
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office for Climate Education 

 

RELATÓRIO ESPECIAL DO IPCC “AQUECIMENTO GLOBAL DE 1,5ºC”                               
                                                              RESUMO PARA PROFESSORES  

 

 

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA Office for Climate Education (OCE), Sorbonne Université, France | Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), IPCC Working Group I (WGI), France | Mónica Rodrigues, University of Coimbra, Portugal. 
 

REVISÃO CIENTÍFICA Mónica Rodrigues, University of Coimbra, Portugal. 



2  
       |OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION   RELATÓRIO ESPECIAL DO IPCC “AQUECIMENTO GLOBAL DE 1,5°C” – RESUMO PARA PROFESSORES 

 

 

 

 

Coordenadora  

Lydie Lescarmontier (Sorbonne Université, OCE, France). 
 

Autores (por ordem alfabética) 

Anwar Bhai Rumjaun (Mauritius Institute of Education, Mauricius), Badin Borde (Siemens Stiftung, 

Germany), Eric Guilyardi (Institut Pierre Simon Laplace, France), Lydie Lescarmontier (Sorbonne 

Université, OCE, France), Robin Matthews (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

IPCC Working Group I (WGI), France), Christine Niewöhner (Siemens Stiftung, Germany), Sakina 

Pen Point (Sorbonne Université, OCE, France), Jenny Schlüpmann (Freie Universitat Berlin, 
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“Cada grau é importante, cada ano é importante e cada 

decisão é importante: se não agirmos hoje, estamos a 

sobrecarregar as gerações futuras. [...]. Limitar o 

aquecimento global a 1,5°C não é impossível, mas requer 

a implementação de políticas sólidas e imediatas”. 

 

Valérie Masson-Delmotte, Co-Presidente do Grupo de Trabalho I do IPCC   

(8 de outubro de 2018 – intervenção do Senado francês) 
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Os principais relatórios de avaliação do IPCC são publicados de 6 
em 6 anos, havendo a publicação de Relatórios Especiais mais 
específicos no período intermédio. Durante o atual ciclo de 
avaliação do IPCC (sexto), serão publicados três Relatórios 
Especiais:     
 

- Aquecimento global de 1,5°C 
- Alterações do clima e dos solos 
- Os oceanos e a criosfera no contexto 
 de alterações climáticas. 
 

 
 

 

 

 

  

  

Introdução 

O QUE É O IPCC? 

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(IPCC) é um organismo internacional fundado em 1988 pelas 
Nações Unidas que visa analisar os aspetos científicos 
relacionados com as alterações climáticas. Tem como objetivo 
facultar aos decisores políticos avaliações regulares sobre o 
entendimento científico das alterações climáticas, incluindo os 
seus impactos possíveis e estratégias de adaptação, bem como 
medidas de redução da emissão de gases com efeito de estufa.    
 
Estas avaliações fazem ainda uma projeção futura das 
alterações climáticas com base em diferentes cenários de 
emissões globais (crescimento contínuo, redução acelerada, 
etc.) e dos respetivos riscos para os sistemas humanos e 
naturais. Ainda que estes relatórios refiram possíveis respostas 
e as suas implicações, não impõem qualquer curso de ação aos 
decisores políticos, ou seja: são “relevantes em termos de 
política, mas não são normativos”. As avaliações do IPCC são 
redigidas por inúmeros cientistas de renome, oriundos de 
vários pontos do globo, sendo formalmente adotadas pelos 
governos dos seus 195 países-membros. Como metodologia 
de trabalho, o IPCC avalia a literatura publicada sobre esta 
temática, em vez de realizar a sua própria investigação 
científica.   
 

 

QUAL É A FINALIDADE DO RELATÓRIO SOBRE O 
AQUECIMENTO GLOBAL DE 1,5°C? 
 

O Acordo de Paris, um acordo histórico firmado nesta 
cidade em dezembro de 2015, constitui um elemento 
decisivo nas discussões sobre as alterações climáticas 
a nível internacional. O Acordo de Paris for ratificado 
por quase todos os grandes emissores de gases com 
efeito de estufa, responsáveis por cerca de 90% das 
emissões globais. O objetivo deste Acordo é manter 
o aquecimento global bem abaixo dos 2°C e envidar 
“esforços no sentido de limitar a subida da 
temperatura a 1,5°C”, concentrando-se na redução 
de emissões, adaptação aos impactos e em formas de 
financiar estas medidas. O objetivo de limitar a subida 
a 1,5°C representa um passo significativamente mais 
ambicioso face a conversações anteriores, que 
procuravam limitar a subida da temperatura a apenas 
2°C. 

Devido à falta de conhecimento científico da altura 
sobre este limite de temperatura mais ambicioso, o 
IPCC foi formalmente convidado a elaborar um 
Relatório Especial sobre o Aquecimento Global de 
1,5°C. O Relatório foi redigido ao longo de dois anos 
por 74 cientistas oriundos de 40 países, tendo sido 
concluído, e adotado por todos os governos dos 
países-membros, em outubro de 2018, na Coreia. 

 

Os autores responsáveis pelos relatórios do IPCC estão divididos 
em três Grupos de Trabalho:  
- Grupo de Trabalho I: alterações no sistema climático e no ciclo 
do carbono que tenham acontecido no passado e que possam 
acontecer futuramente (“A base das Ciências Físicas”);  
- Grupo de Trabalho II: impactos no passado e no futuro, e 
possíveis estratégias de adaptação (“Impactos, adaptação e 
vulnerabilidade”);  
- Grupo de Trabalho III: medidas para reduzir a emissão de gases 
com efeito de estufa (“Mitigação das alterações climáticas”). 
 

Cada relatório contém um resumo para os decisores políticos 
(SPM, em inglês). 
 

Segue-se um resumo do Relatório Especial sobre o 
Aquecimento Global de 1,5°C, especificamente 
direcionado para docentes, e complementado por 
uma seleção de atividades relacionadas e exercícios 
que podem ser realizados na sala de aula.    

Principais Conceitos: Aquecimento Global, Gases 
com Efeito de Estufa, Efeito de Estufa com Origem 

Antropogénica, Grupos de Trabalho do IPCC 
 

ATIVIDADE ESCOLAR 

QUESTÃO Por que razão este relatório se chama 
“Relatório 1,5°C”? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO CLIMÁTICO RELACIONADO COM O RELATÓRIO 1,5ºC DO IPCC 
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A. COMPREENDER O AQUECIMENTO GLOBAL 
 

Emissão de Gases com Efeito de Estufa: Passado, Presente e Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  
 

No século XIX, o progresso científico e tecnológico 
levou à Revolução Industrial. A industrialização 
iniciou-se na Grã-Bretanha, disseminando-se primeiro 
na Europa e depois no mundo inteiro. A par da 
expansão da indústria, dos transportes e da 
agricultura, houve um rápido crescimento global da 
população devido a melhorias na higiene e na saúde. 
Todos estes fatores contribuíram para um aumento 
acelerado no consumo de combustíveis fósseis e, por 
conseguinte, para a emissão global de gases com 
efeito de estufa.    
 

O EFEITO DE ESTUFA - COMO ESTAMOS A ALTERAR O 
CLIMA? 
 

Os raios solares atravessam a atmosfera e aquecem a 
superfície terrestre, o que gera a emissão ascendente de 
radiação infravermelha. Enquanto tenta libertar-se para 
o espaço, parte deste calor é retido pelos gases com 
efeito de estufa presentes na atmosfera (sobretudo 
vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso e ozono) e regressa à superfície. Deste modo, os 
gases com efeito de estufa funcionam como uma espécie 
de cobertor que retém o calor do nosso corpo. 
Consequentemente, a temperatura da camada inferior 
da atmosfera está mais elevada do que é suposto. De 
facto, se não existissem gases com efeito de estufa na 
atmosfera, a temperatura média da superfície terrestre 
rondaria os -18°C, e não os 15°C que temos atualmente. 
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ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA   O que é o clima? De que modo é diferente do tempo?

 Procura a definição de “clima” na página da Organização Mundial de Meteorologia (OMM). 
 

 Palavras-chave: 30 anos, temperatura, precipitação, atmosfera 
 

 Num sentido restrito, “clima” é geralmente definido como o estado do tempo normal ao longo de um determinado 
período de tempo, numa região específica. Em termos mais específicos, estatisticamente, o clima corresponde à 
média e à variabilidade de quantidades relevantes ao longo de um período de tempo que pode ir de meses a 
milhares ou milhões de anos. O clima diz-nos que roupas devemos comprar. O tempo é o estado da atmosfera 
num lugar e instante. A previsão do estado do tempo diz-nos que roupas devemos usar.   

 

Por norma, a média destas variáveis é feita para um período de 30 anos, como definido pela Organização Mundial 
de Meteorologia. As quantidades relevantes correspondem, geralmente, a variáveis de superfície como a 
temperatura, a precipitação e o vento. Num sentido lato, o clima corresponde ao estado do sistema climático, 
incluindo uma determinada descrição estatística.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gases com efeito de estufa (GEE) resultantes da 
atividade humana aumentam a espessura deste 
“cobertor atmosférico”, causando uma subida global 
das temperaturas, ou seja, o aquecimento global. Até 
agora, as emissões de origem humana que começaram 
com o início da Revolução Industrial (ou seja, desde a 
era “pré-industrial”) provocaram um aquecimento 
global de 1,0°C. 

 

Se as emissões atuais continuarem a este ritmo, é 
provável que venhamos a ter um aquecimento de 
1,5°C entre 2030 e 2052, o que representa um 
aumento adicional de 0,5°C face aos níveis de hoje em 
dia.  

 

 

O aquecimento causado por atividade humana atingiu, em 2017, cerca de 1°C acima dos níveis 
da era pré-industrial. Ao ritmo atual, a temperatura global aumentaria 1,5°C até 2040. 
 

Adaptado do Relatório Especial sobre o Aquecimento Global de 1,5°C (IPCC) 
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ATIVIDADE ESCOLAR 

QUESTÃO   O que são gases com efeito de estufa? 

 Faz uma lista com vários gases com efeito de estufa. Explica de que modo são produzidos. 

  TAREFA   Faz um desenho e escreve um pequeno texto a explicar o efeito de estufa. 

 Usa as palavras que se seguem: emissão, absorção, reflexão, radiação infravermelha, atmosfera, superfície 
terrestre.  

Mostra a diferença entre efeito de estufa natural e efeito de estufa antropogénico (“Antropogénico” 
significa que resulta de atividade humana.) 

 TAREFA Compara o potencial de aquecimento global (GWP) do metano, do óxido nitroso e do 
hidrofluorcarboneto com o GWP do CO2. Veja-se, por exemplo, a tabela 8.7 do Relatório AR5 do IPCC, capítulo 
8, pág. 712: 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 

 TAREFA   Explica em que consiste o aquecimento global.  

QUESTÃO O dióxido de carbono (CO2) é emitido quando queimamos combustíveis fósseis. De que modo 
podemos reduzir a emissão de CO2? De que modo podemos reduzir a emissão de outros gases com efeito 
de estufa, tais como o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O)? 

 Palavras-chave: produção de biogás, reflorestação, redução de fertilizantes na agricultura, poupança de energia. 
 
 

 TAREFA   Explica a ligação entre hidrofluorcarboneto, a camada de ozono e o aquecimento global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA   Procura os vários tempos de vida atmosférica dos 
gases com efeito de estufa. 

“Tempo de vida atmosférica” corresponde ao período médio 
em que um determinado gás permanece na atmosfera. 
 

Utiliza o tempo de vida atmosférica dos GEE para responder 
a esta questão: Porque é que o aquecimento global se vai 
manter ao longo de séculos a milénios? 
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O aquecimento global está a provocar mudanças no 
sistema climático (impactos climáticos físicos) que já estão, 
neste momento, a afetar os seres humanos, bem como as 
plantas, os animais e os ecossistemas. Os impactos físicos 
podem acontecer em simultâneo e podem interagir com 
fatores não-climáticos, como por exemplo a poluição. 
 
Segue-se uma explicação dos diferentes tipos de impactos 
climáticos, e as razões pelas quais determinadas regiões e 
populações são mais vulneráveis do que outras. Em muitos 
casos, podemos reduzir os impactos através de um 
processo reiterado de planificação e implementação de 
medidas de combate (adaptação). Uma vez que a 
adaptação ocorre a um nível local ou regional, o 
conhecimento local e autóctone pode desempenhar um 
papel fundamental. Este conceito é de seguida introduzido, 
bem como a noção de incerteza quanto ao modo como o 
clima se vai alterar no futuro.      

IMPACTOS FÍSICOS 
 

“Aquecimento global” significa o aumento da temperatura 
média à superfície de todo o planeta. No entanto, algumas 
regiões aquecem mais do que outras. Por exemplo, o 
aquecimento tem sido mais elevado no Ártico do que no 
resto do mundo, e é geralmente mais elevado na terra do 
que no oceano. No período de dez anos entre 2006 e 2015, 
20 – 40% da população global já tinha sentido um 
aquecimento de 1,5°C em pelo menos uma estação.  
As alterações climáticas manifestam-se ao longo de 
diferentes escalas temporais: através de alterações na 
natureza de eventos climáticos extremos, de teor 
individual e de curta duração, como por exemplo os 
furacões, e através de alterações graduais que se vão 
acumulando ao longo de décadas, como por exemplo a 
subida do nível do mar. Estas alterações podem interagir 
entre si e reforçar-se mutuamente (p. ex. inundações 
extensas devido a uma tempestade, mais a subida do nível 
do mar a longo prazo).    

ALTERAÇÕES NO TEMPO EXTREMO COM O AQUECIMENTO 
GLOBAL 
 

Prevê-se que, por causa das alterações climáticas, os 
eventos meteorológicos extremos, tais como ondas de 
calor, precipitação intensa, inundações e secas, se tornem 
mais frequentes e severos. Mediante níveis elevados de 
aquecimento, prevê-se que haja uma maior ocorrência de 
furacões muito intensos, ainda que se preveja uma 
diminuição do seu número total. 
 

 

ALTERAÇÕES GRADUAIS COM O AQUECIMENTO GLOBAL 
 

Normalmente, a intensificação do ciclo global da água faz 
com que as áreas secas fiquem mais secas, devido ao 
aumento da evaporação, e que as áreas húmidas fiquem 
mais húmidas. 
A subida do nível do mar é provocada pelo degelo dos 
glaciares das montanhas e dos mantos de gelo, bem como 
pela expansão térmica do oceano. À medida que os 
oceanos aquecem, o seu volume expande-se, um processo 
designado por expansão térmica e que se verifica com 
todas as temperaturas. O degelo terrestre (presente nos 
glaciares das montanhas, na Gronelândia e nos mantos de 
gelo da Antártida) também contribui para a subida atual do 
nível do mar: a água resultante do degelo continental escoa 
para o oceano e contribui assim para a subida do nível do 
mar.        
Verifica-se, desde 1979, uma descida contínua do volume 
de gelo marítimo no Ártico. O gelo marítimo, que flutua no 
oceano, não contribui para a subida do nível do mar.   
 

Além de provocar aquecimento, a acumulação contínua de 
CO2 na atmosfera tem um impacto direto, já que se dissolve 
nos oceanos e reage com a água, formando ácido carbónico 
que contribui para o aumento de acidez dos oceanos, um 
processo designado por acidificação oceânica.  
 

Impactos Climáticos e Formas de Adaptação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA   Analisa o SEGUINTE mapa (ligação mais abaixo), 
onde podemos observar o número crescente de noites 
tropicais (Tmin ≥ 20°C) combinadas com dias quentes (Tmax 
≥ 35°C), na Europa.  

Aproximadamente, qual será o aumento de noites 
tropicais/dias quentes no período entre 2071 e 2100, 
face ao período entre 1961 e 1990: 

- No Sul de Portugal? 
- No Norte da Alemanha? 
- Na Noruega? 
 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente 

https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures#c0=15&c5=&c15=all&b_start=0 

   ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA Pesquisa: Quais são as causas da subida do 
nível do mar? 
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SISTEMA HUMANO: IMPACTOS E ADAPTAÇÃO 
 

O aquecimento global pode afetar negativamente uma 
grande variedade de atividades e necessidades humanas, 
como já se verifica neste momento. A ocorrência mais 
frequente de eventos meteorológicos extremos pode 
afetar as colheitas agrícolas, enquanto as temperaturas 
mais elevadas favorecem a propagação de doenças 
infeciosas em novas áreas. O fornecimento de água doce 
pode ser afetado pelo degelo dos glaciares e pela alteração 
dos padrões de precipitação. São muitos os impactos da 
subida do nível do mar, incluindo por exemplo a erosão 
costeira e a infiltração de água salgada nos lençóis freáticos 
e estuários, o que afeta a quantidade disponível de terra 
arável e de água doce.             
No entanto, é importante lembrar que, ainda que os 
impactos climáticos sejam, na sua generalidade, 
prejudiciais às atividades humanas e aos ecossistemas, 
podem ter um impacto benéfico em alguns casos, como por 
exemplo no prolongamento do período vegetativo. 
Devemos ainda ter em conta que estas alterações não 
ocorrem de forma isolada e que podem interagir com 
outros fatores não relacionados, com resultados positivos 
e negativos. Por exemplo, o consumo excessivo de água 
num local exposto à seca pode aumentar a vulnerabilidade 
de uma determinada população durante a ocorrência de 
secas.   
O modo como uma determinada alteração física do clima 
afeta um local específico depende não só da dimensão 
dessa alteração, mas também do grau de exposição deste 
local à alteração e da vulnerabilidade (ou suscetibilidade) 
da sua população e infraestruturas. Quanto à subida do 
nível do mar, as populações residentes em zonas costeiras 
e ilhas com baixa altitude são as mais expostas, sendo as 
populações desfavorecidas as mais vulneráveis, inclusive 
nas ilhas do Pacífico em vias de desenvolvimento. Quanto 
às secas, as populações cuja subsistência e abastecimento 
alimentar dependem diretamente da agricultura são as 
mais vulneráveis, uma vez que são extremamente 
suscetíveis a mudanças na temperatura e na precipitação.      
 

A exposição e a vulnerabilidade de um local e da sua 
população podem variar ao longo do tempo. De facto, os 
esforços de adaptação às alterações climáticas pretendem 
reduzir a vulnerabilidade e a exposição a impactos 
climáticos específicos. Enquanto a vulnerabilidade pode ser 
reduzida através do desenvolvimento e diversificação da 
economia, a exposição pode ser minimizada através da 
deslocação da população e infraestruturas para zonas que 
não estejam em perigo (p. ex. áreas mais elevadas, no caso 
da subida do nível do mar). 

 

A incerteza quanto às alterações climáticas futuras 
constitui uma das maiores dificuldades nos esforços de 
adaptação a estas alterações. Vejamos, por exemplo, a 
subida do nível do mar. Os mantos de gelo da Antártida e 
da Gronelândia são os que potencialmente mais 
contribuirão para a subida do nível do mar no futuro, pois 
compreendem a quantidade mais elevada de gelo 
continental (espessura média de 2,5 quilómetros na 
Antártida e 2 quilómetros na Gronelândia). Porém, as 
estimativas do compasso e da dimensão deste contributo 
são variáveis. As estimativas atuais apontam para valores 
entre os 25 centímetros e mais de um metro até 2100, 
dependendo, em parte, da quantidade de emissões futuras 
de CO2. 

A incerteza na previsão das alterações climáticas futuras é 
também causada pelas diferentes estimativas da fração do 
aquecimento global resultante do aumento de gases com 
efeito de estufa na atmosfera, ou seja, da sensibilidade do 
sistema climático às emissões.  

Uma outra dificuldade que afeta o planeamento de 
estratégias de adaptação às alterações climáticas, tais 
como a construção de proteções costeiras, tem a ver com 
o facto de estas opções terem os seus próprios riscos. Além 
disso, a consequente emissão de gases com efeito de 
estufa deve ser tida em consideração aquando a 
implementação de medidas de adaptação para assim evitar 
resultados conflituantes, como por exemplo estratégias de 
adaptação que levam a um aumento de emissões. As 
implicações para o desenvolvimento sustentável, 
incluindo a alimentação, a água e a segurança humana, 
devem também ser contempladas (veja-se a Secção D). 
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   ATIVIDADE ESCOLAR 
 

TAREFA   Pensa em algumas medidas de adaptação e mitigação para a tua casa, a tua cidade, e o teu país. 

Podes encontrar algumas ideias na Plataforma Europeia para a Adaptação Climática: 

Link da Plataforma: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures 
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IMPACTOS NOS ECOSISTEMAS E ADAPTAÇÃO BIOLÓGICA 
 

A subida da temperatura está a afetar, e vai continuar a 
afetar, a biodiversidade e os ecossistemas. O aquecimento 
afeta o habitat de plantas e animais que: ou migram e se 
adaptam, ou então extinguem-se. As espécies estão a 
migrar para ambientes mais frescos, dirigindo-se para os 
polos, para zonas mais profundas do oceano e para regiões 
terrestres mais elevadas; no entanto, a migração pode não 
acontecer no imediato (p. ex. devido à fragmentação do 
habitat) nem ser suficientemente rápida.  
 

A adaptação biológica inclui alterações na altura em que 
certas atividades sazonais ocorrem (p. ex. a floração das 
plantas) e na sua evolução. Todas estas alterações podem 
modificar a estrutura dos ecossistemas, afetando o seu 
contributo para o ser humano (p. ex., proteção costeira, no 
caso dos recifes de corais).   

 

 

A acidificação dos oceanos é outro exemplo bem 
conhecido do impacto das alterações climáticas sobre a 
biodiversidade. O aumento da acidez traz uma série de 
consequências potencialmente nocivas para os organismos 
marítimos, estando comprovado o seu impacto no sistema 
imunitário dos moluscos e na formação do esqueleto dos 
corais e de determinadas formas de plâncton. 
 

O efeito do aquecimento na biodiversidade depende da 
temperatura global e do seu ritmo. Quanto mais elevado e 
mais rápido for o aumento da temperatura, maior será o 
seu impacto. Um aquecimento global acelerado reduz a 
possibilidade de adaptação das espécies, uma vez que não 
têm tempo para se adaptar.  

A secção que se segue analisa a gravidade dos riscos das 
alterações climáticas com um aquecimento de 1,5°C vs. 
2°C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  
       |OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION   RELATÓRIO ESPECIAL DO IPCC “AQUECIMENTO GLOBAL DE 1,5°C” – RESUMO PARA PROFESSORES 

 

 

 

   Em Resumo 

A atividade humana causou, ao longo dos últimos 150 anos, uma subida de 1,0°C na 
temperatura global.  

Se o aquecimento continuar ao ritmo atual, é provável que atinja 1,5°C entre 2030 e 2052. 

As emissões de CO2 manter-se-ão na atmosfera durante muito tempo (entre séculos a 
milénios), mantendo assim as temperaturas elevadas muito depois de as emissões terem 
sido libertadas.  

As alterações climáticas manifestam-se ao longo de diferentes escalas temporais, 
afetando os eventos climáticos extremos a curto prazo e causando mudanças graduais a 
longo prazo, como por exemplo a subida do nível do mar, o degelo dos glaciares e dos 
mantos de gelo, e diversas alterações na biodiversidade.  

O impacto das alterações climáticas numa determinada comunidade depende não só do 
ritmo e da dimensão das alterações físicas do clima, mas também do grau de exposição 
do local onde a comunidade se insere e da sua própria vulnerabilidade às mudanças. A 
adaptação torna-se mais difícil por não conseguirmos prever, de forma exata, o modo 
como o clima vai mudar futuramente num local específico. 

 

   ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA Neste momento, a temperatura global já subiu cerca de 1,0°C. Além disso, é provável que o aquecimento global 
atinja 1,5°C entre 2030 e 2052, caso continue a subir ao ritmo atual. 

Calcula a taxa atual de crescimento: 

Algumas dicas para resolver esta tarefa:  

1. Utiliza valores específicos: para o tempo presente, considera “2017”; para o período entre 2030 e 2052, considera 2036. 
 

2. Divide a tarefa em várias etapas: até 2017, a subida da temperatura média global foi de 1,0°C. 
• Falta apenas 0,5°C para atingirmos o aquecimento global de 1,5°C. 
• Uma subida de 0,5°C entre 2017 e 2036 corresponde a uma taxa de aquecimento de: 0,5°C / (2036 – 2017) = 0,026°C 

por ano (ou 0,26°C por década). 

Resposta: a taxa atual de aquecimento é aproximadamente 0,026°C por ano. 
 

TAREFA Observa o mapa dos países da União Europeia e a sua possível vulnerabilidade às alterações climáticas: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Vulnerability_ESPONclimate.pdf 

(Link: https://www.espon.eu/climate-2012) 

Quais são as regiões mais vulneráveis às alterações climáticas? 

Justifica a tua resposta com argumentos claros.  
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A extensão do aquecimento global depende da emissão de 
gases com efeito de estufa, tanto no passado como no 
futuro. De um modo geral, quanto mais elevadas as 
temperaturas, maiores os riscos e os impactos.  

Um aquecimento global de 2°C teria um impacto 
significativamente mais profundo do que um aquecimento 
global de 1,5°C (1°C acima dos nossos dias, em vez de 
0,5°C). Seguem-se alguns exemplos específicos do Relatório 
Especial 1,5°C, segundo o tipo de impacto. 

 
IMPACTOS A 1,5°C VS. NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE 
AQUECIMENTO 

EVENTOS EXTREMOS 
 

Numa escala local, as temperaturas extremamente elevadas 
sobem mais rapidamente do que o aquecimento médio do 
planeta inteiro. Por exemplo, para uma subida de 0,5°C na 
temperatura global, o aumento correspondente nas 
temperaturas mais elevadas, atingidas durante as ondas de 
calor, pode ser duas a três vezes superior (por exemplo, 
1,5°C: o que representa uma subida de 30°C para 31,5°C). O 
triplo da população (420 milhões de pessoas) estaria 
exposta a ondas de calor severas pelo menos uma vez em 
cinco anos, e as zonas mais afetadas seriam as regiões 
mediterrânicas e a África Subsariana.  

Tal trará implicações para a saúde humana, sobretudo nas 
cidades, que por norma são artificialmente mais quentes do 
que as zonas à sua volta devido ao efeito “ilha de calor”, 
causado pelos edifícios e pelas estradas. Há também um 
risco mais elevado de seca com +1,5°C do que com +2°C nas 
regiões mediterrânicas e na África Subsariana. Por outro 
lado, a nível global, uma subida de +2°C implica que mais 
pessoas (200-300 milhões) ficarão expostas a episódios de 
escassez de água, face a +1,5°C. Prevê-se que, com +2°C, 
haja uma maior frequência de episódios de precipitação 
intensa em regiões de alta latitude no hemisfério norte, face 
a +1,5°C. 

 

SUBIDA DO NÍVEL DO MAR 

Até 2100, a subida do nível do mar será 10 cm superior com 
um aquecimento global de 2,0°C em vez de 1,5°C, expondo 
mais pessoas (cerca de 10,4 milhões) ao impacto da subida 
do nível do mar. Um aumento superior a 1,5°C aumenta o 
risco de instabilidade nos mantos de gelo polar, causando 
assim uma subida do nível do mar de vários metros ao 
longo de um período entre séculos a milénios. Como a 
Secção B clarifica, mesmo cessando de imediato a emissão 
de gases com efeito de estufa, o nível do mar continuaria a 
subir ao longo destas escalas temporais devido à inércia 
dos oceanos.   

GELO MARÍTIMO 

Com um aquecimento de 2°C, o Ártico ficará 
completamente sem gelo no verão algumas vezes por 
década; com um aquecimento de1,5°C, ficará sem gelo 
apenas algumas vezes por século, ou menos.  
 
 

 

 

 

ESPÉCIES, ECOSSISTEMAS E PRODUÇÃO ALIMENTAR 

Prevê-se que a área terrestre afetada por alterações 
profundas nos ecossistemas seja 50% inferior com +1,5°C 
do que com +2°C. Além disso, o risco de perda de espécies 
locais e de extinção é muito mais baixo com subidas de 
+1,5°C. 

Relativamente aos recifes de corais, se o prognóstico é 
dramático com uma subida de 1,5°C, é ainda pior com +2°C: 
prevê-se que cerca de 70 a 90% dos corais desapareçam 
com +1,5°C, sendo este desaparecimento de 99% com um 
aquecimento de +2°C. Hoje em dia, 30% dos corais já estão 
danificados pela subida da temperatura dos oceanos e pela 
sua acidificação.  

 

B. IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS A +1,5°C E +2°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ATIVIDADE ESCOLAR 

TAREFA Porque é que a diminuição do gelo marítimo 
no Ártico está a ameaçar a subsistência dos ursos 
polares? 
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ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS 

Uma vez que os níveis de CO2 na atmosfera seriam mais 
baixos com +1,5°C do que com +2°C, há uma absorção 
inferior de CO2 pelos oceanos e, por conseguinte, o 
aumento da acidez oceânica é menor com +1,5°C. 
 

 

 
 

 

 
 

ADAPTAÇÃO COM +1,5°C VS. +2°C 

Em conjunto, as alterações físicas mais significativas com um 
aquecimento de 2°C face a 1,5°C acarretam riscos mais 
elevados para a subsistência, para a segurança dos 
alimentos e da água, para a saúde e segurança humana, e 
para o crescimento económico. 

 

 

 
 

Uma vez que os impactos são mais profundos com +2°C do 
que +1,5°C, a sua gestão implica um maior esforço de 
adaptação.  

No entanto, mesmo com +1,5°C, a velocidade das alterações 
físicas é superior à capacidade humana de adaptação. No 
caso da subida do nível do mar, por exemplo, as populações 
residentes em algumas ilhas com baixa altitude terão de 
migrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ATIVIDADE ESCOLAR 

EXPERIÊNCIA Realiza uma experiência que demonstre o modo como a emissão de CO2 aumenta a acidez 
dos oceanos. 

Podes consultar, por exemplo, a unidade “As emissões de CO2 e a acidificação dos oceanos” no módulo “O oceano, 
o meu planeta e eu!”, no livro La main à la pâte. 

QUESTÃO Quais são as causas e as consequências do branqueamento dos corais? 
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   ATIVIDADE ESCOLAR 
 

TAREFA   Indica alguns dos impactos do aquecimento global nos ecossistemas costeiros. 

Palavras-chave: inundação, erosão, etc. 

TAREFA   Indica o contributo dos ecossistemas para o ser humano. 

Palavras-chave: polinização de colheitas, fornecimento de água limpa, fornecimento de alimentos, sumidouros 

de carbono, lazer e turismo, etc. 
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    EM SUMA 

O aquecimento global de 1,5°C não é “seguro”: os seus impactos e riscos 

físicos são significativos. Ainda assim, os riscos são muito inferiores aos 

riscos resultantes de um aquecimento de 2°C. Uma subida de +1,5°C 

implica um processo de adaptação, ainda que os esforços necessários 

sejam inferiores aos exigidos por uma subida de +2°C. Em ambos os 

casos (+1,5°C e +2°C), o processo de adaptação tem os seus limites.  
 

Os impactos e as alterações físicas variam consoante a localização. 
 

Comparativamente a +2°C, com um aquecimento global de +1,5°C: 

o Ondas de calor são menos frequentes e apresentam temperaturas 

máximas mais baixas. 

o Nível do mar é 10 cm mais baixo. Consequentemente, as zonas 

costeiras e as ilhas de baixa altitude têm uma maior possibilidade 

de adaptação.  

o Com +2°C, o Ártico fica frequentemente sem gelo no verão, mas 

com +1,5°C, tem quase sempre gelo ao longo do ano inteiro. 

o O impacto na biodiversidade (incluindo a perda de biodiversidade) 

dos ecossistemas terrestres, de água doce e costeiros é menos 

profundo. Permite manter um número mais elevado de contributos 

para o ser humano (polinização, água limpa, etc.)  

o O oceano é menos ácido, o que diminui os riscos para a 

biodiversidade marítima e seus ecossistemas, incluindo o seu 

contributo para o ser humano, nomeadamente as pescas.  
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Quanto maior a emissão de CO2 e de outros gases com 
efeito de estufa para a atmosfera, maior a subida da 
temperatura global. Infelizmente, a remoção lenta de CO2 
da atmosfera significa que a temperatura global se vai 
manter mais elevada durante centenas a milhares de anos, 
mesmo após uma cessação completa de emissão de CO2. 
Deste modo, até agora, em vez de restituir a temperatura 
global aos níveis que tinha antes de os humanos terem 
começado a aquecer o planeta, o objetivo dos acordos 
climáticos internacionais tem sido apenas limitar o 
aquecimento através da estabilização da temperatura 
global num determinado nível, ainda que elevado.      

 

 

 

Tendo em vista a estabilização da temperatura global, 
precisamos de cessar efetivamente a emissão de CO2 para 
a atmosfera. Tal é possível através de duas formas: 
podemos de facto reduzir as emissões a zero, ou podemos 
reduzi-las substancialmente e depois neutralizar as 
restantes emissões através de meios tecnológicos e/ou 
biológicos que permitem remover o CO2 da atmosfera, 
obtendo assim o mesmo efeito da não emissão de CO2.  

REMOÇÃO DO DIÓXIDO DE CARBONO 

Os meios biológicos de remoção de CO2 da atmosfera 
incluem a plantação de árvores e a restituição de 
ecossistemas. Os meios tecnológicos incluem a captura 
direta de CO2 no ar através de químicos que o transformam 
num líquido e o armazenam no subsolo; no entanto, esta 
técnica ainda não está finalizada.  

Um outro método consiste no cultivo de plantas e árvores 
que servem como combustível para as centrais elétricas, 
capturando e armazenando o CO2 que for produzido no 
subsolo. Uma vez que este CO2 veio inicialmente da 
atmosfera (extraído pelas plantas e pelas árvores à medida 
que iam crescendo), o resultado líquido é a remoção do 
CO2 da atmosfera.   

 

Uma vez que este método, designado por “bioenergia e 
captura e armazenamento de carbono” (BECCS, em inglês), 
teria de ser implementado numa escala alargada, um dos 
principais problemas tem a ver com a competitividade em 
torno da utilização das terras (para o cultivo de alimentos, 
por um lado, e para a criação de combustível, por outro). 
Uma outra questão tem a ver com o facto de ainda não 
conhecermos bem o funcionamento deste método numa 
escala alargada.  

Seria necessária uma maior redução das emissões para 
assim evitar a utilização de métodos de remoção de 
dióxido de carbono. 

 

 
 

O objetivo do Acordo de Paris é limitar o aquecimento a 
valores bem abaixo dos 2°C (1°C acima dos valores atuais) 
e tentar restringir o aquecimento a 1,5°C (0,5°C acima dos 
valores atuais). Não estamos no caminho certo para a 
limitação do aquecimento a 1,5°C; na verdade, os atuais 
compromissos, feitos pelas nações ao abrigo do Acordo de 
Paris no sentido de reduzir as emissões, podem causar um 
aquecimento de 3-4°C até ao final deste século.  

Felizmente, o Acordo de Paris dispõe de um mecanismo 
que permite aos países serem mais ambiciosos na sua 
redução das emissões ao longo do tempo.  

EXCEDENDO O LIMITE  

Tendo em vista a limitação do aquecimento a um 
determinado valor (p. ex. +1,5°C), a temperatura global 
pode seguir dois caminhos diferentes ao longo das 
próximas décadas: num deles, a temperatura global atinge 
esse valor e depois estabiliza; no outro, a temperatura 
global excede temporariamente esse limite de 
aquecimento para depois baixar e regressar ao valor 
limite, no qual estabiliza. Neste último caso, seria 
necessário remover o CO2 da atmosfera para assim restituir 
a temperatura global aos valores anteriores à 
ultrapassagem do nível pretendido.  

 

 

C. DE QUE FORMA PODEMOS LIMITAR O AQUECIMENTO A 1,5°C? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a estabilizar a temperatura global, precisamos de 
cessar efetivamente a emissão de CO2 para a atmosfera 
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Os impactos resultantes da ultrapassagem e posterior 
estabilização a 1,5°C são diferentes dos impactos obtidos 
quando o nível de 1,5°C é atingido sem ser ultrapassado, 
não só por causa dos diferentes ritmos de mudança, mas 
também porque o nível máximo de alerta atingido é 
diferente. Quanto maior e mais longa for a ultrapassagem, 
maiores são os riscos.   

TRAJETÓRIAS DE EMISSÕES PARA 1,5°C 

Uma vez que, de modo a limitar o aquecimento a um dado 
nível, teríamos de efetivamente reduzir as emissões de CO2 
a zero, a questão que se coloca é quão rápida deverá ser 
feita essa redução. Limitar o aquecimento a 1,5°C implica 
que as emissões de CO2 têm de diminuir 45% até 2030, face 
aos valores de 2010, conseguindo assim de facto chegar a 
zero em 2050. Comparativamente, limitar o aquecimento 
global a 2°C implica que as emissões de CO2 diminuam em 
20% até 2030, antes de cessarem efetivamente por volta 
de 2075. Em ambos os casos, é necessário encetar um 
esforço global considerável no sentido de reduzir as 
emissões nas próximas décadas, sem demora. Se não 
agirmos agora, no futuro será necessário reduzir mais 
rapidamente as emissões de modo a limitar o aquecimento 
ao mesmo nível, e esta redução de emissões será mais 
dispendiosa.       

O QUE DEVE SER FEITO? 

Em primeiro lugar, é necessário reduzir a procura global 
de energia, materiais e alimentos, redução esta que pode 
ser concretizada através de mudanças comportamentais e 
da adoção de um estilo de vida diferente, incluindo hábitos 
alimentares (por exemplo, reduzir o consumo de carne e 
de laticínios, e minimizar o desperdício alimentar) e 
utilização de transportes (utilizar menos vezes os meios 
aéreos, por exemplo). Além disso, uma melhor insulação 
dos edifícios pode contribuir para reduzir a necessidade de 
aquecimento, uma vez que os edifícios são responsáveis 
por cerca de um terço do consumo energético global.   

Em segundo lugar, temos de utilizar a energia e os 
materiais de forma mais eficiente. Podemos, por exemplo, 
optar por eletrodomésticos com uma maior eficiência 
energética ou adotar processos mais eficientes no âmbito 
da indústria. No setor da construção, a utilização de 
materiais com uma baixa emissão de CO2, como a madeira, 
pode contribuir para a redução das emissões.   

 

 

 

Em terceiro lugar, temos de melhorar as práticas 
agrícolas com vista à redução das emissões e da 
utilização da água, o que inclui melhorar a gestão 
dos solos e alterar o regime alimentar do gado. É 
também necessário reduzirmos a desflorestação 
que, a par de outras mudanças na utilização do solo, 
representa 12% das emissões de CO2. 

Por último, temos de transformar o cabaz 
energético. A produção de energia renovável deve 
ser ampliada, de modo a que as fontes renováveis 
(biomassa, vento, água e sol) constituam metade a 
dois terços da energia primária em 2050, atingindo 
assim o alvo de 1,5°C. É também necessária uma 
transição ao nível dos transportes, substituindo os 
combustíveis fósseis por eletricidade, com uma baixa 
emissão. Além de reduzir o impacto climático, a 
transição para veículos elétricos traz outros 
benefícios, como por exemplo a melhoria da 
qualidade do ar nas cidades. Prevê-se que, 
comparativamente ao aquecimento de 2°C, as ações 
adicionais de redução das emissões para limitar o 
aquecimento a 1,5°C permitem reduzir as mortes 
prematuras devido à poluição do ar em 100-200 
milhões, ao longo deste século. 

No seu conjunto, estes esforços constituem uma 
transição significativa, a uma escala sem 
precedentes, em todos os aspetos da sociedade. Os 
próximos dez anos são críticos. Tendo em conta a 
inércia do sistema económico global, será muito 
difícil reduzir as emissões à escala e taxas 
necessárias, sem recorrer a métodos de remoção de 
CO2 da atmosfera. A execução destas transições 
implica um investimento considerável, inclusive nos 
países em vias de desenvolvimento, investimento 
este que pode ser complementado por legislação 
governamental no âmbito da energia e pela criação 
de impostos sobre o carbono.    
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    EM SUMA 

A estabilização do aquecimento global em 1,5°C implica reduzir as 
emissões de CO2 efetivamente a zero, nos próximos 30 anos, uma 
redução ampla e rápida em todo mundo e afetando toda a 
sociedade, incluindo alterações comportamentais e mudanças no 
estilo de vida. Além disso, poderá ser necessário implementar uma 
remoção de CO2 da atmosfera. Se agirmos agora no sentido de 
reduzir as emissões, a implementação de medidas arriscadas não 
será tão necessária.   

O modo como produzimos e consumimos energia, materiais e 
alimentos tem de mudar, bem como a nossa utilização das terras 
(incluindo a agricultura), os sistemas de transporte e a indústria. 
Este processo de transição decorrerá a uma escala sem 
precedentes e implicará investimentos avultados.  

Não estamos no caminho certo para a limitação do aquecimento a 
1,5°C; neste momento, dirigimo-nos para um aquecimento de 3-4°C 
até 2100. Felizmente, verifica-se um movimento na direção certa 
em muitas destas áreas, mas, ainda assim, precisamos de fazer 
mais, e mais depressa.  
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As próximas décadas apresentam-nos desafios globais 
tremendos, mesmo sem contar com as alterações 
climáticas. Estima-se que, atualmente, 1,5 biliões de 
pessoas vivem na pobreza. Paralelamente, a população 
mundial está a crescer rapidamente, prevendo-se um 
aumento dos 7,6 biliões atuais para 8,5-10 biliões em 
2050, bem como uma mudança das zonas rurais para 
zonas urbanas, prevendo-se um aumento de 2 biliões no 
número de habitantes nas cidades, ao longo das 
próximas três décadas.  

 

 

 

 

 

Desde os tempos da revolução industrial que a população, 
o crescimento económico e a emissão de gases com efeito 
de estufa caminham lado a lado com uma maior emissão 
de gases com efeito de estufa.   

Isto deve ser ultrapassado, pois os impactos físicos das 
alterações climáticas exacerbam a pobreza. As alterações 
climáticas e o desenvolvimento sustentável estão assim 
intimamente ligados e devem ser considerados em 
conjunto.   

 

 
 

 

 

D. AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 

 

As Nações Unidas criaram uma lista de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs1), com as suas 
respetivas metas, de modo a lidar com os grandes desafios globais: a pobreza, a fome, a saúde, a educação, 
a desigualdade, a segurança alimentar e da água, acesso à energia, desenvolvimento económico, paz e 
justiça, alterações climáticas e biodiversidade. Para atingirmos estes objetivos (incluindo enfrentar as 
alterações climáticas), temos de quebrar a ligação de longa data entre população, crescimento económico 
e emissão de gases com efeito de estufa. 
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De um modo geral, os países que menos contribuíram 
para o problema ao nível das emissões totais de carbono 
são o que enfrentam maiores riscos.  

O desenvolvimento sustentável apoia, e muitas vezes 
possibilita, a evolução fundamental dos sistemas e da 
sociedade que permite limitar o aquecimento global a 
1,5°C. 

Uma nova e importante conclusão apresentada pelo 
Relatório 1,5°C tem a ver com a ligação entre os esforços 
que procuram erradicar a pobreza e reduzir as 
desigualdades e os esforços que visam a mitigação e a 
adaptação às alterações climáticas.  

A cooperação internacional pode criar um ambiente 
capaz de permitir a todos os países alcançar este 
objetivo, beneficiando todas as pessoas no contexto do 
desenvolvimento sustentável, sobretudo nos países em 
vias de desenvolvimento e nas regiões mais vulneráveis.  

 

 

 

 

 

 

    EM SUMA 

Limitar o aquecimento global a 1,5°C em vez de 2°C 
beneficia claramente as pessoas e os ecossistemas 
naturais, podendo ser associado a esforços no 
sentido de garantir uma sociedade mais sustentável 
e equitativa. 

Mudar os sistemas implica:  

- Maior investimento em estratégias de adaptação e 
mitigação;  
- Mudanças comportamentais; 
- Aceleração da inovação tecnológica.  
 
O desenvolvimento sustentável é capaz de apoiar a 
transição e a transformação fundamental de sistemas 
e da sociedade. Nesse sentido, a cooperação 
internacional é fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ATIVIDADE ESCOLAR 
 

TAREFA A que quantidade corresponde 52-58 Gt CO2 eq/ano? 

Consulta a página do Banco Mundial sobre a emissão de gases com efeito de estufa:  

Ø Qual é o total de GEE emitidos (em CO2 eq, i.e. unidades equivalentes a CO2)?  
(Resposta: 53,5 Gt de CO2 eq, em 2012). 

Ø Qual é o total de GEE emitidos pelo teu país (em CO2 eq)?  
(França: 0,5 Gt de CO2 eq, em 2012). 

Ø Qual é a emissão per capita de GEE com referência ao teu país (em CO2 eq per capita)?  
(França: 0,5 Gt de CO2 eq, dividido por 65 milhões de habitantes = 7,7 toneladas de CO2 eq per capita, em 
2012). 

TAREFA Procura as NDC’s do teu país e calcula se as metas serão ou não atingidas.   
 

PERGUNTA O que é o “consumo alimentar intensivo baixo em emissões de GEE”? 
 

TAREFA De que modo, e por que razão, é que a florestação e o fornecimento de bioenergia podem competir com a 
produção alimentar? Explica.  

Possíveis colheitas com vista à produção de bioenergia: milho, óleo de palma.  

TAREFA Indica algumas razões pelas quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 (erradicação da 
pobreza) e nº 10 (redução das desigualdades) são tão importantes para a limitação do aquecimento global a 1,5°C. 

 

 

 

TAREFA   Indica o contributo dos ecossistemas para o ser humano 

Palavras-chave: polinização de colheitas, fornecimento de água limpa, fornecimento de alimentos, sumidouros de carbono, 

lazer e turismo, etc. 
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GLOSSÁRIO 

ADAPTAÇÃO 

O processo de ajuste às alterações climáticas concretas ou previstas, e aos seus efeitos. Nos sistemas humanos, 
a adaptação procura moderar os efeitos nocivos ou explorar oportunidades benéficas. Nos sistemas naturais, a 
intervenção humana pode facilitar o ajuste às alterações climáticas previstas e respetivos efeitos.  

EMISSÕES DE ORIGEM ANTROPOGÉNICA 

Emissões de gases com efeito de estufa causadas por atividade humana. 

BIODIVERSIDADE 

A biodiversidade é o nível de diversidade dos organismos vivos numa determinada área; por exemplo, a 
biodiversidade das espécies num ecossistema específico, ou a diversidade dentro de uma espécie.  

REMOÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CDR, em inglês) 

Atividades antropogénicas que removem o CO2 da atmosfera e o conservam, durante muito tempo, em reservatórios 
terrestres ou marítimos, ou em determinados produtos. Inclui melhorias antropogénicas, tanto existentes como 
potenciais, de sumidouros biológicos ou geoquímicos e de captura e conservação direta do ar, mas exclui a 
captação natural de CO2 que não seja diretamente causado pela atividade humana.   

TRAJETÓRIAS DE EMISSÕES 

No Resumo para Decisores Políticos, as trajetórias modeladas de emissões antropogénicas globais, ao longo do 
século XXI, são designadas por “trajetórias de emissão”. As trajetórias de emissão classificam-se de acordo com 
a trajetória da sua temperatura ao longo do século XXI: as trajetórias que, com base no conhecimento atual, têm 
uma probabilidade mínima de 50% de manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C são classificadas como sem 
“overshoot”; as que mantêm o aquecimento abaixo de 1,6°C e retornam a 1,5°C até 2100 são classificadas como 
“overshoot” limitado de 1,5°C”; por outro lado, aquelas que excedem 1,6°C, mas que ainda assim retornam a 1,5°C 
até 2100, são classificadas como “overshoot” elevado. 

GASES COM EFEITO DE ESTUFA E RADIAÇÃO INFRAVERMELHA 

Os raios solares atravessam a atmosfera e aquecem a superfície terrestre, criando a emissão ascendente de 
radiação infravermelha. Aquando o seu regresso ao espaço, parte desta radiação fica retida pelos gases com efeito 
de estufa (sobretudo vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono) que estão presentes na 
atmosfera, sendo refletida de volta para a superfície terrestre e, por conseguinte, aquecendo-a ainda mais. Este 
fenómeno é designado por efeito de estufa.    

TEMPERATURA MÉDIA GLOBAL DA SUPERFÍCIE (TMGS, OU GMST, EM INGLÊS) 

Média global entre as temperaturas do ar próximo da superfície e a terra e o gelo marítimo, e entre as temperaturas 
da superfície do mar e zonas marítimas sem gelo, com alterações que normalmente se expressam na forma de 
afastamento de um determinado valor ao longo de um período de referência específico. A temperatura do ar próximo 
da superfície face à terra e aos oceanos é também utilizada quando se calculam alterações na TMGS. 
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GLOSSÁRIO 

AQUECIMENTO GLOBAL 

Aumento da TMGS, com base numa média referente a um período de 30 anos, ou o período de 30 anos centrado 
num determinado ano ou década, relativamente a níveis da era pré-industrial, salvo indicação em contrário. No 
caso de períodos de 30 anos que incluem anos do passado e do futuro, pressupõe-se a continuidade da tendência 
atual de aquecimento multidécada.   

MITIGAÇÃO 

Intervenção humana visando reduzir as fontes de gases com efeito de estufa, ou reforçar os sumidouros destes 
gases.  

VALOR LÍQUIDO ZERO DAS EMISSÕES 

É possível atingir um valor líquido zero das emissões de dióxido de carbono (CO2) quando as emissões 
antropogénicas de CO2 são globalmente contrabalançadas pela remoção de CO2, ao longo de um determinado 
período.  

PRÉ-INDUSTRIAL 

Período multissecular anterior ao início das atividades industriais de grande escala, implementadas por volta de 
1750. Utiliza-se o período de referência, compreendido entre 1850 e 1900, para estimar a TMGS pré-industrial.  

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o plano a seguir no sentido de atingir um futuro melhor e mais 
sustentável para todos nós. Estes objetivos vão ao encontro dos desafios globais que enfrentamos, incluindo os 
que estão relacionados com a pobreza, a desigualdade, o clima, a degradação ambiental, a prosperidade, paz e 
justiça. Alguns exemplos: erradicação da pobreza e da fome, educação de qualidade, etc. 

EXCEDER A TEMPERATURA 

Ultrapassagem temporária de um nível específico de aquecimento global. 
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RECURSOS 

Recursos para professores (Clima e Efeito de Estufa – oceano & clima) do Office for Climate Education. 

Outros Recursos selecionados 

https://climatekids.nasa.gov 

http://www.fondation-lamap.org/en/20322/the-ocean-my-planet-and-me 

https://medienportal.siemens-stiftung.org/portal/main.php?todo=showobjData&objid=104534 

https://tropicsu.org/un-resources/ 

https://tropicsu.org/resources/pedagogical-tools-examples/ 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures  

http://theconversation.com/what-is-a-pre-industrial-climate-and-why-does-it-matter-78601 

https://www.nature.com/articles/nclimate1072 

https://ocean-climate.org/?lang=en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260721e.pdf 
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RECURSOS 

Sobre o IPCC 

Vídeo do Grupo de Trabalho I do IPCC: “Alterações Climáticas 2013: A Base das Ciências Físicas” 

https://www.youtube.com/watch?v=6yiTZm0y1YA&feature=youtu.be 

Este vídeo está disponível em outras línguas: http://www.climatechange2013.org/ 
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Segundo o artigo 12 do Acordo de Paris, “as Partes devem adotar medidas [...] para reforçar a educação em 
matéria de alterações climáticas”. Numa declaração recente sobre as alterações climáticas e educação, as 
113 academias científicas mundiais fazem a seguinte recomendação: “educar as gerações do presente e do 
futuro para as alterações climáticas, e ensiná-las a agir de forma crítica e esperançosa, é essencial para o 
futuro da humanidade. A educação científica tem de estar à altura deste desafio [...]”. Como resposta a este 
repto urgente, alguns cientistas e docentes na área do clima criaram o Office for Climate Education. Os 
professores desempenham um papel fulcral na implementação destas recomendações, sobretudo nas escolas 
primárias e secundárias. Deste modo, o gabinete fornece recursos educativos, baseados numa pedagogia ativa 
e em projetos-piloto orientados por uma abordagem exploratória e investigativa. Tal como o IPCC fornece 
“relatórios de avaliação” e “resumos para decisores políticos”, este gabinete concebe recursos e ferramentas 
para professores que incidem sobre questões de adaptação e mitigação. O gabinete dará especial atenção aos 
países em vias de desenvolvimento.       

O Office for Climate Education tem uma secretaria executiva em Paris e uma rede global de parceiros locais e 
regionais em mais de 60 países, trabalhando de forma próxima com cientistas do ambiente e envolvendo 
cientistas sociais e docentes. Os recursos didáticos são criados para uma estrutura global, sendo depois 
testados a uma escala local e adaptados a situações específicas. As inúmeras iniciativas que já estão a 
decorrer neste âmbito encontram-se documentadas e divulgadas pelo gabinete. O Office for Climate Education 
foi criado em 2018, sob a égide da Fundação “La main à la pâte” e com o apoio de fundos públicos e privados, 
providenciados por parceiros franceses e alemães.   

O Office for Climate Education alargará o seu raio de ação de acordo com os seus recursos e parcerias de 
desenvolvimento, sobretudo com autores do IPCC e com a “InterAcademy Partnership for Science”, a rede 
global de academias científicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oce.global 

Email: contact@oce.global 

Fondation La main à la pâte 

43 rue de Rennes 

75006 Paris, France 


