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Perigo climático

<<   Riscos atuais >>

Probabilidade de perigo Impacto do perigo

Calor extremo Alto Alto

Frio extremo [Suspensa] [Suspensa]

Forte precipitação Moderada Baixo

Tempestade Alto Baixo

Névoa [Suspensa] [Suspensa]

granizo Moderada Alto
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Perigo climático

<<   Riscos atuais >> <<   Perigos futuros >>

Probabilidade de perigo Impacto do perigo
Mudança esperada na

intensidade

Mudança esperada na

frequência
Prazo

Descrição dos impactos

esperados

Calor extremo Alto
Alto

Aumentar Aumentar Curto prazo
IPrevê-se que, com o 

aumento das temperaturas 

médias, haverá um aumento 

geral do calor extremo, 

resultando em mais desafios 

relacionados à saúde, como 

insolação, o que aumentará 

a carga no setor de saúde

Frio extremo [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso]

Forte precipitação Moderado baixo Aumentar Diminuir Médio prazo

Tempestade
Alto baixo

Aumentar Diminuir Médio prazo

Névoa [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso] [Suspenso]

granizo Moderado
Alto

Aumentar Aumentar Curto prazo
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<<   Setores vulneráveis >>

Setores mais vulneráveis * Nível de vulnerabilidade Indicadores Valor do Indicador

Saúde Alto RV_S7 150/anos
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Perigo climático

<<   Riscos atuais>>

Probabilidade de 

perigo
Impacto do perigo

Calor extremo Alto Alto

<< Grupos populacionais

vulneráveis>>

Grupo(s) da população mais 

vulnerável*

Idoso
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Perigo climático

<<   Riscos atuais>>

Probabilidade de 

perigo
Impacto do perigo

Calor extremo Alto Alto

<<   Capacidade adaptative >>

Fator de capacidade

adaptável *

Nível de capacidade

adaptável
Indicadores Valor do Indicador

Socio-econômico Baixo RV_A1 50%
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Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Perigo(s) climático(s) 

abordado(s)

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos do 

calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar o 

calor extremo da cidade usando árvores baixas, 

principalmente durante períodos de ondas de 

calor

Calor extremo

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos do 

calor extremo usando telhados verdes

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios
Calor extremo
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Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Perigo(s) climático(s) 

abordado(s)

Órgão/departamento

responsável
Política 

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos 

do calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar 

o calor extremo da cidade usando árvores 

baixas, principalmente durante períodos de 

ondas de calor

Calor extremo Departamento de Saúde
*Esverdear a cidade por 

lei *Lei de Saúde

Saúde

Protegendo as pessoas dos efeitos 

do calor extremo usando telhados 

verdes

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios
Calor extremo

Departamento de 

Engenharia
*Edifício Verde Por Lei
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Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Origem da 

ação

Prazo de implementação
Status de 

implementação
Começar Fim

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos do 

calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar o 

calor extremo da cidade usando árvores para 

baixo, principalmente durante períodos de ondas 

de calor

Nacional 2020 2035 Em andamento

Saúde

Protegendo as pessoas dos efeitos do 

calor extremo usando telhados verdes
Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios
Governo local 2020 2040 Não foi iniciado
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Breve descrição (máx. 300 caracteres)

Ação também 

afetando a 

mitigação

Ação também 

afetando o acesso à 

energia

Partes

interessadas

envolvidas *

Vulnerabilidade

abordada *

Indicador

relacionado

usado

Resultado(s) 

alcançado(s) 

(min. 1)

Plante árvores em toda a cidade para resfriar o 

calor extremo da cidade usando árvores baixas, 

principalmente durante períodos de ondas de 

calor

x [Por favor selecione]
Governo nacional 

e/ou agência(s)
Calor extremo RV_A6

300 árvores 

plantadas até 

hoje

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios
x [Por favor selecione]

Governo(s) e/ou 

agência(s) 

subnacionais
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Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)

Custos

Ação chave

Investimentos
Custos 

evitados
Moeda

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos do 

calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar o 

calor extremo da cidade usando árvores baixas, 

principalmente durante períodos de ondas de 

calor

100 000.00 150 000.00 USD ☼

Saúde
Promover programas de telhados 

verdes para resfriar os edifícios

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios
120 000.00 1000.00 USD

[Por favor

selecione]
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Progresso

Compromissos

Compromissos definidos/integrados nas políticas locais de clima e 

energia
Existe atualmente

Recursos humanos, técnicos e financeiros mobilizados Existe atualmente

Avaliação de risco e vulnerabilidade

Avaliação(ões) de riscos climáticos e vulnerabilidades realizadas Existe atualmente

Desenvolver e priorizar opções de adaptação

Possíveis setores de ação identificados e priorizados Existe atualmente

Fatores considerados ao priorizar Existe atualmente

Desenvolver o Plano de Adaptação

Design de ações Em progresso
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