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O Pacto de Autarcas para a África Subsariana (CoM SSA) é uma 
iniciativa da União Europeia (UE) que visa apoiar os governos 
locais da África Subsariana no combate às alterações 
climáticas, bem como os seus esforços para assegurar o 
acesso das suas populações a energia limpa. Lançada em 
2015, esta iniciativa visa dar resposta às necessidades das 
autoridades locais e promover o debate em torno das 
questões mais relevantes no contexto de cada localidade, 
atendendo também às características do seu território.

Através do projeto CoM SSA, os governos locais são 
convidados a assumir um compromisso político voluntário com 
a implementação de medidas em matéria de energia e clima 
nas suas comunidades e a construção de uma visão a longo 
prazo para endereçar três pilares: o acesso a energia, a 
mitigação e a adaptação às alterações climáticas.

Com o objetivo de traduzir este compromisso político em 
medidas concretas, os municípios signatários do CoM SSA 
comprometem-se a desenvolver e implementar um Plano de 
Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima (SEACAP).

As cidades signatárias do Pacto usufruem da assistência 
técnica prestada por um consórcio de parceiros composto 
pelas seguintes organizações: ADEME, ADENE, AIMF, CEMR, 
UCLG Africa, Climate Alliance, ENDA Energie, Energy Cities, 
ICLEI Africa, ICLEI World Secretariat e SEA. 

Sobre o CoM SSA 

Este documento é um produto das análises conduzidas por grupos 
de trabalho em diferentes cidades signatárias do Pacto de Autarcas 
para a África Subsariana, os quais foram criados na sequência do 
workshop de capacitação realizado em Saly, no Senegal, entre os 
dias 3 e 6 de setembro de 2018. Reúne também informação 
recolhida em entrevistas realizadas com os representantes das 
cidades. Este documento descreve aspetos metodológicos 
inerentes ao estudo do impacto das alterações climáticas num 
determinado território. Os vários aspetos metodológicos são 
ilustrados com casos reais de cidades africanas.

www.comssa.org

@CoMOSSAfrica

@CoMOSSAfrica

@CoMOSSAfrica
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Clima e alterações climáticas. 
Porque é necessária a adaptação?   

O termo “clima” diz respeito aos valores médios de certos 
parâmetros meteorológicos (precipitação, temperatura, 
nebulosidade, etc.), medidos para longos períodos de tempo, 
em áreas geográficas vastas e bem-definidas (designadas 
“zonas climáticas”). Para definir as características de um clima 
é necessário reunir observações para um período mínimo de 
30 anos. O clima é assim algo distinto da meteorologia, que 
corresponde às condições climáticas num dado momento. As 
previsões meteorológicas são válidas apenas para um 
determinado local e para curtos períodos de tempo (não mais 
do que alguns dias). Por essa razão, uma tempestade 
anormalmente violenta não é evidência suficiente da 
existência de alterações climáticas. Para reunir evidências 
comprovativas da existência de alterações climáticas é 
necessário demonstrar que a frequência com que se 
registam certas condições climáticas, numa determinada 
região, aumentou significativamente e durante um período 
de tempo prolongado.

O que é o clima?

O que são as alterações climáticas? 
O termo “alterações climáticas” refere-se à ocorrência de mudanças

nas condições climáticas (valores médios padrão) ao longo de extensos 
períodos de tempo   e.g. subida das temperaturas médias, alterações nos 
padrões de precipitação, subida do nível médio das águas do mar, etc..

As alterações climáticas podem também implicar um aumento na frequência e 
intensidade de eventos climáticos extremos 
e.g. ocorrência mais frequente de secas, chuvas intensas, etc.

A subida acentuada e sustentada da temperatura média terrestre ao longo de mais de um 
século ou a acidificação dos oceanos são fenómenos que não se devem apenas a causas 
naturais. As alterações observadas atualmente na composição da atmosfera, que levam a uma 
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Desta forma, o clima pode ser entendido como o padrão climático (temperatura, 
precipitação, vento, etc…) observado:

para determinado local,
ao longo de um período de tempo longo (30 anos).
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intensificação do fenómeno do efeito de estufa, são a única explicação plausível para estes 
fenómenos. O nível de emissões de gases com efeito de estufa atual traduz um aumento das 
emissões de 80% desde 1970 e de 30% desde 1990. Entre 2000 e 2010, o nível de emissões 
atingiu os valores mais elevados na história da humanidade. 

O efeito estufa é um fenómeno natural. Alguns gases presentes na 
atmosfera terrestre retêm parte da radiação solar que atinge a Terra e que é 
na sua maioria refletida de volta para o espaço pela superfície terrestre, sob 
a forma de radiação infravermelha. Estes gases mantêm a temperatura 
média na Terra em torno dos 15oC. Na sua ausência, a temperatura média à 
superfície terrestre desceria para valores próximos dos -18oC, tornando as 
condições no planeta incompatíveis com a existência de vida. A concentração 
na atmosfera de “gases com efeito estufa” tem vindo a aumentar a um ritmo 
constante. O volume das emissões de gases com efeito estufa de origem 
antropogénica aumentou consideravelmente desde 1850, logo o sistema 
terrestre é incapaz de compensar por essas emissões num único ciclo de 
carbono. A concentração de gases com efeito estufa na atmosfera tem vindo 
assim a aumentar. As atividades humanas emitem diferentes gases com 
efeito estufa: 

 dióxido de carbono (CO2), emitido na combustão de combustíveis 
 fósseis (petróleo e seus derivados, carvão, etc.) ou na deflorestação e   
 revolvimento dos solos;
 metano, com origem na utilização de fertilizantes azotados na 
 agricultura, no processamento, armazenamento e adubagem com 
 estrume e na fermentação entérica dos ruminantes;
 óxido nitroso, libertado por alguns fertilizantes e também em certos   
 processos químicos;
 gases que contêm clorofluorcarbonetos, utilizados como 
 propulsantes na fabricação de espumas e componentes eletrónicos e 
 ainda em equipamentos de climatização, etc.

O que é o efeito estufa?

6

Adaptação: avaliar o impacto das alterações climáticas nas cidades africanas

Este projeto é financiado pela União Europeia. 



Porque precisamos de nos adaptar às alterações 
climáticas?
As alterações climáticas expõem os sistemas económicos, as sociedades e os ecossistemas a uma 
variedade de perigos de elevado impacto. Estes perigos incluem a ocorrência de danos graves em 
infraestruturas costeiras, a disseminação de doenças infeciosas e a deterioração da segurança 
alimentar das populações. Para reduzir o risco destas e outras ameaças é necessário implementar 
medidas tendo em vista o reforço da resiliência dos territórios face às consequências das alterações 
climáticas. Tal implica capacitá-los para transformar as mudanças, em particular as mudanças nas 
condições climáticas, em oportunidades para a economia e para a sociedade no longo prazo.

A adaptação diz respeito ao processo de acomodação:
 às condições climáticas atuais ou às que estão projetadas para um futuro próximo,
 e às suas consequências. 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Impactos das 
alterações 
climáticas

Baixo 
impacto(1)

Médio 
impacto (2)

Elevado 
Impacto (3)

ADAPTAÇÃOTRANSFORMAÇÃO

ResiliênciaBaixa 
resiliência (1)

Média
resiliência (2)

Elevada 
resiliência (3)

Figura   Fonte: ADEME 2018

Nos sistemas humanos, o objetivo da adaptação é mitigar ou evitar quaisquer efeitos adversos, 
e retirar o máximo partido de eventuais efeitos benéficos.
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Em alguns sistemas naturais, a intervenção do ser humano pode facilitar a adaptação às 
alterações previstas no padrão climático e aos seus impactos.

Para sermos bem sucedidos na redução dos níveis de emissões de gases com efeito de estufa e 
na adaptação às alterações climáticas, precisamos de modificar os nossos estilos de vida, 
implementar novas políticas e desenvolver práticas adequadas a esta nova realidade. Muitas 
cidades e territórios em África estão agora a comprometer-se voluntariamente com a 
concretização de um desenvolvimento territorial atento à necessidade de adaptação às 
mudanças do clima. O estudo dos efeitos prováveis das alterações climáticas é um pré-requisito 
essencial em todo e qualquer processo de adaptação. Visando ilustrar a importância desta 
etapa de avaliação, este documento apresenta a experiência de várias cidades africanas na 
condução de estudos sobre os efeitos das alterações climáticas nos seus territórios.

 Organisation for Economic Co operation and Development (OECD), “L'adaptation au changement climatique”, [on-line], 2019, 

http://www.oecd.org/fr/environnement/adaptation-au-changement-climatique.htm, page accessed 01/03/2019.

2 Fifth report of the IPCC, Working Group II, 2014.
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Como identificar os efeitos das alterações 
climáticas num determinado território?
Os efeitos das alterações climáticas sobre um território são determinados pelo grau de exposição do 
mesmo aos riscos climáticos e pelo seu grau de vulnerabilidade às consequências desses riscos.

Um risco ou ameaça climática é um fenómeno natural com potencial para causar danos humanos, materiais 
e/ou ambientais. 

Estes riscos podem ser de dois tipos: alterações ao longo de um período de tempo prolongado nas 
condições climáticas, como o aumento da temperatura ou a subida do nível médio das águas do mar, etc. 
e eventos climáticos extremos, como tornados ou inundações.

A exposição a riscos climáticos diz respeito à avaliação 
dos elementos de um território passíveis de sofrer 
danos aquando da ocorrência de um evento climático 
extremo.

Exemplo: O principal problema da cidade de 
Copargo, no Benim, é a distribuição desigual da 
precipitação no território, que leva à ocorrência 
de chuvas intensas e violentas, que geram um 
elevado risco de inundações, seguidas de 
períodos longos e frequentes de seca, bem 
como períodos de ventos forte e temperaturas 
extremamente elevadas. As áreas do território 
da cidade de Copargo que registam este padrão 
climático são ocupadas maioritariamente por 
terrenos agrícolas, plantações, edifícios 
residenciais e outro tipo de infraestruturas.

A vulnerabilidade a riscos climáticos avalia em que 
medida uma entidade exposta às alterações 
climáticas (município, organização, etc.)  pode ser 
afetada, positiva ou negativamente, pela ocorrência 
de um fenómeno perigoso associado ao clima. Um 
território com recursos hídricos limitados, que 
apresente uma população envelhecida e onde exista 
atividade agrícola é um território altamente 
vulnerável às alterações climáticas.

O impacto desta mudança será mais acentuado nalgumas áreas e menos noutras. A gravidade do 
impacto pode ser avaliada analisando em conjunto a exposição e vulnerabilidade do território. Se um 
território está altamente exposto (registando um elevado risco de ocorrência de inundações ou secas, 
etc.) e é simultaneamente muito vulnerável (com uma população envelhecida, uma economia 
dependente da variabilidade do clima, etc.), é provável que sofra um impacto elevado. 

elementos que compõem um sistema (população, redes e equipamentos, património, ecologia, etc.) são 
afetados pelos efeitos associados à mudança das condições climáticas. 

O grau de exposição aos efeitos das alterações 
climáticas diz respeito à medida em que os 

Exemplo: Alguns bairros da cidade de Nouakchott, 
capital da Mauritânia, são especialmente vulneráveis 
à ocorrência de inundações, que levam à formação de 
áreas de água estagnada. O território dos bairros de 
El Mina, Sebkha, south Ksar, Tevragh Zeina e Dar 
Naim está na sua maioria localizado abaixo do nível 
das águas do mar; por essa razão, os lençóis freáticos 
estão expostos, o que origina  sérios problemas de 
saúde pública na época das chuvas.

Avaliar os impactos das alterações climáticas num território implica a realização de um estudo conduzido 
pelo governo local, que permita identificar quais as populações mais vulneráveis e quais as ameaças a que 
estas estão expostas; e que forneça informação sobre como medir/quantificar os efeitos das mudanças no 
clima do território e como selecionar as medidas de adaptação a adotar. Este diagnóstico deve recorrer a uma 
abordagem interdisciplinar, devendo ter em atenção um conjunto de aspetos essenciais: 

Como organizar tarefas e como selecionar com quem cooperar na sua realização
Como recolher e compilar dados para medir/quantificar a exposição – e também a vulnerabilidade - do 
território aos riscos climáticos, no presente e no futuro
Como comunicar os efeitos das alterações climáticas identificados para o território 
Como financiar o estudo e as medidas de adaptação identificadas
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Aspetos metodológicos

1. Preparar o arranque do processo

Para desenvolver um estudo bem-sucedido é necessário designar uma equipa responsável pelo 
projeto. Ter um representante eleito envolvido de forma ativa no processo e diretores técnicos 
com responsabilidades e funções adequadas e bem definidas é uma vantagem inegável. É 
também extremamente importante que a avaliação seja conduzida em forte concertação com 
uma pessoa, interna ou externa ao município, com experiência na área da gestão de desastres 
naturais. Esta pessoa já estará familiarizada com alguns dos possíveis efeitos dos desastres 
naturais, mesmo que não os associe diretamente às alterações climáticas (em situações em que é 
essa a causa subjacente). Considerando que estudos deste tipo são geralmente conduzidos pelo 
departamento municipal responsável pelos assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável e 
alterações climáticas, que poderá não ter conhecimento especializado em torno da temática da 
gestão de risco, é essencial tirar partido das sinergias que resultam do cruzamento entre 
diferentes abordagens ao problema da adaptação. Esta partilha de pontos de vista é ainda mais 
importante no momento da preparação do plano de ação e, se necessário, no desenvolvimento de 
um plano de contingência contra desastres naturais.

Em Tsévié, uma cidade no Togo, uma equipa de cinco especialistas (nos temas da 
energia, alterações climáticas, ambiente, sociologia e sistemas de informação 
geográfica) conduziu um estudo com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade da 
localidade às alterações climáticas e os potenciais impactos do fenómeno no 
território do município. Os cinco especialistas da equipa, quatro deles externos à 
equipa responsável pela coordenação do estudo sobre Tsévié, foram assistidos 
pelos técnicos municipais envolvidos na elaboração do Plano de Ação para o 
Acesso a Energia Sustentável e o Clima (SEACAP). 

10

Os membros da equipa de projeto

Adaptação: avaliar o impacto das alterações climáticas nas cidades africanas

Este projeto é financiado pela União Europeia. 



Mobilizar os stakeholders desde o princípio e no longo prazo

Esta tarefa implica identificar as organizações 
que possuem competências e conhecimentos 
técnicos úteis ao processo e que representem 
o governo local ,  agências  estatais  e 
organizações da sociedade civil ,  como 
universidades, organizações ambientalistas, 
associações setoriais, o setor privado, 
associações de cidadãos, etc. A avaliação do 
grau de exposição da localidade aos riscos 
c l imát icos  requere  a  mobi l i zação  de 
stakeholders internos e externos ao município. 
O s  “ a t o re s  i n t e r n o s ”  s ã o  o s  v á r i o s 

departamentos do município e os seus representantes eleitos, enquanto que os “atores 
externos” incluem os representantes de associações, universidades e institutos de 
investigação, e de 

A região de Nouakchott identificou três grupos de stakeholders: organizações da 
sociedade civil, departamentos do governo nacional e responsáveis pela 
administração local. Todos os grupos apoiaram o processo de identificação dos 
possíveis efeitos das alterações climáticas na região e continuaram a ser 
envolvidos ao longo de todo o processo de avaliação, até ao momento da definição 
das medidas de adaptação a implementar.
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Tópicos a considerar na avaliação 

É recomendável que o objeto da avaliação esteja bem definido desde o início do processo. Para 
que tal aconteça, é necessário identificar o grau de abrangência do projeto, do ponto de vista 
administrativo (cidade, bairro…), temático e/ou setorial. A avaliação pode ter por base as áreas 
de competência do município (gestão de resíduos, vias rodoviárias, transportes públicos, 
recursos hídricos, planeamento urbanístico, etc). Em alternativa, a avaliação pode ser alargada 
de forma a incluir determinados setores económicos (e.g., turismo e agricultura), ambientes ou 
ecossistemas específicos (e.g., florestas ou habitats estuarinos) e algumas preocupações de 
carácter interdisciplinar (e.g., questões de saúde pública). Recomenda-se a adoção de uma 
abordagem compreensiva que cubra todas as áreas de competência do governo local, bem 
como as atividades económicas e os ecossistemas mais relevantes para o território. O objetivo 
será identificar o impacto das alterações climáticas em cada um dos setores selecionados.

A Comunidade Intermunicipal de Zou, no Benim, escolheu analisar especificamente 
os efeitos das alterações climáticas sobre os recursos hídricos, uma vez que a sua 
gestão é uma responsabilidade conjunta da comunidade de municípios. O estudo 
permitiu elaborar uma estratégia comum para a gestão dos recursos hídricos do 
distrito de Zou, no Benin, e para adaptação do território às alterações climáticas.

Angariar o apoio dos níveis nacional e regional de governo 

É necessário estabelecer ligações estreitas entre as iniciativas de adaptação empreendidas 
pelo município e pelos níveis superiores de governo. O nível de governação regional, e mesmo o 
nacional, têm muitas vezes a capacidade de agilizar o processo e fornecer ferramentas 
metodológicas úteis, além de puderem disponibilizar apoio técnico e financeiro para a 
implementação de medidas de adaptação. Adicionalmente, a identificação a nível local dos 
riscos do território deve servir de base aos diagnósticos que o país tem de realizar à luz das 
suas obrigações perante o Acordo de Paris e que visam fortalecer a sua capacidade para lidar 
com as consequências das alterações climáticas. Durante a elaboração dos Planos Nacionais de 
Adaptação (NAPs) é muitas vezes atribuído aos Ministérios dos países financiamento 
específico para apoio às cidades, no sentido de reforçar as suas capacidades para concretizar 
avaliações dos efeitos das alterações climáticas a nível local. O financiamento também provém 
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frequentemente de fundos internacionais (e.g., o Global Environment Fund ou GEF, e o Green 
Climate Fund), que conferem a implementação destas atividades orientadas para o apoio às 
cidades. Municípios que tenham conhecimento de fundos internacionais recebidos pelo 
governo nacional para a elaboração de um NAP podem abordar o respetivo Ministério do 
Ambiente, no sentido de solicitar apoio financeiro para ações de adaptação a nível local. Esta 
situação verificou-se, por exemplo, na Costa do Marfim e no Ruanda, dois países que receberam 
financiamento por  parte do GEF para a elaboração dos seus Planos Nacionais de Adaptação.

As cidades de Pikine e Guediawaye, no Senegal, integraram representantes do 
Ministério do Ambiente nos comités técnicos que coordenaram os seus estudos. O 
Ministério está envolvido na verificação dos referenciais utilizados no estudo, 
além de apoiar os departamentos técnicos de ambos os municípios.

Reunir as ferramentas necessárias

O município deve garantir que possui as ferramentas necessárias à gestão do projeto e à 
estruturação do processo de avaliação ao longo das suas diversas fases (e.g. referenciais de 
análise e um planeamento). 

A realização do estudo envolve ainda a utilização de ferramentas de recolha de dados, bem 
como a análise de muita documentação. Estas tarefas requerem sistemas de gestão de dados, 
ferramentas de processamento e análise de dados, para arquivar os documentos disponíveis e 
aqueles que é necessário recolher, além da informação recolhida no contacto com os cidadãos e 
outros stakeholders. É igualmente necessário desenvolver um plano para garantir a correta 
utilização da informação recolhida e a sua salvaguarda. 
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A cidade de Tsévié, no Togo, capacitou os seus técnicos para utilizar o programa de 
processamento estatístico SPSS 20, com o objetivo de apoiar o processamento de 
questionários feitos à população para recolher informação sobre a vulnerabilidade 
do território às  alterações climáticas.
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2. Recolha de dados sobre exposição 

Qual o objetivo desta etapa?

Está relacionada com a exposição do território a riscos climáticos atuais e futuros. Esta análise 
implica avaliar dados a fim de verificar quais as mudanças climáticas observadas, a nível 
nacional ou local, ao longo dos últimos 10, 20 ou 100 anos. Essas mudanças podem evoluir 
rapidamente e tornar-se ainda mais pronunciadas nos anos seguintes. Esta análise envolve 
assim uma reflexão prospetiva em torno da probabilidade de ocorrência de várias alterações 
específicas no clima do território, com o objetivo de apurar quais os cenários climáticos a 
considerar para os horizontes temporais 2030, 2050, 2100 ou outros ainda mais afastados, e 
estimar como as alterações esperadas podem vir a influenciar a frequência e gravidade de 
fenómenos como inundações, tempestades e incêndios florestais.

Melhorar a cooperação entre os atores envolvidos na gestão e 
recolha de dados

Considerando que os dados sobre a evolução das condições climáticas estão sobretudo na 
posse de instituições nacionais, as cidades têm de estabelecer acordos de cooperação com 
essas instituições, bem como com universidades e institutos de investigação com capacidade 
para apoiar o processo da recolha de dados. Caso os dados existentes não estejam 
informatizados, o processo de recolha e gestão de dados será extremamente dispendioso e o 
município poderá dispor dos fundos necessários para o financiar. Uma solução para estas 
dificuldades de financiamento é o estabelecimento de parcerias com outras partes 
interessadas, que devem ponderar em conjunto como gerir a questão dos dados.

Dakar, a capital do Senegal, identificou várias fontes de dados relevantes, 
incluindo a autoridade nacional de aviação, a agência responsável pela gestão da 
qualidade do ar em Dakar e o Ministério do Ambiente do país. 

Certas organizações internacionais também realizam recolha de dados a nível 
nacional e local, como é o caso do YMCA em Monróvia, capital da Libéria.  

Dakar Monrovia
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Análise das mudanças climáticas observadas no presente

Esta análise envolve o estudo de dados científicos com o objetivo de identificar que mudanças 
climáticas foram efetivamente observadas a nível nacional, inter-regional ou local, nos últimos 
10, 20 ou até 100 anos. Os dados obtidos permitem a identificação de tendências ao nível das 
alterações no clima, isto é, as mudanças graduais observáveis ao longo de vários anos e 
também o padrão de ocorrência de eventos climáticos extremos. A análise dos registos 
climáticos fornece uma base factual para sustentar as nossas impressões e sensações acerca 
das mudanças no clima. É recomendável o cruzamento de informação de diferentes fontes: 
estações meteorológicas, laboratórios de pesquisa, dados fornecidos pelo Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), etc. 

A análise do clima realizada pela cidade de Bouaké, na Costa do Marfim, baseou-se  em 
registos meteorológicos recolhidos ao longo de um período de 30 anos (1980-2010), 
os quais foram fornecidos pela Africa Rice, que tem uma estação meteorológica na 
cidade (http://eservices.africarice.org/weatherdata/index.php). Estes dados foram 
complementados com informação constante de trabalhos científicos da autoria de Dr. 
Diomandé, professor e investigador no Laboratório de Geografia Física da Universidade 
Allassane Ouattara (UAO), em Bouaké. Estes relatórios baseiam-se em dados climáticos 
que cobrem um período de 50 anos (1961-2015), compilados pela SODEXAM (a 
Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 
Météorologique), uma organização baseada em Abidjan.

Análise de documentos

Analysis of the local or regional press, aerial 
photographs,  specia l ist  l i terature and the 
municipal ity's own documents enables the 
compilation of a record of climate events suffered by a 
territory over a period of anything from 10 years to 
about 100 years.
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Consultar a comunidade

É importante comparar os resultados da análise de dados e documentos com as perceções e 
memórias dos membros da comunidade (residentes, indivíduos responsáveis pelos vários 
serviços municipais, laboratórios de investigação, etc), pois tal contribui para aumentar a 
fiabilidade e precisão da informação e permite validar conclusões. Podem ser conduzidos 
inquéritos com o objetivo de avaliar qual a situação que enfrenta um determinado departamento 
do governo local ou setor de atividade económica particularmente afetados pelas alterações 
climáticas e analisar a extensão dos impactos sofridos até ao momento. 

Este método tem a vantagem de contribuir para sensibilizar os inquiridos para os problemas 
associados às alterações climáticas. É extremamente útil começar por consultar especialistas 
locais e reunir com representantes dos vários departamentos do governo local e de vários setores 
económicos; esta partilha de pontos de vista também contribui para a capacitação dos envolvidos. 
As entrevistas presenciais permitem discutir os assuntos e explorar com maior profundidade as 
áreas nas quais o município regista vulnerabilidades particularmente acentuadas. Desta forma, a 
etapa da análise de documentação, tipicamente liderada pelos responsáveis da autoridade local, é 
na maioria das vezes uma fase de preparação indispensável, que contribui diretamente para a 
discussão das questões mais prementes para o município. 
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Figura: Análise da exposição a riscos climáticos da cidade de Pikine, no Senegal, conduzida com base nas perceções dos membros da 
comunidade. 15 de setembro de 2017.
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O município de Tsévié, no Togo, recorreu a dados recolhidos pela Universidade de 
Tsévié. Estes dados foram complementados com entrevistas realizadas pelos 
alunos com o objetivo de identificar e descrever as mudanças climáticas 
observadas,  em particular o padrão da precipitação. Foram entrevistados 
membros do conselho municipal e representantes de ONGs, de organizações da 
sociedade civil, de departamentos subnacionais do governo central e de 
instituições nacionais e ainda de beneficiários diretos do Plano de Ação para o 
Acesso a Energia Sustentável e o Clima (SEACAP). 

Análise de cenários climáticos

Esta análise permite identificar riscos climáticos que podem vir a emergir no futuro, bem como 
os territórios que aparentam ser mais diretamente ameaçados por esses riscos. 
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Será necessário determinar qual a probabilidade de riscos climáticos verificados no passado 
virem a tornar-se mais frequentes e severos, considerando em simultâneo a probabilidade de 
ocorrência de eventos ou situações nunca antes observados, mesmo tendo em conta as 
limitações das previsões. É possível recorrer a projeções climáticas internacionais ou nacionais. 
Muitos países africanos elaboraram os seus Planos Nacionais de Adaptação obedecendo às 
orientações fornecidas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações 
Climáticas (UNFCCC). Estes planos, em conjunto com as comunicações nacionais à UNFCCC, 
podem constituir importantes fontes de dados para as avaliações realizadas pelos municípios, 
tanto no que diz respeito a dados relativos ao passado como a projeções futuras. 

Apresentação de dados sobre exposição

A informação relativa às projeções climáticas deve ser apresentada de forma simples. É 
aconselhável manter apenas um ou dois dos cenários possíveis (um cenário intermédio e um 
cenário extremo, por exemplo) ou diferenciá-los em termos temporais. As variáveis utilizadas 

para descrever os cenários não devem ser 
excessivamente complexas (temperatura, 
precipitação, etc.). O ano “2030” deve ser 
definido como a primeira referência temporal, 
de forma a que os cenários apresentados não 
remetam apenas para datas muito afastadas no 
tempo e para encorajar a tomada de decisão e 
implementação célere de medidas de 
adaptação. As projeções devem depois 
estender-se a datas mais afastadas: 2050 ou 
até 2080 e 2100, para transmitir uma noção 
real dos progressos alcançados. O objetivo é 
que os recetores da informação se revejam na 
situação apresentada e consigam refletir sobre 
as suas implicações, para a partir daí retirar 
conclusões acerca dos seus efeitos práticos e 
conseguir dessa forma produzir recomendações 
sobre as medidas a implementar para promover a 
adaptação às alterações climáticas.
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3. Recolha de dados sobre vulnerabilidade

Qual o objetivo desta etapa?

Esta etapa diz respeito à identificação das vulnerabilidades do território às alterações climáticas, 
por outras palavras, como a população, as infraestruturas e os sistemas naturais estão expostos e 
podem vir a estar expostos, de forma positiva ou negativa, aos riscos climáticos.

Dados sobre vulnerabilidade

Para avaliar a gravidade dos danos que a exposição aos efeitos das alterações climáticas causou e 
irá causar no seu território, o município deve traçar um retrato socioeconómico e ambiental do 
mesmo, analisando os vários bairros do município, os diferentes setores económicos e os vários 
tipos de habitat existentes. Podem ser tidas em conta várias características do território, como a 
sua geografia (qual a disponibilidade de recursos hídricos? qual a topografia?), a sua estrutura 
social (os habitantes são jovens ou idosos?) e a natureza da sua economia (certas atividades 
económicas são diretamente afetadas pela variabilidade do clima?).

Um exemplo de Bouaké, na 
Costa do Marfim: mapa “Análise 
das características naturais do 
território de Bouaké”, que 
consta do estudo sobre a 
vulnerabilidade e alterações 
climáticas desenvolvido pela 
cidade.  2018, Centro de 
Estudos e Planeamento da 
Câmara Municipal de Bouaké.

Análise de documentos e consulta da comunidade

Os dados sobre vulnerabilidade podem ser recolhidos a partir de várias fontes. Recorrer a uma 
diversidade de fontes é, aliás, aconselhável, pois, à semelhança dos dados sobre a exposição do 
território, é recomendável o cruzamento de informação de várias fontes credíveis (a imprensa 
especializada, dados fornecidos por instituições nacionais, como o INSAE, o Instituto Nacional de 
Estatística e Análise Económica do Benim). Também é necessário relacionar a experiência da 
exposição a riscos naturais no passado com os efeitos observados no território, recorrendo para 
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tal a registos documentais (artigos de imprensa sobre o tema, documentos municipais e 
institucionais, literatura especializada, etc.). Esta abordagem interdisciplinar permite avaliar os 
efeitos já observáveis no território, bem como a capacidade de resposta aos mesmos. Realizar 
entrevistas permite, por seu lado, avaliar os efeitos identificados a partir de uma perspetiva 
qualitativa, complementando a análise documental. A informação obtida auxilia a identificação de 
custos incorridos em consequência de eventos climáticos extremos (e.g. assegurar, após uma 
tempestade, a operacionalidade das vias rodoviárias, dia e noite, durante vários dias, e concretizar 
as reparações necessárias, etc.), a avaliação do tempo necessário para regressar à normalidade 
após o desastre ou a consideração do impacto da ocorrência sobre a população, etc.

No âmbito do seu estudo sobre a adaptação às alterações climáticas, a 
Comunidade Intermunicipal de Zou, no Benim, organizou entrevistas em formato 
focus group com o objetivo de consultar os habitantes e auscultar as suas ideias 
acerca de como gerir e utilizar os recursos hídricos do território no futuro. 

Construir uma hierarquia de níveis de impactos

Avaliar a vulnerabilidade torna possível estabelecer uma hierarquia dos vários riscos climáticos 
de acordo com o seu nível de impacto no território. A categorização dos vários riscos de acordo 
com o seu impacto serve de base à preparação da fase final do diagnóstico de impacto, a 
apresentar aos representantes eleitos do município e possivelmente também ao público em 
geral.  Esta categorização torna possível destacar os riscos mais evidentes e preocupantes e a 
partir daí chegar a um resultado prático. Esta classificação é ainda o ponto de partida para a 
delineação da estratégia de adaptação do município.
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Em Copargo, no Benim, para avaliar a capacidade de adaptação do município aos 
perigos associados às alterações climáticas, foi construída uma matriz de 
vulnerabilidades, combinando o o grau de exposição aos diferentes riscos com os 
pontos de vulnerabilidade identificados, tornando possível a identificação dos 
setores e subsetores do território em situação de maior vulnerabilidade. A matriz 
foi validada pelos representantes locais em workshops organizados em cada 
bairro. As áreas do território identificadas como sendo as que serão 
previsivelmente mais afetadas correspondem a áreas de exploração agropecuária 
e florestal, zonas pantanosas (áreas com reservas de água superficiais) e zonas 
residenciais.
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4. Comunicar os resultados do estudo

Uma mensagem positiva e clara

A adaptação aos efeitos das alterações climáticas põe em causa o nosso estilo de vida e 
influencia questões como uso da energia e da água e os modos de deslocação. No entanto, 
estas implicações não devem ser abordadas num tom alarmante, mesmo que a adaptação não 
seja por si só uma solução.  As mensagens em torno do tema das alterações climáticas podem 
ser comunicadas de forma positiva, fazendo referência, por exemplo, a instâncias em que a 
adaptação serve propósitos de redução de custos ou permite melhorias na qualidade de vida 

d a s  p o p u l a ç õ e s ,  i m p u l s i o n a  o 
desenvolvimento e atratividade do 
território ou favorece uma gestão mais 
sustentável dos recursos. Para permitir 
uma melhor apreciação do diagnóstico 
pelo público em geral e por outros 
stakeholders, os efeitos das alterações 
climáticas devem ser sempre ilustrados 
por exemplos concretos do território. 
Quando são apresentados projetos reais, 
é  ma is  fác i l  to rnar  os  assuntos 
percetíveis e mostrar que é possível agir 
sobre eles.  Se a mensagem tiver 
ressonância local e imediata pode 
contribuir para reduzir a distância 
psicológica da população ao tema das 
alterações climáticas.

Konan Kouakou, Vice-Diretor Geral do Concelho Regional de Bouaké, 
na Costa do Marfim, na inauguração de uma iniciativa que visa 
consciencializar a população para a necessidade de proteger a 
floresta e fazer a sua reflorestação (17 de julho de 2018).

Adaptar a forma de comunicação ao público-alvo para tornar a 
mensagem mais persuasiva

Recorrer a diferentes formas de comunicação, em função do público-alvo (sem excluir nenhum 
grupo da população), é mais eficaz. Torna-se assim necessário avaliar o nível de conhecimento 
do público sobre o tema, para adaptar corretamente a narrativa e a mensagem utilizadas. A 
mensagem a comunicar deve ser adaptada consoante o município pretenda comunicar com 
especialistas, representantes eleitos ou o público em geral.

Em Bouaké, na Costa do Marfim, por exemplo, a equipa 
de trabalho do estudo identificou que a população 
adulta da cidade, em geral menos vulnerável que a 
população idosa e infantil, era a mais difícil de persuadir. 
Para melhor transmitir a mensagem, os líderes religiosos 
da comunidade foram recrutados para comunicar com a 
população sobre os efeitos das alterações climáticas.
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Recorrer às práticas de comunicação e participação mais eficazes

As redes sociais e os artigos de jornal são canais úteis para a sensibilização e 
consciencialização das populações nos casos em que a mensagem é formulada tendo em conta 
um público-alvo. As cidades devem identificar quais as práticas mais eficazes e os mecanismos 
existentes para a concretização de iniciativas participativas, como por exemplo o diálogo entre 
representantes locais sobre as necessidades de desenvolvimento local. 

Em Copargo, no Benim, o município beneficiou com atualização do Plano de 
Desenvolvimento municipal, elaborado para o período 2018-2022, e que passou a 
incluir a análise dos efeitos das alterações climáticas. O diagnóstico participativo, 
desenvolvido em conjunto com as comunidades locais (por meio de entrevistas e 
workshops organizados ao nível dos bairros), permitiu uma apreciação das 
prioridades dos diferentes setores da cidade em termos de exposição e 
vulnerabilidade às alterações climáticas. Para além desta avaliação, foram 
conduzidos outros estudos, um com a cooperação técnica belga, em torno do 
aproveitamento do potencial do rio mais longo do Benim (o rio Ouémé); e outro pelo 
Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNCDF & UNDP), para 
implementar medidas em matéria de alterações climáticas.

Escolher o momento certo para comunicar 

Uma das dificuldades ao nível da estratégia de comunicação diz respeito à coordenação do 
calendário de comunicações com a calendarização das várias etapas até à implementação de uma 
ação, de forma a alcançar um bom nível de consciencialização do público em geral sobre a 
iniciativa. Essa estratégia pode implicar conciliar momentos chave de comunicação com grandes 
marcos no projeto do município (como a adoção de um novo documento estratégico, como por 
exemplo um novo Plano de Desenvolvimento Local). Os eventos climáticos extremos, quando 
ocorrem ou mesmo quando são apenas antevistos, podem também constituir uma oportunidade 
para comunicar possibilidades de atuação com vista à redução da exposição ao risco.
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5. Obter financiamento

Definir as necessidades 

As fontes de financiamento podem ser de vários 
tipos: municipais ou nacionais, bilaterais ou 
multilaterais, ou ainda privadas (envolvendo 
possivelmente parcerias público-privadas, 
financiamento relacionado com o mercado de 
carbono, etc.). Antes de pôr em prática os 
procedimentos necessários para a mobilização de 
financiamento, a equipa responsável pelo estudo tem 
de decidir quais os recursos (humanos e financeiros) 
necessários para levar a cabo a avaliação, tendo 
também em conta a necessidade de obtenção de 
financiamento para implementar as medidas 
apuradas pelo estudo. O acesso a recursos adicionais 
e o reforço de competências e conhecimentos em 
matéria de financiamento pode facilitar a replicação 
de ações piloto e a sua transformação em projetos 
financiáveis. Mas existem também medidas que 
podem ser levadas a cabo sem o apoio de um 
mecanismo de financiamento específico. Estas 
medidas podem remeter para ações futuras, incluídas 
desde logo no planeamento da cidade, evidenciando 
assim o compromisso do município com a adaptação 
às alterações climáticas.

Em Copargo, no Benim, o concelho municipal, com apoio técnico da ONG Social 
Watch e no quadro do seu orçamento participativo, autorizou a constituição de um 
fundo comunitário para identificar as necessidades da comunidade e implementar 
ações de carácter comunitário, incluindo ações em matéria de adaptação às 
alterações climáticas.
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Identificar potenciais parceiros de financiamento 

O município deve começar por identificar parceiros de financiamento ativos no território e 
atores internacionais com um perfil semelhante. A nível nacional, estes atores podem ser 
ministérios ou agências estatais. A nível internacional, os municípios podem a recorrer a 
parceiros de financiamento como a União Europeia, agências de desenvolvimento, o Banco 
Africano para o Desenvolvimento, o Banco Mundial e o Green Climate Fund. Localmente, o 
município pode assumir um papel de coordenação, estabelecendo parcerias público-privadas 
com organizações da sociedade civil envolvidas na implementação de ações de adaptação ou 
com organizações comerciais. O quadro geral do acesso a financiamento pode ser apresentado 
através de um diagrama ou tabela. Os nomes dos atores que desempenham um papel ativo ao 
nível do financiamento, devido aos projetos que coordenam e às funções que desempenham, 
devem ser comunicados para facilitar a recolha de informação sobre a probabilidade de virem a 
prestar assistência ao município.
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Figure   Source : JRC, SEACAP Starting Guide (2019)

Instituir uma abordagem coletiva à mobilização de financiamento

O setor privado, os vários níveis de governo e a sociedade civil precisam de partilhar entre si os 
seus conhecimentos sobre as estratégias e redes de financiamento existentes, as 
oportunidades de apoio técnico disponíveis e as suas experiências com o acesso e obtenção de 
financiamento. Os atores a nível nacional e internacional intervêm no sentido de reforçar a 
capacidade local para atrair financiamento e de consolidar as oportunidades disponíveis. Esta 
abordagem colaborativa à obtenção de financiamento também permite reduzir o risco a que 
estão expostos os potenciais credores, que passam a ter uma menor probabilidade de incorrer 
em perdas. Nomeadamente, o governo nacional pode desempenhar um papel crítico na 
angariação de financiamento pelos municípios ao estabelecer  um quadro regulatório 
apropriado e ao contribuir para o reforço da capacidade dos municípios para mobilizar 
financiamento. Os mecanismos de financiamento e as incumbências dos vários níveis de 
governo também devem ser clarificadas nas políticas nacionais relativas à governação local. 
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No Benim, o Ministério da Agricultura estabeleceu um fundo de apoio agrícola para 
localidades altamente dependentes da agricultura. O fundo (FADeC Agriculture) 
criado pelo município foi associado à iniciativa LoCAL, financiada pelas Nações 
Unidas (UNCDF/UNDP) com o objetivo de financiar equipamento necessário à 
implementação de ações de adaptação. A junção dos dois fundos permitiu o 
financiamento de um projeto de adaptação com enfoque na agricultura nas 
localidades de Tchandoga e Tchandégou. 

Tornar as necessidades visíveis 

As necessidades do município precisam de ser visíveis. Estas necessidades precisam por isso 
de ser comunicadas, nacional e internacionalmente, pelos responsáveis do município aquando 
da apresentação das medidas e ações em matéria de alterações climáticas para as quais 
procuram obter financiamento. Os municípios devem ainda cooperar entre si e desenvolver 
estratégias para reforçar o seu posicionamento mediático, para que os seus planos de 
financiamento sejam comunicados e devidamente considerados. Tal pode implicar a 
participação em conferências nacionais e internacionais, a comunicação online através de 
websites e newsletters, a monitorização dos programas de financiamento disponibilizados 
pelos ministérios do governo central, etc. 

O Pacto de Autarcas para a África Subsariana organiza 
eventos que visam dar visibilidade às necessidades das 
cidades africanas, no contexto de conferências 
internacionais, e apoia a divulgação das atividades dos 
municípios, organizando iniciativas que envolvem os 
vários níveis de governo, incluindo representantes do 
governo nacional (e.g. os Diálogos Talanoa realizados 
em várias cidades ao longo do ano de 2018). 
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Governação e financiamento multinível  

O alinhamento de políticas entre os níveis local, nacional e internacional de governo, em 
particular as que estão relacionadas com as Contribuições Nacionais Determinadas (NDC) dos 
países, torna possível a mobilização de fundos de caráter multilateral (como o Green Climate 
Fund, ou GCF; o Global Environment Facility ou GEF; e o Adaptation Fund) de forma mais eficaz. 
A criação de um fórum para a partilha de ideias e a interação entre o nível nacional e 
subnacional de governo irá simplificar esta tarefa. A participação de representantes de órgãos 
de governo local no desenvolvimento e implementação das NDCs também favorece a 
consideração das necessidades locais nas metas nacionais.

O potencial para a construção de iniciativas comunitárias e para 
a ação concertada
A gestão partilhada de responsabilidades em matéria de adaptação entre um conjunto de municípios 
que enfrentam o mesmo tipo de problemas em matéria de alterações climáticas é extremamente 
relevante. A partilha de responsabilidades e a cooperação promovem a realização de aprendizagens, 
com base na partilha de experiências sobre os impactos das alterações climáticas experienciados por 
cada território, facilitando ainda a mobilização de fundos internacionais. Alguns dos concursos para 
atribuição de financiamento para projetos dizem respeito, por exemplo, à cooperação 
descentralizada (Norte-Sul ou Sul-Sul) na resolução de problemas comuns. Podemos citar como 
exemplo alguns concursos para a atribuição de financiamento da Comissão Europeia (como o 
concurso “Autoridades Locais: Parcerias para Cidades Sustentáveis”) e concursos lançados a nível 
nacional por diversos países (um exemplo é o “Concurso para Projetos para Cidades Africanas 
Sustentáveis” promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês). 

Autoridades locais:
Parceria para a construção 

de cidades sustentáveis

No Benim, a Comunidade Intermunicipal de Collines criou um projeto que cobria o 
território de 6 cidades (Bantè, Savalou, Dassa-Zoumé, Glazoué, Savè and Ouessè) do 
distrito de Collines. Esta comunidade foi criada em 2004, porque os políticos eleitos 
e a população do distrito desejavam construir uma visão partilhada para o 
desenvolvimento do território. O principal objetivo do projeto CEMAATERR é a 
integração das políticas de desenvolvimento das diferentes localidades nas áreas de 
adaptação e mitigação das alterações climáticas. Olhando além da metodologia 
adotada, o projeto contribui diretamente para o aumento da resiliência dos 
territórios envolvidos, enfatizando especificamente o acesso à energia e a atividade 
agrícola: setores entre os quais se estabelecem várias sinergias, das quais resultam 
benefícios bastante positivos para o combate às alterações climáticas.
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Que tipo de medidas contribuem para a 
adaptação às alterações climáticas?

O tipo de medidas a adotar dependerá do grau de vulnerabilidade e dos impactos esperados no 
território. A adaptação às alterações climáticas pode ser promovida seguindo diferentes linhas de ação!

Uma hipótese é, por exemplo, a realização de pequenas adaptações nas atividades sob a 
responsabilidade do município:

Adaptation: assessing the impact of climate change in African cities

através da otimização da gestão de recursos hídricos, nomeadamente com a 
melhoria do controle de águas residuais;

através da aplicação da arquitetura bioclimática na conceção de edifícios, de 
forma a tirar partido de mecanismos de arrefecimento natural e  assim fazer 
face à subida das temperaturas;

através da introdução de diversidade na oferta turística, tipicamente 
concentrada em zonas costeiras e por essa razão altamente ameaçada pela 
subida do nível médio das águas do mar;

através da seleção de espécies agrícolas para plantação adaptadas ao clima 
local e com necessidades reduzidas de irrigação, etc.

Quando este tipo de medidas de adaptação não é suficiente para contrariar os efeitos das 
alterações climáticas torna-se necessário considerar transformações de maior dimensão.

O plano de ação para a adaptação às alterações climáticas deve ser desenvolvido em 
consonância com o plano de ação para a mitigação. Recomenda-se que o processo de 
delineação das ações do município nestas duas áreas envolva o mesmo grupo de pessoas, de 
forma a assegurar uma elevada consistência entre os planos.
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