénicas”, lê-se no resumo do artigo. 
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Sendo que esta temática é a mais retratada na comunicação social apresenta-se em seguida 

mais dois exemplos de notícias com referências de impactes, riscos ou medidas de 

adaptação. Um desses exemplos é a seguinte notícia do Público, com o título “Há 3600 

edifícios em risco de cheias em zonas críticas do país”, neste caso o principal impacte são 

as chuvas intensas que levam a um aumento de custos devido aos danos causados: 

“Seguradoras pagaram 320 milhões de euros em indemnizações em grandes tempestades 

nos últimos oito anos”. É também exposto na notícia quais as zonas mais afetadas “Em 

números grandes, cerca de 2% do território de Portugal continental são de alta ou muito 

alta vulnerabilidade. Na prática, são 1780 quilómetros quadrados, uma área que quase 

equivale à do concelho de Odemira, o maior do país”. Mais uma vez algo que corrobora 

com o que é referido no SPM do segundo grupo de trabalho, ponto 3.3. Impactes, 

Adaptação e Vulnerabilidade – WG II deste projeto, o aumento dos eventos extremos 

como as cheias casadas por períodos de precipitação mais intensos. 

Como último exemplo relativamente aos impactes, riscos e adaptação uma notícia do 

Correio da Manhã com o título “Ártico mais escuro faz subir a temperatura na Terra”, onde 

se dá conta do impacte do aquecimento global no degelo do Ártico, que segundo a notícia 

leva ainda a um outro impacte, a libertação de um parasita que põem em causa milhares de 

mamíferos, “Degelo do Ártico "liberta" parasita que já matou centenas de mamíferos. O 

acelerado degelo do Ártico abre caminho a inéditos movimentos migratórios de agentes 

patogénicos, que representam um risco para os mamíferos marinhos, alertaram os 

cientistas”. Novamente uma referência que coincide com o descrito nos relatórios do IPCC, 

no ponto 3.3. Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade – WG II onde é descrito que algumas 

espécies veem ser aumentado o seu risco de extinção em consequência das alterações de 

habitat, poluição e espécies invasoras, a notícia completa no Anexo III. Finalmente, na 

ordem de temas dos relatórios do IPCC surge a questão da mitigação, que apresenta 

valores no número de notícias recolhidas idênticos aos cenários e previsões, com vinte e 

três notícias, Gráfico 8. A mitigação apresenta conjuntamente com a adaptação uma das 

principais temáticas, no que respeita ao relevo para combater as alterações climáticas e nos 

quais a população deverá incidir a sua atenção de modo a diminuir consequências gravosas 

para todos. 
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Com o título “Deputados de 60 países comprometem-se a impulsionar uso de energias 

verdes” Esta notícia é um exemplo da referência a medidas de mitigação através do acordo 

de alguns países no compromisso de aumentar o recurso a energias verdes, diminuindo 

assim as emissões de CO2 para a atmosfera, contribuindo para que no futuro os efeitos das 

alterações climáticas sejam diminuídos ou eliminados, “O principal objetivo é "combater 

as alterações climáticas e reduzir a temperatura 2°C para travar o aquecimento global nos 

próximos anos", disse o presidente honorário da Globe Internacional, John Gummer, dando 

a conhecer os resultados do encontro”. Existe assim o objetivo de reduzir as emissões de 

GEE, uma medida de mitigação determinante.  

Outro exemplo: “China aprova plano para combater alterações climáticas” “A China 

comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono ente 40 e 45% até 2020, tendo como 

ponto de partida as emissões de 2005 e quer também aumentar a proporção de 

combustíveis não-fósseis em 15%, avança a agência Xinhua.” 

Nesta última a intenção da China em combater as alterações climáticas ao reduzir as suas 

emissões de carbono, contribuindo dessa forma para a mitigação das alterações climáticas. 

Estas notícias são marcadas por um denominador comum, prendendo-se normalmente com 

acordos e medidas de redução de GEE. Mais uma vez verifica-se conformidade em ambas 

as publicações noticiosas, com aquilo que é dito cientificamente, neste caso com aquilo 

que é aconselhado como mitigação para a indústria, uma das grandes responsáveis pelas 

emissões, no ponto 3.5.3 Indústria do atual projeto, onde se refere como ajuda à redução 

das emissões de GEE abaixo do cenário previsto, melhoras na eficiência das emissões de 

GEE e na eficiência do material usado, reciclagem e reutilização de produtos e em geral 

reduções na procura do produto e de serviços em função da eficiência energética. 

Desta forma percebe-se que de um modo geral a interligação entre a comunicação social e 

os cientistas funciona em certa forma, apesar de como referido anteriormente, por vezes as 

notícias ganham importância ou direito a publicação pelo seu conteúdo controverso, 

deixando por vezes o cerne da questão, como aquilo que podemos fazer para evitar ou 

reduzir os efeitos das alterações climáticas para um segundo plano. 

Foi referido anteriormente, a necessidade de existência de eventos extremos ou constantes 

encontros internacionais para que as alterações climáticas ganhem alguma notoriedade nos 
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órgãos de comunicação social, dessa forma será importante verificar a existência de 

alguma influência dos relatórios IPCC no fluxo de notícias, nos meses de lançamento. 

Para tal análise compôs-se o Gráfico 10, onde é possível analisar o volume de notícias por 

cada mês no período analisado entre junho de 2013 e setembro de 2014. 

Em primeiro lugar é importante a descrição da cronologia referente ao quinto relatório do 

IPCC para posterior comparação com os valores apresentados no Gráfico 10. Desta forma 

as datas de lançamento de cada um dos relatórios foi a seguinte: 

 O relatório referente ao Grupo de Trabalho Um (WGI), com o tema “The Physical 

Science Basis”, foi aprovado no intervalo 23 a 26 de setembro de 2013. 

 O relatório intitulado de “Impacts, Adaptation, and Vulnerability” teve como data 

de lançamento o intervalo de 25 a 29 de março de 2014. 

 O terceiro e último relatório produzido pelo Grupo de Trabalho Três (WGIII), teve 

a sua aceitação entre 7 e 12 de abril de 2014. 

Definidas desde já as datas de lançamento serão estas que sofrerão uma análise ao número 

de notícias publicadas nesse mesmo mês e dias. 

Desse modo podemos verificar que no Gráfico 10, no que diz respeito ao ano de 2013, o 

número de notícias no intervalo referido é de dezassete, o maior número nesse ano, é 

passível que este pico tenha acontecido como resultado do lançamento deste primeiro 

relatório. 

No que diz respeito ao ano 2014, Gráfico 10, a tendência confirma-se, com os picos de 

números de notícias a acontecer exatamente no período onde os dois últimos relatórios 

foram lançados, no final do mês de Março e inícios de Abril. É realmente interessante 

verificar que o volume de notícias relacionadas com as alterações climáticas é muito maior 

nos exatos períodos de lançamento, no caso de 2014, a projeção do gráfico faz mesmo 

lembrar uma pirâmide com o ponto mais alto na exata data de lançamento do relatório. 
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Gráfico 10-Número de notícias por mês analisado 

Para uma melhor perceção do real aumento de notícias no exato período de lançamento de 

cada um dos relatórios criou-se, um gráfico que com o tempo em dias para perceber se os 

picos verificados nos meses em análise aconteceram nas datas exatas do lançamento de 

cada um dos relatórios. No primeiro período, entre setembro e outubro, o Gráfico 11, é 

percetível o pico que se forma no dia 27 de setembro de 2013, o dia posterior à aprovação 

deste primeiro grupo de trabalho e do seu relatório, com um total de nove notícias, um 

número muito superior ao verificado nos dias anteriores e seguintes. 

No segundo período, 25 a 29 de março de 2014, verificamos, Gráfico 12, que o pico de 

notícias nesse mês aconteceu exatamente a partir do dia 30, ou seja, o dia seguinte à 

publicação do relatório do segundo Grupo de Trabalho, atingindo na soma entre o dia 30 

(uma notícia) e no dia 31 (catorze notícias), um total de quinze notícias, apenas nos dois 

dias seguintes ao lançamento. Neste mesmo Gráfico 12, é possível verificar que existe um 

pequeno pico no dia 13 de abril de 2014, o dia que se seguiu ao lançamento do terceiro e 

último relatório do IPCC, relativo à mitigação, com um total de três notícias apenas. Com 

isto é percetível que o grupo de trabalho com maior mediatização nos órgãos analisados, 

foi o segundo, o qual se refere aos Impactes, Adaptações e Vulnerabilidades, dando 

novamente a alusão de uma preferência por este tema dos órgãos de comunicação social. 
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Gráfico 11-Notícias de setembro e outubro de 2013 (dias) 

 

Gráfico 12-Notícias mês de MArço e Abril de 2014 (dias) 

Assim sendo com base nos dados de 2013 e 2014, parece que a influência dos relatórios do 

IPCC é uma realidade nos órgãos de comunicação social, com estes a aumentarem a 

referência às alterações climáticas, confirmando de certa forma a afirmação de que o tema 

parece só ser tomado como sério ou de interesse quando algum evento relacionado 

acontece. 

Parece também que o ano de 2014 foi mais rico em matéria de alterações climáticas 

apresentando uma média dez notícias por mês, já a média referente aos meses de 2013 é de 

apenas seis (média de referência para os meses analisados, Junho de 2013 a Setembro de 
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2014). Outro ponto a ter em conta para confirmar esta hipótese é a verificação de que as 

notícias de cada pico se referem diretamente ao relatório em causa, ou indiretamente 

através da referência de alguma informação presente nesse mesmo relatório. Para tal, 

através do software de análise, verificou-se se realmente o descrito se confirma. 

Contabilizando as notícias do dia 27 e 28 de setembro de 2013, um total de treze, com 

apenas uma a não fazer referência e este relatório. Poderá no entanto, esta única notícia ter 

sido publicada como consequência do lançamento deste relatório, apesar de se tratar de 

outro estudo, com o título “Estudo alerta para mudanças no mapa vitícola devido a 

alterações climáticas”, e dá ênfase aos impactes na viticultura das alterações climáticas 

como demonstra este pequeno excerto, “ "O clima português vai ficar muito mais quente. 

Por exemplo, o clima no Minho vai ficar parecido ao que temos hoje no Douro. No Douro 

passaremos a ter um clima semelhante ao interior do Alentejo e existe a possibilidade de, 

no Alentejo, virmos a ter zonas de vinha que, para subsistirem, terão de ser regadas", 

afirmou o investigador Hélder Fraga. De acordo com este especialista, "este aumento da 

temperatura pode fazer com que muitas das regiões portuguesas possam ter condições para 

uma maturação mais rápida ou deficiente, com consequências na produção e na qualidade 

do vinho", notícia completa no Anexo III. 

Relativamente ao relatório que se refere aos impactes, adaptação e vulnerabilidades, do 

segundo grupo de trabalho, das quinze notícias verificadas entre 30 e 31 de março, apenas 

duas não se referia ao relatório do IPCC. A primeira foi publicada o dia 30 e dizia respeito 

à Hora do Planeta, referindo a sua adesão por parte da população mundial, “Cerca de sete 

mil cidades de todo o mundo aderiram no sábado à Hora do Planeta” (Anexo III). A 

segunda notícia a não fazer qualquer referência ao relatório foi a seguinte, com o título 

“Medidas na erosão costeira exigem mediação informada para cidadãos – investigadora”, o 

desejo de participação da população portuguesa na definição de medidas para combater as 

alterações climáticas mas na sua falta de confiança nos atores políticos, “A investigadora 

do Instituto de Ciências Sociais Luísa Schmidt defende hoje que os portugueses afetados 

pelas alterações climáticas e erosão na costa querem participar na definição das medidas 

para resolver o problema, mas desconfiam das instituições políticas” (Anexo III). 
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Sendo que não existe qualquer referência na notícia ao relatório em causa, poderá esta 

notícia ter surgido no seguimento deste. É de notar que a notícia em causa é peculiar 

também por aquilo que Luísa Schmidt diz quando se refere à deficiente comunicação da 

ciência em Portugal, algo que está diretamente relacionado com o presente projeto. 

No que diz respeito ao terceiro e último relatório com o tema da mitigação, as três notícias 

publicadas no dia treze de abril de 2014 fazem todas uma referência a este relatório e ao 

desafio da mitigação no mundo. Um exemplo é a seguinte notícia do Correio da Manhã, 

com o título “ONU: Proteger a Terra implica "grande mudança institucional e 

tecnológica"” onde a responsabilidade nas alterações climáticas é transferida a todos, com 

a indicação da necessidade de se reduzirem as emissões de GEE, para evitar uma subida da 

temperatura do planeta superior a 2 ºC, caso contrário “Caso não haja um inversão de 

comportamento, a temperatura global poderá subir entre 3,7 e 4,8 °C até 2100.”, a restante 

notícia encontra-se no Anexo III. 

Percebe-se que os órgãos de comunicação social, transmitem parte das ideias publicadas 

cientificamente, apesar de um número de publicações pequeno de mais, tornando a 

informação reduzida e de curto alcance. Apesar de tudo é verificável a influência de um 

determinado acontecimento político, catástrofe e evento extremo de origem natural, ação 

por parte de alguma organização ambiental, como é o caso da QUERCUS, para que a 

temática das alterações climáticas seja vista como interessante para ser publicada e ocupe 

tempo de emissão por parte dos órgãos de comunicação social. 

4.5 População e Órgãos de Comunicação Social 

A comunicação social representa uma das principais ferramentas de transmissão de ideias e 

factos entre os cientistas e a população, daí tornar-se importante perceber também de que 

forma as medidas referidas nos eurobarómetros como tomadas pelos cidadãos puderam ter 

alguma influência dos media. Dessa forma é possível ver (Gráfico 13) a distribuição de 

notícias que faziam alguma referência a uma medida individual de combate às alterações 

climáticas mesmo que não a referisse diretamente. Na realização desta análise foi 

necessário definir em primeiro lugar quais as palavras de pesquisa para cada um dos temas, 
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palavras-chave que através da utilização do software NVivo 10 levassem ao encontro das 

notícias com alguma referência às temáticas de mitigação ou adaptação. A ordem de ideias 

na seleção destas palavras foi cada tema em particular, por exemplo no tema transportes 

usaram-se as palavras-chave: transporte; carro; partilha; poluente; evitar. Outro caso é no 

que respeita à energia com: tarifário; eficiência; geração; consumo entre outras. Encontra-

se para consulta no Anexo V. 

Com maior frequência, as notícias relacionadas com medidas ou ações na energia 

representam a maioria, num total de quinze quando as restantes entre si somam catorze 

notícias, menos uma. No total de notícias analisadas apenas uma fazia algum tipo de 

referência à reciclagem, algo que se poderá justificar por três pontos, a já avançada 

implementação na sociedade desta ideia, por representar uma medida com menor impacte 

nas alterações climáticas, bem como a menor referência nos relatórios do IPCC. 

Verificou-se que no sector da água existem sete notícias que se referem à redução de uso 

desta, esta contingência leva à menor pressão sobre as fontes de água potável, menor uso 

de energia no tratamento de água para consumo e residual. Esta medida pode ser tomada 

pela população com um outro objetivo, o de poupança económica, com a redução de custos 

mensais, devido à crise em que se encontra o país. 

Com números idênticos de notícias estão os hábitos de consumo e transportes com três. 
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Gráfico 13-Número de notícias com referência a medidas de combate às alterações climáticas 

Numa perspetiva mais particular, com base nas medidas de combate às alterações 

climáticas dadas como resposta por cada cidadão nos eurobarómetros analisados, 

separaram-se as notícias por cada uma dessas medidas, procurando uma referência direta 

ou uma condução por parte destas para que os cidadãos percebam o que fazer para 

combater as alterações climáticas. 

Desse modo, obteve-se o Gráfico 14 onde verificamos que as medidas relativas à energia 

estão em maior número. Em catorze notícias existiu alguma referência da alteração do 

fornecimento de energia para tarifas ou fontes com maior percentagem de fontes 

renováveis, seguida da redução de consumo de água com dez notícias e a redução de 

consumo de energia com oito. 
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Gráfico 14-Notícias por medida de combate às AC's presente no eurobarómetro 

Um exemplo de uma referência ao caso mais vezes encontrado, é a seguinte com o título 

“Governo pronto a assumir parte nacional em projetos de alterações climáticas”, sendo que 

a maioria das referências são um pouco abstratas, ou seja defendem a mudança para das 

fontes de energia mas não direcionado à população, como podemos ver no excerto desta 

notícia, “Jorge Moreira da Silva explicou que as linhas específicas dos planos defendidos 

pelo Governo na União Europeia vão permitir uma gestão de riscos mais adequada, uma 

adaptação às alterações climáticas, desenvolvimento da reabilitação urbana, eficiência 

energética, promoção de energia a partir de tecnologias mais limpas, descarbonização do 

processo industrial ou uma mobilidade urbana mais sustentável”. É verificável essa 

referência à eficiência energética e a defesa da energia a partir de tecnologias limpas, logo 

poderá existir um entendimento a favor da alteração das fontes de energia que alimentam 

as habitações. 
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Relativamente ao consumo de água, um exemplo de notícia é “ONU alerta para mais secas, 

inundações e incêndios florestais na Europa”, onde é referida a necessidade de poupar água 

tendo em vista os eventos climáticos extremos previstos, “A fim de atenuar estes riscos, o 

IPCC insta os líderes políticos a tomarem medidas para reforçar os sistemas de vigilância, 

advertindo para "eventos climáticos extremos", bem como a melhorarem a gestão de 

recursos hídricos e as políticas para promover a poupança de água ou para combater os 

fogos florestais”. 

Por fim uma referência ao tema dos transportes onde no total foram referenciadas três 

notícias, mas todas a fazerem algum tipo de referência ou ideia da seguinte medida 

“Escolha de um transporte amigo do ambiente”. Com o título “Aumento de poluição 

mundial sem precedentes”, uma notícia onde é tratada a questão de uma economia de baixo 

carbono e a necessidade de opção por um setor dos transportes remodelado, com isto existe 

uma transmissão de ideia para a utilização de meios de transporte mais amigos do 

ambiente, “A associação ambientalista Quercus considera que os países têm de se esforçar 

mais para reduzir as emissões de gases, de modo a evitar os efeitos das alterações 

climáticas no futuro, e destacou o setor dos transportes. "Se quisermos evitar os custos das 

alterações climáticas no futuro, temos de ter uma transição para uma economia de baixo 

carbono feita de forma muito mais estruturante e global do que aquela que estamos a 

fazer", defendeu Francisco Ferreira, da Quercus.”, Anexo III.  

De notar que existem quatro medidas sem qualquer referência ou possibilidade de serem 

interpretadas nas notícias recolhidas, como a compra de um carro mais eficiente ou evitar 

voos de curta distância. 
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CAPÍTULO V – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – 

ANÁLISE DA PERCEÇÃO SOCIAL 

5.1. Perceção social 

A análise dos eurobarómetros é uma ferramenta de perceção da opinião pública, 

começando desde já uma primeira análise à variação de opinião relativamente à gravidade 

das alterações climáticas durante estas últimas décadas. 

 

Gráfico 15-Percentagem de inquiridos para nível de gravidade das alterações climáticas (muito grave e grave)8(EB 

25; EB29; EB43.1; EB 51.1; EB 58.0; EB69.2; EB 71.1; EB 72.1; EB 75.4; EB 80.2) 

Como é verificável no Gráfico 15, existiu um aumento substancial no aumento da 

preocupação sobre as alterações climáticas, em parte devido ao possível aumento de 

informação bem como do esforço científico em melhorar e aprofundar conhecimentos 

acerca desta temática. A preocupação com as alterações climáticas também pode sofrer 

influências pela presença no quotidiano de outras questões, como a crise económica, 

desviando as atenções, uma vez que a perceção dos problemas está dependente da 

                                                 

8
 As respostas dadas para os anos de 1986 e 1988, surgiram à pergunta “Qual a sua preocupação em relação 

às Alterações Climáticas” (muito preocupado ou preocupado). As restantes surgiram da pergunta “Que nível 

de gravidade dá às Alterações Climáticas” (muito grave ou grave). 
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proximidade às pessoas que estes representam. A crise económica é algo que mais 

facilmente é constatado pela população, uma vez que a afeta diretamente e de imediato, 

assim como a fome e pobreza, mesmo que não seja vivida diretamente por alguém, a 

mediatização e confronto com este tipo de situações é mais comum no dia-a-dia, em 

contraste com as alterações climáticas, onde as consequências são mais abrangentes, por 

vezes macro de mais para que ao olho comum sejam visíveis. 

Desse modo, quando nos eurobarómetros surge a pergunta, qual considera o problema mais 

grave que o mundo enfrenta, as alterações climáticas encontram-se no terceiro lugar, atrás 

da pobreza, fome e falta de água potável, e atrás da situação económica. Um diferença que 

poderá ser justificada pelo que se referiu anteriormente. No entanto verificamos também 

no Gráfico 16 que as duas primeiras problemáticas verificaram um aumento de 

preocupação entre 2011 e 2013, situação resultante da contínua crise económica do país. 

No caminho oposto, e com a preocupação a diminuir estão as alterações climáticas que 

passaram, no caso português, de uma percentagem de 7% para 6%, uma descida pouco 

intensa mas corroborada pela descida na média europeia de quatro pontos percentuais, para 

os atuais 16%. De constatar que no caso português as respostas para os dois primeiros 

problemas, são substancialmente superiores à média europeia, algo que se poderá justificar 

exatamente pela crise financeira e económica que o país atravessa, sendo esta a realidade 

das pessoas, no entanto não deixa de ser preocupante a diminuição da preocupação 

relativamente às alterações climáticas, criando-se uma desresponsabilização ou mesmo 

ignorância acerca desta temática, que pode influenciar todos os outros problemas (Pobreza, 

fome e falta de água potável; Crise económica) a um nível global, por todas as 

consequências inerentes. A responsabilização do combate às alterações climáticas 

apresenta também dados interessantes que se verificam na análise à Tabela 1. 
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Gráfico 16-Resposta à pergunta: Qual dos seguintes problemas considera como o mais grave que o mundo 

enfrenta como um todo (EB 75.4; EB 80.2) 

Para uma análise da opinião pública segue a análise das perguntas utilizadas nestes 

mesmos eurobarómetros para verificação dos hábitos da população portuguesa 

relativamente às alterações climáticas, dando lugar desde já à pergunta, “Na sua opinião, 

quem na União Europeia é responsável pelo combate às Alterações climáticas”, onde se 

obtiveram as respostas presentes na Tabela 1. 

Como se pode constatar os portugueses tendem a responsabilizar menos cada uma das 

entidades referenciadas em comparação com a média europeia, com a única exceção da 

responsabilização coletiva, onde os portugueses têm um maior número de respostas. 

Verifica-se também um aumento da responsabilização dada aos órgãos de gestão pública 

entre ambos os eurobarómetros, contribuindo provavelmente para isso o nível de 

informação que lhes chega, reduzindo assim o critério da responsabilidade coletiva onde 

não parece existir responsabilização de nenhuma entidade ao certo, Gráfico 17. Esta 

perceção de que o combate às alterações climáticas depende de uma determinada entidade 

é positiva, uma vez que como cidadão poderá imputar responsabilidades sobre essa mesma 

entidade.  
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Tabela 1-Responsabilidade pelo combate às alterações climáticas segundo a opinião pública (EB 75.4; EB 80.2) 

 EB 75.4 EB 80.2 

Governo   

PT 24% 43% 

EU 41% 48% 

União Europeia   

PT 24% 35% 

EU 35% 39% 

Comércio e Indústria   

PT 21% 31% 

EU 35% 41% 

Responsabilidade coletiva   

PT 46% 21% 

EU 23% 10% 

O Próprio   

PT 5% 15% 

EU 21% 25% 

Autoridades Locais e regionais   

PT 13% 18% 

EU 17% 19% 

Grupos de Proteção Ambiental   

PT  15% 

EU  19% 

Outros   

PT 1% 0% 

EU 1% 1% 

Ninguém   

PT 1% 1% 

EU 1% 1% 

Outro dado positivo, apesar da ainda baixa percentagem de responsabilização, é o aumento 

do valor dado à responsabilidade do próprio como cidadão na tomada de medidas para 

combater as alterações climáticas, um número que terá necessariamente de ser maior, 

seguindo aquilo que já referiu inúmeras vezes no projeto, tanto nos media como nos 

relatórios do IPCC, para um real mudança de mentalidades. 

Podemos confirmar no Gráfico 17, a tendência de aumento de responsabilização das 

entidades públicas e dos cidadãos a si próprios, no entanto é verificável que no caso 

português essa responsabilização é sempre inferior à média europeia, só contrariada pelos 

valores atribuídos à responsabilização coletiva, mas também foi este o único tópico que 

sofreu uma descida nas respostas como se pode verificar. 
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Gráfico 17-Distribuição responsabilidade pelo combate às alterações climáticas segundo a opinião pública (EB 

75.4; EB 80.2) 

Em seguida, dentro da responsabilização como cidadão foi colocada a questão de se 

pessoalmente houve a tomada de medidas para combater as alterações climáticas, neste 

caso analisando desde o eurobarómetro (EB 69.2) em 2008, é verificável que a 

percentagem de respostas “sim” encontra-se relativamente próxima entre todos os 

eurobarómetros, sendo que Portugal apresenta sempre valores inferiores à média europeia 

até 2009 (EB 72.1), invertendo essa tendência de resposta a partir de 2011 até 2013, com 

uma percentagem superior à média europeia. Apesar disso, esta percentagem dos 

portugueses a tomar medidas no combate à alterações climáticas é maior que a média 

europeia não pelo aumento de portugueses a tomar essas medidas, mas sim pela 

diminuição da média europeia, uma vez que os valores referentes a Portugal no ano de 

2013 (EB 80.2) são os segundos mais baixos dentro desta amostra. Mais uma vez esta falta 

de ação pode ser em parte justificada pela crise económica que desvia as atenções das 

alterações climáticas, e que por vezes impede a tomada de medidas mais dispendiosas no 

imediato. Verificar que o pico de respostas sim verificou-se na segunda metade do ano de 

2009 com 59% para Portugal e 63% para a média europeia, apenas um ano após o 

aparecimento da crise económica. 
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Gráfico 18 – Respostas à pergunta: Pessoalmente, tomou medidas para combater as alterações climáticas (sim) 

(EB 75.4; EB 80.2) 

Depois de se perceber a percentagem de inquiridos que tomou alguma medida de combate 

às alterações climáticas, é importante perceber quais as ações realizadas, assim sendo 

utilizaram-se os resultados dos últimos dois eurobarómetros relativos às alterações 

climáticas por apresentarem uma gama de respostas idênticas, algo que não acontecia com 

os anteriores. A distribuição das respostas encontra-se na Tabela 2, onde está representada 

a média europeia em comparação com os valores dos portugueses para perceção das 

medidas com maior popularidade, e a diferença de comportamentos entre o ano de 2011 

(EB 75.4) e 2013 (EB 80.2). 
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Tabela 2-Medidas tomadas para combater as alterações climáticas (EB 75.4; EB 80.2) 

Quais das seguintes ações tomou pessoalmente para combater as alterações climáticas? EB 

75.4 

EB 

80.2 

Separação dos resíduos produzidos para reciclagem   

PT 56% 62% 

EU 66% 69% 

Reduzir o consumo de bens descartáveis   

PT 29% 41% 

EU 46% 51% 

Comprou produtos locais e sazonais para evitar o longo transporte e consequentes 

emissões CO2 

  

PT 14% 19% 

EU 36% 36% 

Reduzir o uso do carro, através da partilha ou uso de carro mais eficiente   

PT 12% 15% 

EU 26% 28% 

Comprou um carro mais eficiente   

PT 1% 2% 

EU 10% 11% 

Evitar voos de curta distância   

PT 1% 3% 

EU 7% 9% 

Alterou o fornecimento de energia para uma fonte ou tarifa com maior percentagem de 

fontes renováveis 

  

PT 2% 2% 

EU 7% 7% 

Instalou em casa equipamento para geração de energia renovável   

PT 1% 1% 

EU 4% 5% 

Comprou uma casa de baixo consumo energético    

PT 2% 2% 

EU 3% 4% 

Quando compra eletrodomésticos escolhe com base na sua eficiência energética   

PT 8% 19% 

EU 30% 34% 

Isolou a sua casa   

PT 7% 13% 

EU 18% 21% 

Outro   

PT 3% 5% 

EU 3% 2% 

Nenhuma    

PT 31% 24% 

EU 13% 10% 

Não sabe    

PT 0% 0% 

EU 2% 1% 

É de notar que existiu realmente um aumento na tomada de medidas para combater as 

alterações climáticas tanto em Portugal como na média europeia, no entanto torna-se 
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importante referir que os valores portugueses são sempre inferiores à média europeia, 

contrariando apenas este facto a resposta em como não toma qualquer medida de combate 

às alterações climáticas. Novamente, pode ser utilizada a causa da crise económica em 

Portugal, seja para a não realização de medidas ou para o começo destas, não pela razão 

ambiental mas económica, algo que também é verificável. 

No Gráfico 19, estão representadas as respostas referentes unicamente ao caso português, 

para uma melhor e mais facilitada análise à evolução de hábitos de combate às alterações 

climáticas, comparando os valores entre 2011 e 2013. 

Podemos ver que as medidas mais adotadas foram a reciclagem com 56% em 2011 e 62% 

em 2013, um crescimento de seis pontos percentuais, e ainda a redução do consumo de 

produtos descartáveis, principalmente os sacos de plástico, de uns 29% em 2011 para 41% 

em 2013, esta medida justificada pela implantação do pagamento de sacos em alguma 

superfícies comerciais, que levaram a uma alteração de hábitos, procurando reutilizar os 

sacos ou o uso de carrinho e sacos de maiores dimensões e durabilidade. Apesar de serem 

medidas que de forma direta ou indiretamente contribuem para combater as alterações 

climáticas, apresentam um menor impacto relativamente às restantes. A escolha por estas 

pode ser causa da maior facilidade de mudança comportamental e ganho económico, no 

caso dos sacos, bem como a mediatização da reciclagem através da sociedade ponto verde 

em Portugal, onde tem vindo a demarcar bastantes peças publicitárias acerca do tema. 



 

94 

 

 

Gráfico 19-Distribuição de ações para combater alterações climáticas (EB 75.4; EB 80.2) 

Quando nos referimos a medidas de impacto mais direto nas alterações climáticas, como a 

redução de emissões de GEE, através da menor utilização de transporte particular e a 

utilização do sistema de transportes públicos, os valores são mais reduzidos, 12% em 2011 

e 15% em 2013, valores aliás parecidos com a compra de produtos sazonais e locais para 

redução de transporte destes produtos e consequente redução de emissões. Esta pequena 

percentagem, principalmente o que se refere à redução de utilização do automóvel, pode 

ser justificada por imensos fatores, tais como, a falta de vontade de perder alguma 

comodidade, falta de oferta de meios de transporte que garantam uma cobertura desejada, a 

disponibilidade para se sujeitar a horários, a falsa ideia de que o passe mensal de 

transportes é caro quando comparado com o custo da utilização de um automóvel. Este é 

um dos casos em a situação económica pode ajudar a aumentar a percentagem desta 

medida de combate às alterações climáticas, apesar de necessitar de uma total mudança de 

mentalidade da população. De notar que a compra de carro mais eficiente tem uma 
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percentagem em 2013 de 2%, algo que combina com o baixo nível de compra de 

automóveis em Portugal, mais uma vez justificado pela situação económica do país. 

Outra das áreas com maior impacto nas alterações climáticas é o uso eficiente da energia, 

que neste caso está repartido por cinco medidas, desde a alteração para uma tarifa com 

maior percentagem de renováveis ao isolamento da habitação sendo que representam um 

total entre si de 37% em 2013, com as maiores percentagens a pertencerem à compra de 

eletrodomésticos mais eficientes (19%) e ao isolamento da casa (13%). 

 

Gráfico 20- Combater as alterações climáticas e o uso mais eficiente da energia pode potenciar a economia e os 

emprego na EU (EB 75.4; EB 80.2). 

Sendo que o país se encontra em crise financeira e económica, é interessante verificar que 

Portugal apresenta uma percentagem de confiança superior à média europeia quando a 

pergunta é se o combate às alterações climáticas e o uso eficiente da energia pode 

potenciar a economia, com valores de 85 e 88% relativamente a 2011 e 2013 

respetivamente (Gráfico 20). Isto demonstra a confiança dos portugueses numa nova 

oportunidade da economia, no entanto, como demonstrado na Tabela 2, isso não se faz 

representar num esforço para combater as alterações climáticas, talvez porque a criação de 

emprego é tida como uma intervenção do estado, algo que está fora do alcance do 

indivíduo. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo os relatórios do IPCC é inegável que o planeta está a aquecer, com um valor de 

0,85 ºC entre 1880 e 2012, juntar ainda o aquecimento esperado até final deste século, em 

cerca de 1,5 ºC mais que em 1850-1900. Com isto surgirão alterações nos padrões do ciclo 

da água com o aumento do contraste entre regiões secas e húmidas. Também a taxa média 

de perda de gelo do lençol da Gronelândia sofreu um aumento de cerca de 34 Gt/ano entre 

1992-2001 a 215 Gt/ano entre 2002-2011, juntar ainda o aumento do nível médio do mar 

que pode chegar a um metro até final do século XXI. São previsões e dados que obrigam a 

uma atenção redobrada relativamente às alterações climáticas, resultantes do primeiro 

grupo de trabalho do quinto relatório do IPCC. 

De seguida os impactes esperados não são convidativos, com Portugal a demonstrar-se um 

país bastante vulnerável decorrente da percentagem de costa de baixa altura. É também 

esperado um aumento no número de afetados relativamente à escassez da água, isto graças 

a uma redução significativa dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A costa 

portuguesa deverá ver aumentado o número de impactes adversos como o exemplo das 

inundações. É por isso necessário uma melhoria nas construções e no aumento de 

resistência das infraestruturas. A vontade de alterar o rumo dos acontecimentos depende da 

população em geral e agentes políticos, através da mitigação. 

O relatório sobre mitigação referente ao terceiro grupo de trabalho do IPCC, apresenta 

variadas opções de abordagem aos diversos cenários que estão previstos neste mesmo 

século. É referido neste relatório, a importância da mudança do comportamento, estilo de 

vida e cultura na influência no combate às alterações climáticas, uma vez que todos estes 

fatores estão associados ao consumo de energia e consequentes emissões de GEE. 

As sugestões de mitigação do WG III começam com os transportes onde a mudança terá de 

passar por uma aposta forte na eficiência através de melhor planeamento e compactação 

urbana de forma a reduzir tráfego automóvel e aumentar as deslocações de bicicleta e a pé. 

Referir também uma das medidas dadas como resposta nos eurobarómetros, de evitar voos 

de curta distância, sendo que para isso será necessário um investimento em ferrovias de 

alta velocidade. 
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Relativamente aos edifícios é necessário que se aplique uma política de baixo consumo 

energético, já a indústria, reúne um grande número de possibilidades de redução do 

impacte sobre o clima, para tal é necessário que recorra a uma gestão mais eficiente dos 

materiais usados, reciclagem e reutilização. Juntar a mudança para fontes de energia de 

baixo carbono, novos processos de produção e a captura e armazenamento de carbono. 

Torna-se também necessário uma melhor gestão no uso dos solos, seja na silvicultura 

através de uma melhor gestão das florestas reduzindo a desflorestação e os fogos florestais, 

ou na agricultura através da recuperação de solos orgânicos e de uma mesma gestão 

eficiente. De fazer referência ainda à necessidade de se investir nos transportes públicos 

aumentando também a sua acessibilidade. É imperativo a mudança de políticas, hábitos e 

culturas para que se possa encarar as alterações climáticas de forma séria e assim de forma 

adequada optar pela melhor solução de adaptação e mitigação. 

Entra em cena o papel dos órgãos de comunicação social na transmissão deste 

conhecimento ao público em geral, algo que carece de algumas melhorias, pois existiu a 

transmissão das ideias mas não de forma direta e concisa principalmente nas medidas de 

mitigação. 

Em primeiro lugar referir que segundo alguma literatura, a falha entre cientistas e 

jornalistas se pode dar por objetivos e formas de comunicar diferentes, um exemplo 

segundo Carvalho, 2011, onde através das entrevistas realizadas, se constatou que a 

opinião geral sustentada pelos atores sociais entrevistados é a de que muitos jornalistas se 

mostram impreparados para lidar com o tema das alterações climáticas (e.g. Filipe Duarte 

Santos, Humberto Rosa, Pedro Jorge Pereira, Júlia Seixas). 

Júlia Seixas – ‘Os jornalistas (...) ou vêm ter com uma pessoa para se lhes explicar coisas 

básicas e o tema é explicar alterações climáticas, ou então, se é para falar de um tema 

específico... mas para falar de um tema específico, o jornalista tem que se preparar um 

bocadinho em casa, porque senão, estamos meia hora a dar formação de base ao telefone. 

Já me aconteceu isso várias vezes, e na verdade eu não tenho tempo para isso.’ 
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Alguns entrevistados colocam a tónica na aprendizagem que tiveram que fazer para se 

relacionarem com os jornalistas, no sentido de as suas declarações não virem a sair 

deturpadas. 

‘Uma vez um [jornalista] pediu-me umas informações sobre sequestro do carbono e eu dei-

lhe os papéis que tinha e que eu achei que era importante para ele ler. E ele, passado uma 

hora, telefonou-me para tirar dúvidas. Nunca me tinha acontecido e foi muito bom sinal, 

porque esclareci-lhe as dúvidas. Nós não temos, muitas vezes, a noção da reação das 

pessoas às coisas que escrevemos utilizando o jargão próprio das ciências em que 

trabalhamos. E isso é uma das coisas que é fundamental: ultrapassar a barreira da 

desconfiança.’ 

Estas palavras de João Santos Pereira enfatizam a importância de uma atitude dialogante 

entre jornalistas e investigadores que, por variadas razões, frequentemente não existe. É de 

salientar que Ricardo Garcia, do Público, foi referido, repetidamente, como exemplo de um 

jornalista no qual os atores sociais confiam inteiramente (Carvalho, 2011). 

Recorrendo às referências anteriores, percebemos que a relação entre órgãos de 

comunicação social e os cientistas ganha contornos bastante complexos, uma vez que 

existe um conflito de interesses profissionais para cada um deles, complicando a 

conciliação destes numa verdadeira ou correta transmissão de ideias. Por vezes os 

jornalistas transmitem de uma forma alarmista um cenário que lhe foi indicado por um 

cientista, dessa forma poderá estar a criar uma ideia de alarmismo excessivo na sociedade, 

que tenderá, caso não se verifique nenhum evento extremo próximo de si, a desvalorizar 

tais informações descredibilizando o tema das alterações climáticas algo que de certeza não 

será o desejado. 

Sem sombra para dúvidas que a comunicação social representa um papel de grande 

importância na ponte do conhecimento entre a fonte e o público geral, graças aos media, 

muitos dos termos utilizados pela classe científica, relacionados com as alterações 

climáticas ganharam um normalidade e relativização na sua utilização no quotidiano, 

termos como efeito de estufa, alterações climáticas, emissões de CO2 e outros gases efeito 

de estufa, entre outras terminologias. Esta utilização por parte da população, relativamente 

aos termos anteriores pode por vezes não acontecer da forma mais correta, tal acontece 
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pela necessidade de síntese dos órgãos de comunicação social, algo que se torna 

incompatível com a complexidade do problema e das informações fornecidas pelos 

cientistas. É também comum, as notícias conotarem a parte económica das consequências 

relacionadas com as alterações climáticas, renegando os impactos sobre a saúde humana ou 

ecossistemas. 

Na análise feita aos três órgãos de comunicação social, todos apresentavam valores 

idênticos entre si no total de notícias recolhidas, mas não com a mesma periodicidade, 

como é exemplo o Gráfico 6, isto poderá acontecer devido à política de redação e 

publicação de cada um dos canais de informação.  

No que diz respeito à relevância que cada notícia deu à temática, é de referir que no total 

de 207 notícias recolhidas, 129 apresentavam as alterações climáticas como tema principal. 

Isto demonstra uma maioria de notícias direcionadas para o tema das alterações climáticas, 

quando a palavra-chave de pesquisa é “alterações climáticas”. Verificou-se um número 

maior de notícias com ligações ou alusão aos impactes, riscos e adaptação, como tema, 

com um total de setenta notícias, se olharmos à referência do segundo relatório do IPCC, 

este número desce para vinte e um, isto demonstra que neste caso a maioria de notícias 

sobre impactes nem estão diretamente ligadas com os relatórios do IPCC.  

É de concluir que os diferentes relatórios do IPCC têm uma mediatização substancial nos 

órgãos de comunicação social, devido aos picos de notícias publicadas nas datas próximas 

ao lançamento de cada um dos relatórios. Isto coincide com o demonstrado em outros 

estudos como os seguintes exemplos: a expansão da atenção dos órgãos de comunicação 

corresponde ao aumento de atividades em diferentes esferas sociais. Entre outros, em 2006, 

Al Gore lançou o filme “Uma Verdade Inconveniente”, o IPCC lançou o Quarto Relatório 

de Avaliação e Sir Nicholas Stern publicou um estudo, encomendado pelo governo 

britânico, sobre a economia da mudança climática (Boykoff, 2011, p 20f;. Gupta, 2010, p 

646). Outro exemplo é ainda o pico em 2009 na cimeira do clima em Copenhaga (COP 

15), que coincide com um dos maiores picos em questão de atenção sobre este problema, 

se não o mais alto (ver Eide et al, 2010; Schäfer et al, 2011). 

É verificável que o número de notícias sofreu sempre um grande aumento no dia seguinte à 

publicação de cada relatório, como se pode ver pelos números onde no primeiro relatório 
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sofreram um aumento de zero para nove, no segundo de zero para catorze e no terceiro de 

zero para três. 

Com isto percebe-se e torna-se interessante a perceção das preferências dos media em 

relação aos temas publicados surgindo o tema dos impactes como mais destacado por entre 

o três, com uma possível explicação com base no sensacionalismo que por vezes os órgãos 

de comunicação social podem tentar alimentar, como já foi referenciado em outros estudos 

como, por Bell, 1994, onde constata que a forma como é feita a comunicação sobre a 

problemática tem, na perspetiva da maioria, vindo a melhorar mas merece algumas 

referências negativas, tais como falta de rigor, superficialidade e sensacionalismo. 

Após a análise das notícias com base nos relatórios, relativamente às medidas de combate 

às alterações climáticas, a energia parece ser o principal tema seguida da água. Esta maior 

saliência pode derivar da relação destas medidas não só com as alterações climáticas mas 

com o impacto direto sobre os orçamentos familiares que tomam maiores proporções em 

tempos de crise económica. Estas duas áreas, anexando os transportes e hábitos de 

consumo são de enorme peso no que respeita ao impacto nas alterações climáticas. 

A reciclagem apresenta um valor residual no que diz respeito à referência em notícias com 

apenas uma. Esta ideia contrasta com os resultados da opinião pública nos eurobarómetros 

de 2011 e 2013. Aliás os resultados da população indicam que a maior parte das ações de 

combate às alterações climáticas são a reciclagem e redução de consumo de bens 

descartáveis, algo interessante de analisar. Facto que pode suceder pela maior facilidade 

em tomar-se estas medidas pelos indivíduos em comparação com as restantes, que 

implicam custos financeiros ou mudanças mais bruscas em hábitos comportamentais. 

Como é apresentado por O’Neill & Nicholson-Cole (2009), no seu estudo empírico em 

como as pessoas se podem sentir mais capacitadas para agir por imagens como as de uma 

lâmpada de baixo consumo ou de um ciclista, e menos capacitadas por imagens geradoras 

de sentimentos de medo, como tempestades. Com isto constatou que "as imagens que 

estimularam os maiores sentimentos de eficácia pessoal foram aqueles que apresentaram 

claramente o que as pessoas podem fazer pessoalmente". Os entrevistados nos estudos de 

O'Neill e Nicholson-Cole afirmaram que imagens de impacto local e imagens de ação 
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transmitiam uma sensação de poder. Ao olhar para essas imagens, os entrevistados viram a 

relevância local das alterações climáticas e sentiram que poderiam fazer a diferença. 

Assim torna-se justificável o contraste de resultados, denotando-se também que por vezes 

as medidas podem não ser tomadas com base nas alterações climáticas mas sim por razões 

económicas, por exemplo, deixar de consumir sacos de plástico representa uma redução de 

custos quando estes são pagos. Verifica-se no entanto que em muitos dos casos a referência 

a medidas de mitigação e adaptação nos órgãos de comunicação social são transmitidos de 

forma pouco clara e indireta, como é dito por Pedro Macedo em Carvalho, 2011, “a falta 

de informação concreta, nos media, sobre soluções para mitigar as alterações climáticas” 

podendo levar a estes resultados na opinião pública. Outro fator para colocar a reciclagem 

como resposta maioritária à pergunta quais as ações tomadas, é a da maior implementação 

e tempo de antena que este tema tem através, por exemplo, da Sociedade Ponto Verde. 

Outro dado interessante a retirar deste estudo é o aumento da atribuição de gravidade ao 

tema por parte dos portugueses a atingir um pico de 92% dos inquiridos a responder que é 

um problema grave ou muito grave no ano de 2008, antes da crise económica. Verificou-se 

outro em 2011 com 95%. Existiu uma evolução desde 1986 com 71% até aos atuais 93%, o 

que leva a crer que existe uma maior noção da realidade do problema. Mas apesar disto, as 

alterações climáticas são apenas o terceiro problema mais grave considerado pela opinião 

pública, ao ficar atrás da pobreza, fome e falta de água potável e da crise económica, isto 

no caso português, pois relativamente à média europeia as alterações climáticas em 2011 

ocuparam o segundo lugar, esta é outra situação que leva a crer a influência da crise 

económica em Portugal e nos portugueses. 

A responsabilização em relação ao combate às alterações climáticas é outro fator em 

crescente na opinião pública, onde tem existido um aumento na identificação de 

organismos concretos e dos próprios indivíduos ao invés de 2011 onde existia uma noção 

de responsabilidade coletiva que leva a crer uma desresponsabilização de qualquer 

organismo, como constata Carvalho, 2011, quando refere que é predominante a perceção 

de que as autoridades públicas e as empresas não fazem o suficiente para resolver o 

problema das alterações climáticas, associada a uma «desresponsabilização» individual que 

é mais forte em Portugal do que na média europeia. Uma evolução positiva é a da 

responsabilização do “próprio” que pode levar a um maior interesse e dedicação ao tema, 
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mas recorrendo ao Gráfico 18, verifica-se que quando se pergunta se individualmente 

tomou medidas para combater as alterações climáticas a percentagem de respostas 

afirmativas sofreu um pico na segunda metade de 2009 verificando depois um decréscimo. 

Poderá justificar-se este comportamento novamente com a prioridade da crise económica 

na vida dos portugueses e também na necessidade de demonstrar que medidas ambientais 

ajudam, por vezes, a reduzir custos. 

No entanto é de notar que a partir da segunda metade de 2009, onde até aí a percentagem 

de “sim” era maior na média europeia, o volume de respostas positivas por parte dos 

portugueses ultrapassou essa média europeia e verificou uma menor variação. 

Por fim e regressando ao tema economia, quando os portugueses foram questionados 

acerca da capacidade de poupança de energia e o combate às alterações climáticas criarem 

emprego e potenciarem a economia estes responderam em maior número positivamente em 

relação à média europeia. 

Concluo por fim que é inegável a influência dos media na opinião pública e que depende 

da correta transmissão dos dados por estes para que a população perceba o caminho a 

tomar, caminho esse que deverá começar pela influência nas decisões políticas que 

apresentam um impacto macro no combate às alterações climáticas, comprando com aquilo 

que diz Ortega - Egea, 2014, é necessária uma profunda mudança no comportamento 

pessoal – de níveis de inação ou ação limitada para níveis extras de envolvimento 

comportamental para mitigar a mudança climática. Através de órgãos de comunicação 

social responsáveis e conhecedores, pode induzir-se um novo paradigma no 

comportamento ambiental na opinião pública, e com isto fechar uma cadeia de 

informações entre a ciência, os órgãos de comunicação social e por fim a população. 
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Anexo I - Abordagens para a gestão dos riscos das alterações 

climáticas (IPCC, 2014).

 
  



 

 

 

Anexo II – Notícias utilizadas como exemplos dos três diferentes 

tipos. 

Exemplo do Tipo III: 

<Internas\\Público\\2014\\07\\18-07-2014 - 23.54> - § 1 referência codificada  [0,14% 

Cobertura] 

Referência 1 - 0,14% Cobertura 

Tipo3 

Ciências agrárias em Évora: “A decisão mata-nos” 

CARLOS DIAS 18/07/2014 - 23:54 

A classificação de Bom atribuída ao Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 

Mediterrânicas (ICAAM) foi mal recebida pelos docentes do organismo que integra a 

Universidade de Évora. Mário Carvalho, professor catedrático no Departamento de 

Fitotecnia, é peremptório quando analisa as consequências. “A decisão mata-nos.” Os 

cerca de 250 mil euros que o ICAAM recebeu em 2014 já eram insuficientes. “Davam 

apenas para manter as infra-estruturas do instituto e para algum investimento estratégico.” 

Sem financiamento, que a partir desta avaliação deverá ser de 40 mil euros por ano, a 

investigação “dificilmente será mantida”, admite Augusto Peixe, vice-presidente do 

ICAAM, enquanto a sua directora Teresa Pinto Correia realça a consequência mais 

negativa: “Retira competitividade aos nossos projectos de investigação.” Este pormenor 

“tem um efeito psicológico nos jovens investigadores”, que é sempre “mais difícil” captar 

para um instituto que está inserido numa região de baixa densidade. 

 Na realidade, a avaliação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) “coloca quem 

está acima e abaixo de uma linha”, e qualifica com base num procedimento que “não 

distingue as especificidades de cada sector”, prossegue a directora do ICAAM. Ao 

contrário do que aconteceu na avaliação de 2008, em foi atribuída ao instituto a 

classificação de Muito Bom, desta vez “nem sequer vieram ao instituto”. 
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Toda a avaliação “foi feita por ‘online’ e por especialistas estrangeiros”. Dos oito 

envolvidos na tarefa, “só um era da área das ciências agrárias e floresta, os outros têm 

formação em ciências da Terra”, salienta Teresa Pinto Correia. 

Mário Carvalho realça pormenores que não foram tomados em linha de conta pela FCT. 

“Na região do Alentejo não lidamos com grandes empresas. Os agricultores são, na sua 

esmagadora maioria, pouco qualificados e com idade avançada.” O desenvolvimento 

económico do sector é fraco, com um grau de formação da maioria dos empresários muito 

baixo, muitos sem formação técnica. A sua aprendizagem é feita na base da transmissão de 

conhecimentos entre as gerações. “Este facto conduz a uma fraca racionalização técnica e 

científica do processo produtivo.” 

É neste cenário de enormes carências no campo da investigação aplicada que o instituto 

tenta projectar o conhecimento que elabora. Mário Carvalho destaca uma enorme lacuna, 

que tarda em ser preenchida: “Continuamos a reclamar a instalação de um centro de 

investigação para o regadio.” Não há nada do género em todo o Alentejo, apesar dos 120 

mil hectares que já começaram a ser regados no Alqueva. Por outro lado, “temos ainda 

dois milhões de hectares de solos aráveis e florestais em sequeiro que não podem ser 

abandonados”. 

Os investigadores dizem que a imensidão do trabalho a realizar não se compagina com as 

exigências impostas pela FCT. “Boa parte do trabalho realizado pelo ICAAM é com os 

produtores e os seus problemas, mas o nosso avaliador não quer saber de investigação 

aplicada. Não está nada preocupado com os problemas práticos”, observa Mário Carvalho. 

Mesmo assim, “o que publicámos duplicou desde 2008, não é inferior do ponto de vista 

científico” ao que é publicado por outros. “Fazemos investigação de excelência sobre 

gestão sustentável dos agro-sistemas mediterrânicos, a sustentabilidade da agricultura, 

sobre ciência e tecnologia animal, medicina veterinária e saúde pública, ciência e 

tecnologia vegetal e alterações climáticas e impactos na agricultura.” 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/ciencias-agrarias-em-evora-a-decisao-matanos-

1663462 
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Exemplo do Tipo II: 

<Internas\\Correio da Manhã\\2013\\12\\05.12.2013  18.04> - § 1 referência codificada  

[0,25% Cobertura] 

Referência 1 - 0,25% Cobertura 

Tipo2 

05.12.2013  18.04 

“Fernando Nobre: Vivemos "o momento mais crítico" em 30 anos” 

No dia do 29.º aniversário da AMI, o presidente e fundador afirma que não se lembra de 

presenciar uma crise social tão grave em Portugal como a que se vive atualmente. 

“É o momento mais crítico que estamos a viver, em 30 anos. Este foi o segundo ano de 

emergência social no País e não tenho dúvidas que o próximo será o terceiro.” Para 

Fernando Nobre, presidente e fundador da Assistência Médica Internacional, Portugal vive 

o período mais grave de crise social desde que foi criada a AMI, há precisamente 29 anos. 

Fernando Nobre frisa que a AMI é “genuinamente humanitária e portuguesa” e também “a 

única [no País] capaz de intervir em qualquer parte do Mundo". O sentimento de orgulho é 

ainda enfatizado no comunicado publicado esta quinta-feira no site da organização. 

“Gostaria de partilhar três sentimentos do meu íntimo: orgulho, satisfação e gratidão”, 

escreveu o antigo candidato presidencial. 

Apesar das dificuldades, o ‘pai’ da AMI está satisfeito com o trabalho que a organização 

tem feito desde a sua fundação. “Demonstrámos que podíamos atuar na Guerra do Golfo 

[1990-91], no genocídio do Ruanda [1994] e atualmente no furacão das Filipinas, mas 

tenho orgulho especial num hospital que construímos no Bangladesh”, recordou o 

presidente da AMI. 

Na opinião de Fernando Nobre, o grande desafio da AMI para o futuro é conseguir “estar à 

altura de todos os acontecimentos”. Para o médico, as alterações climáticas serão o maior 

problema, devido “à falta de responsabilidade dos governos”. 
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“As catástrofes naturais vão tornar-se mais violentas e frequentes. Queremos continuar a 

demonstrar a nossa capacidade de intervenção e ajudar os refugiados climáticos que vão 

ser, certamente, em grande número”, acrescentou Fernando Nobre.” 

http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/fernando-nobre-vivemos-o-

momento-mais-critico-em-30-anos.html 

 

Exemplo do Tipo I 

<Internas\\RTP\\2014\\03\\31 Mar, 2014, 17.36> - § 1 referência codificada  [100,00% Cobertura] 

Referência 1 - 100,00% Cobertura 

Tipo1 

ONU alerta para impacto irreversível das mudanças climáticas 

António Carneiro, RTP 

31 Mar, 2014, 12:29 / atualizado em 31 Mar, 2014, 17:36 

ONU alerta para impacto irreversível das mudanças climáticas 

Jason Reed, Reuters 

Um novo e abrangente relatório das Nações Unidas alerta para o impacto do aquecimento 

global que, segundo a organização, terá efeitos “severos, disseminados e irreversíveis”. O 

documento, divulgado numa reunião de especialistas no Japão, representa a análise mais 

completa, elaborada até à data, sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. 

O relatório foi divulgado após uma semana de intensas discussões entre especialistas numa 

reunião do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima que decorreu na cidade 

nipónica de Yokohama.  
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Os membros do painel das Nações Unidas para o clima dizem que o documento apresenta 

provas incontestáveis da escala dos efeitos das alterações climáticas nos sistemas naturais e 

do impacto crescente que estas mudanças, inevitavelmente, terão nos seres humanos. 

No sumário do documento lê-se que a saúde, a alimentação e a segurança da humanidade 

serão provavelmente ameaçadas pelo aumento das temperaturas. Em todos os continentes e 

em todos os oceanos, as mudanças no clima que ocorreram nas últimas décadas já 

provocaram impacto nos sistemas naturais e nas populações.  

Jason Redmond, Reuters 

"Impactos severos, disseminados e irreversíveis" 

Seja através da fusão dos glaciares ou do aquecimento do permafrost os efeitos negativos 

desta tendência não cessarão de se avolumar: 

 “ As crescentes magnitudes do aquecimento vão aumentar a probabilidade de impactos 

severos, disseminados e irreversíveis”, lê-se no texto do relatório que se debruça nos 

efeitos mais significativos a curto prazo, nos sistemas naturais, num horizonte temporal de 

20 ou 30 anos.  

Os efeitos previstos são quase apocalípticos. As consequências incluem o impacto nos 

mares e nos sistemas hidrográficos. Os oceanos ficarão mais ácidos, ameaçando os recifes 

de coral e as muitas espécies biológicas que eles contêm. Em terra, os animais e as plantas 

começarão a migrar para as terras mais elevadas ou para as regiões polares, à medida que 

sobem as temperaturas.  

Colheitas sofrerão corte acentuado 

Os seres humanos não serão poupados. As colheitas de milho, trigo e arroz sofrerão um 

corte acentuado até 2050. Um terço das projeções avançadas estima esta diminuição em 25 

por cento.  

Depois de 2050, há o risco de os efeitos nas colheitas se acentuarem, espalhando-se a mais 

regiões. Isso vai ocorrer num momento em que estarão também a aumentar as necessidades 

alimentares de uma população mundial que, nessa altura, rondará os nove mil milhões de 



 

 

 

pessoas. Os especialistas estimam que, até 2050, o preço dos alimentos poderá subir entre 

3 a 84 por cento, apenas devido às alterações do clima.  

A última vez que o painel apresentou um relatório sobre os efeitos do aquecimento global 

foi em 2007. Na altura, os especialistas consideraram que era ainda demasiado cedo para 

perceber se as mudanças no clima afetariam de forma séria a produção de alimentos. Desde 

essa altura, o número de evidências de que o impacto será sério quase duplicou, mesmo 

atendendo ao aumento da produção que se poderá obter da modernização de técnicas 

agrícolas.  

Jorge Luis Banos, Reuters 

Capturas pesqueiras podem diminuir 50 por cento 

Muitas espécies de peixes, que representam a principal fonte de alimentação de muitas 

populações, vão deixar de frequentar as zonas habituais, por causa do aumento da 

temperatura das águas. Em algumas áreas dos trópicos e na Antártida, as capturas da pesca 

podem vir a diminuir em 50 por cento.  

“À medida que se avança no futuro, os riscos não param de aumentar, e trata-se aqui de 

pessoas, do impacto nas colheitas, na disponibilidade de água potável e, em especial, nos 

acontecimentos [climáticos] extremos na vida das populações “, diz o professor Neil 

Adger, da universidade de Exter um dos autores do relatório.  

Mortes pelo calor aumentam 

As pessoas serão afetadas por inundações e pelo aumento da mortalidade relacionada com 

as ondas de calor. Novos riscos ameaçarão os que trabalham no exterior, como os 

agricultores e os trabalhadores da construção civil.  

Os especialistas antecipam um aumento dos problemas relacionados com migrações 

ligadas às mudanças climáticas, com efeitos na segurança nacional, e dos conflitos entre 

países. 

Jason Redmond, Reuters 



 

 

 

Pobres sofrem, ricos não escapam 

Uma das autoras do relatório, Maggie Orondo, da Universidade de Nairobi, afirma que, em 

locais em África, as mudanças climáticas e os acontecimentos extremos significam que “as 

pessoas ficarão mais vulneráveis e poderão afundar-se ainda mais na pobreza”.  

Embora os países pobres sejam os que vão sofrer mais a curto prazo, os mais ricos não 

escaparão aos efeitos da hecatombe ambiental. 

“Os ricos vão ter de pensar nas mudanças climáticas. Estamos a constatar esse facto no 

Reino Unido, com as inundações que tivemos há alguns meses e nas tempestades que 

ocorreram nos EUA e a seca na Califórnia", diz outro dos autores, o Dr. Saleemul Huq, 

“trata-se de eventos de milhares de milhões de dólares que os ricos terão de pagar, e existe 

um limite para o que eles podem pagar”.  

"Ninguém ficará imune" 

Ninguém neste planeta ficará imune ao impacto das mudanças climáticas “ disse o 

presidente da conferência do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima, 

Rajendra Pachauri. 

O secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, Michel Jarrauld, explicou que 

o relatório se baseou em mais de 12.000 estudos cientificamente revistos e descreveu o 

documento como “a prova mais sólida que é possível obter em qualquer disciplina 

científica”. 

Apesar do cenário alarmante, os autores do relatório não pretendem assustar, mas antes 

exercer pedagogia junto dos decisores mundiais.  

"Ignorância deixa de ser desculpa" 

De acordo Michel Jarrauld, anteriormente, a humanidade pode ter danificado o clima 

terrestre por ignorância, mas, a partir de agora, “a ignorância deixa de ser uma boa 

desculpa”.  



 

 

 

O vice-presidente do grupo de trabalho, Chris Field ,faz questão de destacar que nem tudo 

são más notícias:  

“ Penso que a grande novidade deste relatório é a nova ideia que consiste em pensar no 

problema de gerir as mudanças climáticas como um problema de gestão de riscos”. 

“As mudanças climáticas são um problema muito importante, mas dispomos de muitas das 

ferramentas necessárias para lidar de forma eficaz com ele: Ttemos apenas de o fazer de 

uma forma inteligente”, diz o Dr. Field. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=727285&tm=7&layout=121&visual=49 

 

  



 

 

 

Anexo III – Notícias do Tipo I 

 

<Internas\\RTP\\2014\\03\\31 Mar, 2014, 07.26> - § 1 referência codificada  [100,00% 

Cobertura] 

Referência 1 - 100,00% Cobertura 

Tipo1 

ONU alerta para mais secas, inundações e incêndios florestais na Europa 

Lusa 

31 Mar, 2014, 07.26 

O Painel Intergovernamental da ONU sobre Alterações Climáticas (IPCC) alertou hoje 

para um maior risco de secas, inundações e incêndios florestais na Europa devido aos 

efeitos das mudanças climáticas tanto a curto como a médio prazo. 

Esta conclusão consta do relatório apresentado hoje em Yokohama (Japão), elaborado por 

cerca de 500 cientistas/peritos e representantes políticos, em que se analisa o conhecimento 

atual das mudanças climáticas e o seu impacto no Homem e na natureza em diferentes 

pontos do mundo. 

Trata-se de "um dos mais completos relatórios científicos da História", afirmou o secretário 

da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, durante a apresentação 

do documento, em conferência de imprensa. 

"Já que não há nenhuma dúvida de que o clima está a mudar", apontou, sublinhando que 

"95% destas mudanças se ficam a dever à ação humana". 

O relatório apresentado hoje pelo IPCC - criado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente e pela OMM - analisa os efeitos das alterações climáticas atualmente e a médio 

(entre 2030 e 2040) e a longo prazo (2080-2100), tendo em conta um aquecimento global 

de entre 2 e 4 ºC, baseado em projeções atuais. 
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No caso da Europa, as mudanças climáticas vão provocar um aumento das restrições de 

água devido à "significativa redução da extração dos rios e aquíferos subterrâneos" 

combinada com a subida da procura para irrigação, energia, indústria e uso doméstico, 

refere o documento, citado pelas agências internacionais. 

Este processo intensificar-se-á, em determinadas áreas do continente, devido a uma maior 

perda de água através do seu processo natural de evaporação, particularmente no sul da 

Europa", detalha o documento. 

Outro risco assinalado para a Europa prende-se com o aumento das vagas de calor, as quais 

são passíveis de ter um impacto negativo na saúde e no bem-estar públicos, na 

produtividade laboral, na produção agrícola e na qualidade do ar, bem como elevar o risco 

de incêndios florestais "no sul da Europa e na região boreal da Rússia". 

No relatório, o IPCC alerta, além disso, para a maior probabilidade de inundações nas 

zonas costeiras devido à crescente urbanização, ao aumento do nível do mar e à erosão da 

costa. 

A fim de atenuar estes riscos, o IPCC insta os líderes políticos a tomarem medidas para 

reforçar os sistemas de vigilância, advertindo para "eventos climáticos extremos", bem 

como a melhorarem a gestão de recursos hídricos e as políticas para promover a poupança 

de água ou para combater os fogos florestais. 

"Reduzir estes riscos dependerá da nossa capacidade de mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas e de os adaptar às nossas sociedades", destacou Chris Field, vice-presidente 

deste grupo de trabalho da ONU. 

O presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, sublinhou, em particular, a necessidade de se 

reduzirem as emissões de gases com efeito estufa, um fator "do qual dependerá aquilo que 

acontecer em muitas partes do mundo nos próximos anos". 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=727199&tm=7&layout=121&visual=49 
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<Internas\\RTP\\2013\\09\\27 Set, 2013, 12.21> - § 1 referência codificada  [100,00% 

Cobertura] 

Referência 1 - 100,00% Cobertura 

Tipo1 

Litoral português deverá sofrer com subida do nível das águas do mar segundo cientistas 

da ONU 

Arlinda Brandão 

27 Set, 2013, 12:20 / atualizado em 27 Set, 2013, 12.21 

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas revela que continua a tendência 

para o aquecimento do planeta devido à ação humana. Os cientistas estimam que a Terra 

pode aquecer até 4,8 °C até ao fim do século e que a subida do nível do mar sofra um 

agravamento que não se esperava, até 82 centímetros, o que fará com que o litoral 

português sofra alterações. 

Os especialistas das Nações Unidas cruzaram os dados de quase dez mil estudos 

independentes realizados nos últimos anos e confirmam que a década passada foi a mais 

quente dos últimos 150 anos, desde que há registos meteorológicos. 

Estas são algumas das conclusões da primeira parte do quinto relatório de avaliação do 

Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, que foi apresentado esta sexta-

feira em Estocolmo. 

(com Sandra Henriques) 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=683643&tm=7&layout=123&visual=61 

 

<Internas\\Correio da Manhã\\2013\\09\\29.09.2013  01.00> - § 1 referência codificada  

[100,00% Cobertura] 

Referência 1 - 100,00% Cobertura 
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Tipo1 

29.09.2013  01.00 

Mudança do clima vai inundar Lisboa 

Agência Portuguesa do Ambiente diz que o País tem de se adaptar ao clima do futuro. 

Produção agrícola será menor perante o aquecimento. 

Lisboa será uma das cidades mais expostas aos efeitos nocivos resultantes do aquecimento 

global e da consequente subida do nível do mar, resultante do degelo do Ártico.  

Para o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, é preciso "repensar 

as cidades tendo em conta a necessidade de adotar um clima futuro diferente". Uma 

mudança resultante da temperatura que pode vir a aumentar 4,8º C. Até final do século e o 

nível do mar irá também subir até 82 centímetros, segundo revela o último relatório de 

avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, divulgado na sexta-

feira. 

A apresentação do trabalho levou especialistas do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA) a alertarem ontem para os efeitos devastadores que serão registados nos 

estuários e rias portuguesas, provocando uma redução da produção agrícola. "A verificar-

se a subida do nível do mar e a consolidar-se será necessário tomar medidas para proteger 

o Litoral", disse ao CM Pedro Viterbo, diretor do IPMA, e um dos investigadores que 

participou na elaboração do relatório.  

O especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos defende que é possível 

minimizar os riscos do aumento do nível do mar, através de infraestruturas que impeçam 

um avanço do mar". Membro do grupo que criou o relatório avisa que é necessária uma 

avaliação criteriosa e detalhada dos riscos da costa portuguesa. 

http://www.cmjornal.xl.pt/tecnologia/detalhe/mudanca-do-clima-vai-inundar-lisboa.html 
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Aumento de vapor de água na atmosfera associado pela primeira vez à atividade humana 

NICOLAU FERREIRA 28/07/2014 - 20:27 

O aumento de temperatura na atmosfera, causado pelo aquecimento global, está a ter 

impacto no vapor de água que existe no ar. 

Há mais vapor de água na atmosfera e, pela primeira vez, este aumento foi associado às 

atividades humanas, ou seja, à emissão de gases com efeito de estufa que causam o 

aquecimento global, defende um estudo publicado nesta segunda-feira na revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences. Este processo “amplifica as alterações 

climáticas antropogénicas”, lê-se no resumo do artigo. 

As alterações climáticas estão diretamente ligadas aos gases com efeito de estufa. Tudo 

começa no Sol, cuja energia chega ao nosso planeta sob a forma de luz. Alguma dessa luz 

é refletida pela atmosfera e pelas nuvens, mas outra parte atinge a terra e os oceanos, 

aquecendo-os. 

A Terra, por sua vez, irradia parte dessa energia sob a forma de raios infravermelhos. Uma 

percentagem desse calor escapa-se para o espaço, mas há outra que é retida pelos gases da 

atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano ou o vapor de água. É este calor, retido 

pelos gases, que torna a temperatura terrestre amena. 

Mas com o aumento da concentração dos gases com efeito de estufa, lançados para o ar 

devido à atividade humana, o calor retido neste processo tem aumentado, tornando a Terra 

mais quente. 

É difícil compreender o papel do vapor de água neste processo. O vapor de água absorve 

mais infravermelhos do que o dióxido de carbono. Além disso, à superfície da Terra, a sua 

file:///C:/Users/David/Google%20Drive/Estágio-Projecto/Projecto/c81e7251-6d72-4a62-a2d1-b1f4b993999a


 

 

 

concentração é de cerca de 1%, enquanto o CO2 é de 0,04%. Por isso, à partida, o vapor de 

água teria um peso maior no efeito de estufa. 

Mas o ciclo de água é muito dinâmico. Mal o vapor de água sobe na atmosfera, a 

temperatura baixa e estas moléculas condensam, transformam-se em nuvens, chove e a 

água desaparece da atmosfera. Por isso, a dez quilómetros de altitude, a quantidade de 

vapor de água já caiu para níveis normalmente ínfimos.   

O CO2, ao contrário, é mais estável. Este gás não sofre alterações de estado devido à 

diminuição de temperatura na atmosfera terrestre. A sua concentração de 0,04% é mais ou 

menos homogénea a maiores altitudes. Assim, quando se injeta mais gás neste sistema, 

como se tem feito continuadamente deste a revolução industrial, este gás acumula-se no ar 

e tem um efeito direto no aquecimento global. 

“O vapor de água está limitado pela temperatura e o dióxido de carbono não”, resume ao 

PÚBLICO Pedro Miranda, meteorologista e professor da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, que não está ligado ao estudo. 

Mas, nas últimas décadas, os satélites mediram o aumento de concentração do vapor de 

água na troposfera superior (dos cinco aos 11 quilómetros de altitude). A atmosfera tem 

várias centenas de quilómetros e a troposfera é a fatia junto da superfície. “Continua a não 

ser claro se este aumento de humidade resulta de flutuações naturais do sistema climático, 

ou se as atividades humanas contribuíram para esta tendência”, lê-se no artigo de Brian 

Soden, da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e colegas. 

Para tentar compreender as causas deste aumento da concentração do vapor de água, a 

equipa de investigadores correu dois modelos climáticos diferentes entre 1979 e 2005. Um 

dos modelos tinha em conta o aumento da concentração de gases de efeito de estufa, que, 

de facto, aconteceu devido à atividade humana. O outro é um modelo teórico onde estes 

gases não foram libertados e, portanto, todas as variações observadas devem-se à 

variabilidade natural do clima terrestre. 

Os modelos mostraram que o aumento da concentração de vapor de água na troposfera 

superior não teria acontecido sem o aumento dos gases com efeito de estufa. “O estudo é o 



 

 

 

primeiro a confirmar que as atividades humanas aumentam o vapor de água na troposfera 

superior”, defende Brian Soden, num comunicado da Universidade de Miami. 

“O vapor de água está a responder ao aquecimento global reforçando o aquecimento”, 

explica por sua vez Pedro Miranda. Ou seja, o aumento da temperatura atmosférica permite 

haver uma maior concentração de vapor de água a maiores altitudes que, por sua vez, 

poderá absorver mais radiação terrestre, reforçando assim o efeito de estufa. 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/aumento-de-vapor-de-agua-na-atmosfera-associado-

pela-primeira-vez-a-actividade-humana-1664593 

 

Tipo1 

Há 3600 edifícios em risco de cheias em zonas críticas do país 

RICARDO GARCIA 06/05/2014 - 21:10 

Seguradoras pagaram 320 milhões de euros em indemnizações em grandes tempestades 

nos últimos oito anos. 

Há pelo menos 3601 edifícios expostos aos danos de inundações em zonas problemáticas 

de Lisboa, Porto, Coimbra e Oeiras. E as seguradoras poderão agora saber, com precisão, 

qual o risco concreto a que está sujeita cada uma destas construções, individualmente. 

Os números são resultados de um projecto da Fundação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, financiado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), 

que fez a primeira cartografia completa do risco de cheias em todo o país – hoje e até ao 

fim do século. 

Foram três anos de trabalho, que envolveu cruzar dados sobre a precipitação, as cheias, a 

localização dos edifícios. Modelos de hidrodinâmica traçaram o comportamento teórico de 

inundações com vários níveis de gravidade. E modelos climáticos traçaram cenários sobre 

o que se pode antever para o futuro. 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/aumento-de-vapor-de-agua-na-atmosfera-associado-pela-primeira-vez-a-actividade-humana-1664593
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/aumento-de-vapor-de-agua-na-atmosfera-associado-pela-primeira-vez-a-actividade-humana-1664593


 

 

 

Combinando tudo, os investigadores construíram diversos índices relacionados com o risco 

de cheias e, a partir deles, mapas – daí o nome do projecto: Cartas de Inundação e Risco 

em Cenários de Alterações Climáticas (CIRAC). 

Em números grandes, cerca de 2% do território de Portugal continental são de alta ou 

muito alta vulnerabilidade. Na prática, são 1780 quilómetros quadrados, uma área que 

quase equivale à do concelho de  Odemira, o maior do país. 

Outros 14% (12.500 quilómetros quadrados) são áreas de vulnerabilidade moderada. Aí 

estão, por exemplo, as bacias espraiadas de grandes rios, como o Tejo, o Mondego ou o 

Vouga, o centro do Alentejo, parte do Algarve e zonas ao redor de algumas cidades, como 

Setúbal, Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Castelo Branco. 

O resto do território tem baixa vulnerabilidade, sobretudo o litoral e sul do Alentejo, as 

serras algarvias e a maior parte da região Centro e Norte interior. 

O estudo analisou a fundo algumas zonas urbanas tradicionalmente afectadas por 

inundações – sobretudo por cheias rápidas, que resultam de chuva forte concentrada em 

pouco tempo. E concluiu que embora Coimbra seja a cidade com mais edifícios expostos 

às cheias (1278), é na zona de Algés, em Oeiras, que os risco são maiores – segundo um 

indicador que combina a altura das ondas de cheia com outros parâmetros, para calcular a 

probabilidade de danos nos edifícios. 

Foram os prejuízos da cheias, ou dos eventos meteorológicos em geral, que motivaram a 

Associação Portuguesa de Seguradores (APS) a financiar o estudo. “Estamos a sentir que a 

frequência e o volume de danos pessoais e patrimoniais tem aumentado”, afirma o 

presidente da APS, Pedro Seixas Vale 

Entre 2006 e 2014, houve oito eventos meteorológicos graves – um por ano – que 

resultaram em 320 milhões de euros em indemnizações a 65 mil segurados. A maior parte 

reparte-se entre duas situações em particular. Uma delas foi a tempestade Gong, de 19 de 

Janeiro de 2013, que varreu o país com ventos de até 140 quilómetros por hora. Só aí, 

houve 48 mil segurados a accionarem as suas apólices de seguro, somando 100 milhões de 

euros em indemnizações. 



 

 

 

A outra situação crítica foi a do temporal de 20 de Fevereiro de 2010 na Madeira, que 

levou torrentes de água, lama e pedras das encostas montanhosas para o Funchal e outras 

cidades, deixando um saldo de 47 mortes, centenas de desalojados e um enorme rasto de 

destruição. Apesar de apenas 2300 segurados terem reclamado indemnizações, o valor total 

chegou aos 141 milhões de euros. 

O que as seguradoras pretendem com o estudo é obter um quadro científico actualizado 

para poder programar melhor as apólices. “Queremos fazer uma cobertura adequada, a um 

preço correcto”, disse o presidente da APS, na apresentação do trabalho esta terça-feira, em 

Lisboa. Pedro Seixas Vale diz que o objectivo não é aumentar o valor dos seguros, mesmo 

porque o custo poderá em muitos pontos do país. Segundo a APS, 60% das habitações em 

Portugal não têm um seguro que cubra o risco de inundações. 

Financiar um estudo desta natureza não é novidade. A APS já o fez para o risco de sismos 

– o pior desastre natural possível para as seguradoras em Portugal. E análises de risco às 

cheias já existiam, mas já não estavam adequadas para o que tem vindo a acontecer. 

A preocupação é maior em função das alterações climáticas, que farão de Portugal um país 

mais quente, possivelmente com mais chuva no Norte e menos no Sul, ao longo deste 

século. É um dado que não poderia deixar de ser tido em conta. "Estamos a avaliar cheias 

com períodos de retorno de 100 anos, por isso temos de considerar as alterações 

climáticas”, disse Filipe Duarte Santos, coordenador do grupo de investigação Impactos, 

Adaptação e Modelação em Alterações Climáticas, da Universidade de Lisboa, responsável 

pelo estudo. 

Os sinais para o futuro são, no entanto, ainda muito incertos. Apenas dois cenários foram 

analisados, com base num único modelo de simulação climática. Em Lisboa, por exemplo, 

o risco de cheias no final deste século desagrava num dos cenários mas piora no outro. Já 

em Coimbra, na Baixa a situação é semelhante à de Lisboa, mas na zona sul da cidade o 

sinal é de agravamento nos dois cenários, no longo prazo. 

O investigador Pedro Garrett, coordenador do projecto, explica que há maior incerteza 

quanto à precipitação no futuro, do que quanto à temperatura. E acrescenta que o objectivo, 

agora, é prosseguir o trabalho, incorporando dados de mais modelos climáticos, de modo a 



 

 

 

ter uma melhor ideia dos níveis de incerteza e afinar os resultados de um trabalho que é 

apresentado como pioneiro em Portugal. “Foi tudo feito pela primeira vez”, diz. 

http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/ha-3600-edificios-em-risco-de-cheias-nas-zonas-mais-problematicas-

do-pais-1634890 

 

<Internas\\Correio da Manhã\\2014\\02\\18.02.2014  12.09> - § 1 referência codificada  [100,00% 
Cobertura] 

Referência 1 - 100,00% Cobertura 

Tipo1 

18.02.2014  12.09 

Ártico mais escuro faz subir a temperatura na terra 

À medida que o gelo no Ártico vai diminuindo, menos luz solar é refletida para o espaço, o 

que faz com que a terra absorva mais calor do que o habitual, e sejam libertados parasitas 

potencialmente mortais para os mamíferos marinhos. 

O Ártico já não é tão branco e brilhante como antes, devido ao degelo, e isso tornou-se um 

problema mundial, revelou um novo estudo. "Basicamente, isso significa mais 

aquecimento," explicou Ian Eisenman, cientista do clima do Instituto Scripps de 

Oceanografia, na Califórnia, EUA. 

Com o degelo, muito menos luz solar é refletida para o espaço. Portanto, a Terra está a 

absorver mais calor do que o esperado, de acordo com o estudo, publicado a 17 de 

fevereiro, na revista 'Proceedings', da Academia Nacional de Ciências. 

A quantidade de energia absorvida é tão grande que é cerca de um quarto do efeito estufa 

total causado pelo dióxido de carbono, disse Ian Eisenman, principal autor do estudo. 

O Ártico tornou-se mais escuro 8% entre 1979 e 2011, concluiu Eisenman, ao medir a 

quantidade de luz solar que é refletida de volta para o espaço. 

http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/ha-3600-edificios-em-risco-de-cheias-nas-zonas-mais-problematicas-do-pais-1634890
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/ha-3600-edificios-em-risco-de-cheias-nas-zonas-mais-problematicas-do-pais-1634890
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Estudos anteriores já tinham concluído que o Árctico estava a escurecer e que isso 

contribuía para alterações climáticas. No entanto, a pesquisa de Eisenman é a primeira a 

considerar o efeito de cobertura das nuvens e a usar medições por satélite. Eisenman 

alertou, por isso, no seu estudo, que o escurecimento do Árctico é pelo menos duas vezes 

mais extenso do que as estimativas anteriores. 

Degelo do Ártico "liberta" parasita que já matou centenas de mamíferos. 

O acelerado degelo do Ártico abre caminho a inéditos movimentos migratórios de agentes 

patogénicos, que representam um risco para os mamíferos marinhos, alertaram os 

cientistas. 

Com as mudanças climáticas, percebemos que existe uma possibilidade sem precedentes 

de que os agentes patogénicos migrem para novos ambientes e causem doenças – explicou 

Michael Grigg, parasitólogo do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados 

Unidos. 

O gelo é uma enorme barreira ecológica para os patógenos, que ao aumentar as 

temperaturas no Ártico conseguem sobreviver e encontrar novos anfitriões vulneráveis que 

não desenvolveram imunidade contra estes micróbios e parasitas por não ter ficado 

expostos anteriormente – disse Michael Grigg, esta quinta-feira, durante conferência anual 

da Associação Americana para o Avanço da Ciência, celebrada em Chicago entre 13 e 17 

de fevereiro. 

Trata-se uma nova estirpe do parasita "Sarcocystis pinnipedi", até agora sequestrada no 

gelo, emergiu recentemente e já matou 406 focas cinzentas em bom estado físico no 

Atlântico Norte em 2012 – disse Grigg, indicando que este parasita é inofensivo para os 

humanos. 

Outro parasita que está vulgarmente nos gatos, chamado "Toxoplasma gondii", foi 

encontrado em baleias brancas (belugas) em águas do Árctico, algo nunca visto, disse o 

cientista 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/artico-mais-escuro-faz-subir-a-temperatura-na-terra.html 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/artico-mais-escuro-faz-subir-a-temperatura-na-terra.html
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Deputados de 60 países comprometem-se a impulsionar uso de energias verdes 

Cerca de 300 deputados de aproximadamente 60 países acordaram, este domingo, no 

México impulsionar o uso de energias verdes nas suas nações, a fim de complementar a 

agenda de desenvolvimento sustentável. 

O principal objetivo é "combater as alterações climáticas e reduzir a temperatura 2°C para 

travar o aquecimento global nos próximos anos", disse o presidente honorário da Globe 

Internacional, John Gummer, dando a conhecer os resultados do encontro. 

Os deputados destacaram a necessidade de elaborar uma nova 'geração' de leis que 

permitam avançar rumo ao desenvolvimento sustentável, defendendo ainda a participação 

dos parlamentos na redação dos novos acordos internacionais. 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/deputados-de-60-paises-comprometem-

se-a-impulsionar-uso-de-energias-verdes.html 
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China aprova plano para combater alterações climáticas 

Por Lusa 

O Governo chinês aprovou hoje um plano que define os grandes objetivos a cumprir no 

combate às alterações climáticas até 2020. 

O Conselho de Estado deu luz verde ao plano, proposto pela Comissão Nacional do 

Desenvolvimento e Reforma. 

A China comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono ente 40 e 45% até 2020, tendo 

como ponto de partida as emissões de 2005 e quer também aumentar a proporção de 

combustíveis não-fósseis em 15%, avança a agência Xinhua. 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/china_aprova_plano_para_combater_alt

eracoes_climaticas.html 
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Hora do Planeta juntou perto de sete mil cidades 

30 Mar, 2014, 09:18 

Cerca de sete mil cidades de todo o mundo aderiram no sábado à Hora do Planeta. A 

campanha da organização internacional de conservação da natureza World Wild Fund 

contra as alterações climáticas envolveu mais de 150 países. Durante uma hora apagaram-

se as luzes de monumentos e edifícios públicos das cidades aderentes, num gesto simbólico 

para defender a sustentabilidade da natureza. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=727066&tm=7&layout=122&visual=61 
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Estudo alerta para mudanças no mapa vitícola devido a alterações climáticas 

Lusa 

27 Set, 2013, 14:57 

As alterações climáticas podem modificar o mapa vitícola em Portugal, já a partir de 2041, 

com impactos na produção e na qualidade dos vinhos, revela um estudo hoje divulgado 

pela Universidade de Vila Real. 

A investigação está a ser desenvolvida pelo Centro de Investigação e de Tecnologias 

Agroambientais e Biológicas (CITAB) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

A eventual transformação das características dos vinhos portugueses, tal como são 

conhecidos, em menos de 30 anos, é apontada como uma provável consequência das 

alterações climáticas, caso não sejam tomadas medidas de adaptação. 

"O clima português vai ficar muito mais quente. Por exemplo, o clima no Minho vai ficar 

parecido ao que temos hoje no Douro. No Douro passaremos a ter um clima semelhante ao 

interior do Alentejo e existe a possibilidade de, no Alentejo, virmos a ter zonas de vinha 

que, para subsistirem, terão de ser regadas", afirmou o investigador Hélder Fraga. 

De acordo com este especialista, "este aumento da temperatura pode fazer com que muitas 

das regiões portuguesas possam ter condições para uma maturação mais rápida ou 

deficiente, com consequências na produção e na qualidade do vinho". 

file:///C:/Users/David/Google%20Drive/Estágio-Projecto/Projecto/2d4c0a01-0c91-4abf-88d1-b28a9f2ada07


 

 

 

Além disso, acrescentou, as projeções apontam para uma tendência de homogeneização do 

clima a nível nacional. 

"O nosso trabalho vai mais no sentido da prevenção de problemas futuros, não constituindo 

uma fatalidade para o setor", salientou o orientador do estudo, João Santos. 

Este responsável acrescentou que o trabalho "deve ser encarado como um instrumento 

essencial para a sustentabilidade da viticultura". 

E há, de acordo com os investigadores, "várias medidas que podem ser tomadas para 

contrariar os efeitos previstos das alterações climáticas". 

Ou seja, segundo Hélder Fraga, "através de práticas culturais, os agricultores podem rever 

os sistemas de condução (forma como a vinha está disposta, tipo de exposição solar ou 

sistemas de regas) ou optar pela plantação de uma casta e/ou porta enxerto que se adaptem 

melhor ao clima da região". 

"Mas também as entidades responsáveis, nomeadamente o Ministério da Agricultura, 

poderão lançar um plano de prevenção à escala nacional", frisou. 

De acordo com o investigador, a "única região que poderá vir a beneficiar dos efeitos das 

alterações climáticas e que poderá mesmo dispensar a adoção de medidas preventivas é o 

Minho, pois poderá ter condições climáticas favoráveis a uma maior variedade de castas, o 

que trará vantagens em termos de práticas enológicas". 

O estudo "Zonagem Bioclimática de Alta resolução das regiões vinícolas portuguesas: 

presente e cenários futuros" faz parte da tese de doutoramento de Hélder Fraga e foi 

selecionado para a revista científica Regional Environmental Change. 

Neste trabalho, os investigadores analisaram o clima em todas as regiões de Portugal 

Continental entre 1950 e 2000. Depois, utilizaram essas bases de dados históricos para 

calcular os índices bioclimáticos e que permitem averiguar, por exemplo, a secura de uma 

região ou qual a casta que melhor se adapta ao clima de um território específico. 



 

 

 

E, pela primeira vez a nível mundial, o CITAB analisou uma base de dados climáticos do 

território de apenas um quilómetro quadrado, quando normalmente a área examinada é de 

25 quilómetros quadrados. 

Esta zonagem permite a obtenção de resultados mais rigorosos. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=683730&tm=8&layout=121&visual=49 
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Referência 1 - 100,00% Cobertura 

Tipo1 

31.03.2014  07.35 

Medidas na erosão costeira exigem mediação informada para cidadãos - investigadora 

A investigadora do Instituto de Ciências Sociais Luisa Schmidt defende hoje que os 

portugueses afetados pelas alterações climáticas e erosão na costa querem participar na 

definição das medidas para resolver o problema, mas desconfiam das instituições políticas. 

Em declarações à Lusa, a especialista defendeu uma mediação informada nesta área, com 

equipas multidisciplinares. 

"As pessoas têm interesse em saber mais e em participar, mas é necessário mudar a forma 

de transmitir uma informação que é complexa", referiu Luísa Schmidt, acrescentando que a 

comunicação da ciência e das políticas em Portugal "deixa muito a desejar", a forma de 

convocação, por editais ou nos jornais, não chega às pessoas e não há tempo para debater 

os planos. 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/medidas-na-erosao-costeira-exigem-

mediacao-informada-para-cidadaos---investigadora.html 

 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=683730&tm=8&layout=121&visual=49
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<Internas\\RTP\\2014\\03\\31 Mar, 2014, 07.26> - § 3 referências codificadas  [25,69% Cobertura] 

Tipo1 

ONU alerta para mais secas, inundações e incêndios florestais na Europa 

Lusa 

31 Mar, 2014, 07.26 

O Painel Intergovernamental da ONU sobre Alterações Climáticas (IPCC) alertou hoje 

para um maior risco de secas, inundações e incêndios florestais na Europa devido aos 

efeitos das mudanças climáticas tanto a curto como a médio prazo. 

Esta conclusão consta do relatório apresentado hoje em Yokohama (Japão), elaborado por 

cerca de 500 cientistas/peritos e representantes políticos, em que se analisa o conhecimento 

atual das mudanças climáticas e o seu impacto no Homem e na natureza em diferentes 

pontos do mundo. 

Trata-se de "um dos mais completos relatórios científicos da História", afirmou o secretário 

da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, durante a apresentação 

do documento, em conferência de imprensa. 

"Já que não há nenhuma dúvida de que o clima está a mudar", apontou, sublinhando que 

"95% destas mudanças se ficam a dever à ação humana". 

O relatório apresentado hoje pelo IPCC - criado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente e pela OMM - analisa os efeitos das alterações climáticas atualmente e a médio 

(entre 2030 e 2040) e a longo prazo (2080-2100), tendo em conta um aquecimento global 

de entre 2 e 4 ºC, baseado em projeções atuais. 

No caso da Europa, as mudanças climáticas vão provocar um aumento das restrições de 

água devido à "significativa redução da extração dos rios e aquíferos subterrâneos" 

combinada com a subida da procura para irrigação, energia, indústria e uso doméstico, 

refere o documento, citado pelas agências internacionais. 

file:///C:/Users/David/Google%20Drive/Estágio-Projecto/Projecto/7e5c0d7b-b02e-4f5c-a7d1-b28b3256e6bf


 

 

 

Este processo intensificar-se-á, em determinadas áreas do continente, devido a uma maior 

perda de água através do seu processo natural de evaporação, particularmente no sul da 

Europa", detalha o documento. 

Outro risco assinalado para a Europa prende-se com o aumento das vagas de calor, as quais 

são passíveis de ter um impacto negativo na saúde e no bem-estar públicos, na 

produtividade laboral, na produção agrícola e na qualidade do ar, bem como elevar o risco 

de incêndios florestais "no sul da Europa e na região boreal da Rússia". 

No relatório, o IPCC alerta, além disso, para a maior probabilidade de inundações nas 

zonas costeiras devido à crescente urbanização, ao aumento do nível do mar e à erosão da 

costa. 

A fim de atenuar estes riscos, o IPCC insta os líderes políticos a tomarem medidas para 

reforçar os sistemas de vigilância, advertindo para "eventos climáticos extremos", bem 

como a melhorarem a gestão de recursos hídricos e as políticas para promover a poupança 

de água ou para combater os fogos florestais. 

"Reduzir estes riscos dependerá da nossa capacidade de mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas e de os adaptar às nossas sociedades", destacou Chris Field, vice-presidente 

deste grupo de trabalho da ONU. 

O presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, sublinhou, em particular, a necessidade de se 

reduzirem as emissões de gases com efeito estufa, um fator "do qual dependerá aquilo que 

acontecer em muitas partes do mundo nos próximos anos". 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=727199&tm=7&layout=121&visual=49 

 

 

 

 

<Internas\\RTP\\2013\\10\\07 Out, 2013, 14.23> - § 1 referência codificada  [12,64% Cobertura] 

Tipo1 

Governo pronto a assumir parte nacional em projetos de alterações climáticas 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=727199&tm=7&layout=121&visual=49
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Lusa 

07 Out, 2013, 14.23 

O ministro do Ambiente afirmou hoje que o Governo está preparado para assumir as 

alterações climáticas como prioridade e garante as verbas nacionais para completar o 

financiamento europeu nesta área, que atinge 20% do total do quadro comunitário. 

"O Governo está preparado, está empenhado e assume as alterações climáticas como um 

desafio que, em Portugal, deve merecer uma prioridade ainda maior do que em outros 

Estados", disse Jorge Moreira da Silva, respondendo a questões dos jornalistas à margem 

da "Conferência EEA Grants: De Mais, De Menos -- O Papel da Água na Adaptação às 

Alterações Climáticas", que hoje se iniciou em Lisboa. 

Na sessão de abertura, foram assinados dois acordos entre Portugal e a EEA Grants, que 

reúne Noruega, Islândia e Liechtenstein, representando um financiamento de 3,5 milhões 

de euros para medidas e projetos de adaptação às alterações climáticas. 

No próximo quadro comunitário de apoio 2014 a 2020, cerca de 20% do total de 

financiamento é dirigido a medidas que contribuam para a diminuição das emissões de 

gases com efeito de estufa, principais responsáveis pelas alterações climáticas, e para a 

adaptação às consequências da mudança do clima. 

"Portugal terá de alocar 20%, ou seja, um quinto de todo o financiamento a medidas que 

permitam reduzir as emissões, mitigar as alterações climáticas e gerir os riscos 

relacionados, as medidas de adaptação", explicou o ministro do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia. 

"Está previsto, como sempre, uma comparticipação nacional e o Governo está a organizar, 

mas depende de cada orçamento" anual do Estado, referiu o governante. 

No entanto, "quando o Governo negociou este quadro comunitário estava obviamente a 

assumir que a comparticipação nacional, que será significativamente inferior à europeia, 

permitirá utilizar todos estes fundos", garantiu Jorge Moreira da Silva. 



 

 

 

O ministro escusou-se a avançar mais pormenores acerca das áreas prioritárias a serem 

financiadas pois o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia ainda não está 

fechado. 

"Dá-nos uma oportunidade para que a partir deste quadro comunitário possamos olhar para 

os recursos naturais e encontrar formas de os protegermos e valorizarmos de uma forma 

mais correta e tirar partido deste quadro para fomentar uma economia verde", realçou. 

Jorge Moreira da Silva explicou que as linhas específicas dos planos defendidos pelo 

Governo na União Europeia vão permitir uma gestão de riscos mais adequada, uma 

adaptação às alterações climáticas, desenvolvimento da reabilitação urbana, eficiência 

energética, promoção de energia a partir de tecnologias mais limpas, descarbonização do 

processo industrial ou uma mobilidade urbana mais sustentável. 

O ministro do Ambiente recordou que Portugal tem nas alterações climáticas uma ameaça 

maior que a generalidade dos países europeus e uma motivação adicional para um 

crescimento sustentável pois detém conhecimento e tecnologias. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=685981&tm=8&layout=121&visual=49 

 
<Internas\\Correio da Manhã\\2014\\04\\14.04.2014  09.48> - § 2 referências codificadas  [22,54% 
Cobertura] 

Tipo1 

14.04.2014  09.48 

Aumento de poluição mundial sem precedentes 

Ambientalistas pedem redução dos combustíveis fósseis e reforma nos transportes. 

As emissões de gases que provocam efeito de estufa cresceram mais rapidamente ao longo 

dos últimos dez anos (2,2 por cento ao ano) do que ao longo do período 1970-2000 (1,3 

por cento ao ano). Esta é uma das conclusões do terceiro relatório apresentado ontem em 

Berlim, na Alemanha, pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, criado 

pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial. 
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Segundo o relatório, que analisa os efeitos das alterações climáticas atualmente e a médio 

(entre 2030 e 2040) e a longo prazo (2080-2100), as alterações climáticas são um problema 

global e, para o resolver, é necessária cooperação internacional, em conjunto com políticas 

locais, regionais e nacionais eficazes. 

O dióxido de carbono (CO2) continua a ser o gás de efeito de estufa mais comum, 

representando 76 por cento das emissões totais de gases de efeito de estufa em 2010. 

A associação ambientalista Quercus considera que os países têm de se esforçar mais para 

reduzir as emissões de gases, de modo a evitar os efeitos das alterações climáticas no 

futuro, e destacou o setor dos transportes. "Se quisermos evitar os custos das alterações 

climáticas no futuro, temos de ter uma transição para uma economia de baixo carbono feita 

de forma muito mais estruturante e global do que aquela que estamos a fazer", defendeu 

Francisco Ferreira, da Quercus. 

Os ambientalistas europeus têm pedido mais ambição na fixação de metas para a descida 

nas emissões de gases, através do aumento das energias renováveis, redução dos 

combustíveis fósseis e reforma do setor dos transportes. 

Portugal ainda depende muito do petróleo 

Portugal tem de continuar o trabalho realizado com o Roteiro de Baixo Carbono para 2050, 

mas também "olhar para a eficiência energética onde ainda tem um enorme potencial, pois 

comparativamente com a média europeia, o País continua a gastar mais energia por 

unidade de riqueza e, na produção por fontes renováveis, não pode estagnar", referiu o 

ambientalista Francisco Ferreira, da Quercus. 

"Se na eletricidade já estamos bem, nos transportes estamos muito mal, com enorme 

dependência do petróleo", alertou o ambientalista. 

http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/aumento-de-poluicao-mundial-sem-

precedentes.html 

  



 

 

 

  



 

 

 

Anexo IV - Riscos-chave regionais das mudanças climáticas e do 

potencial de redução de riscos por meio de adaptação e mitigação 

(IPCC, 2014).   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Anexo V – Quadro de palavras-chave  

 

 
Ações tomadas - presentes nos Eurobarómetros analisados 

R
ec

ic
la

g
em

 

Separação de resíduos 

Palavras-chave: reciclagem Lixo resíduos ecoponto separação plástico papel vidro 

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 0 0 1 0 0 1 11 0 

E
n

er
g

ia
 

Reduzir o consumo de energia 

Palavras-chave: energia consumo eficiência tarifário 

  

Pesquisa: N2 N2 N2 N5 

Referências 69 15 14 0 

Alterou o fornecimento de energia 

para uma fonte ou tarifa com 

maior percentagem de fontes 

renováveis 

Palavras-chave: energia renovável fonte tarifário 

Pesquisa: N2 N5 N5 N5 

Nº Resultados 69 3 28 0 

Instalou em casa equipamento 
para geração de energia 

Palavras-chave: energia geração painel fotovoltaica eólica solar 

  

Pesquisa: N2 N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 69 1 44 0 1 19 

Comprou uma casa de baixo 
consumo energético 

Palavras-chave: energia eficiência consumo casa neutro habitação 

Pesquisa: N2 N2 N2 N5 N5 N5 

Referências 69 14 15 1 0 1 

Quando compra electrodomésticos 

escolhe com base na sua eficiência 
energética 

Palavras-chave: energia eficiência eletrodomésticos consumo 

  

Pesquisa: N2 N2 N5 N2 

Referências 69 14 0 15 

Isolou a sua Casa 

Palavras-chave: isolamento neutra térmico construção 

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 

Referências 0 2 1 6 

Á
g

u
a 

Reduzir consumo de água em casa 

Palavras-chave: água poupar consumo reduzir eficiência gestão 

  

Pesquisa: N2 N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 84 1 15 37 14 27 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 

Escolheu um transporte amigo do 

ambiente 

Palavras-chave: transporte poluente amigo carro autocarro comboio 

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 26 4 0 0 0 0 

Reduzir o uso do carro, através da 

partilha ou uso de carro mais 

eficiente 

Palavras-chave: transporte público eficiente partilha carro comboio autocarro mobilidade 

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 26 13 0 0 0 0 0 2 

Comprou carro mais eficiente 

Palavras-chave: compra carro eléctrico poupar eficiente 

  

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 0 0 2 1 0 

Evitar vôos de curta distância 

Palavras-chave: vôo evitar curta distância avião 

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 0 0 0 0 0 

H
áb

it
o

s 
d

e 
C

o
n

su
m

o
 

Comprou produtos locais e 
sazonais para evitar o longo 

transporte e consequentes 
emissões CO2 

Palavras-chave: produtos locais sazonal emissões comprar consumidor hábito 

  

Pesquisa: N5 N5 N5 N2 N5 N5 N5 

Referências 4 18 0 95 3 5 3 

Reduzir o consumo de bens 

descartáveis 

Palavras-chave: bens descartáveis plástico reduzir consumidor 

  

Pesquisa: N5 N5 N5 N5 N5 

Referências 5 0 1 37 5 

 


