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O estudo sobre as vulnerabili-
dades e respostas às alterações
climáticas na Região Autónoma
da Madeira será apresentado em
Junho, anunciou, ao JM, o dire-
tor regional do Ordenamento
do Território e do Ambiente,
João Correia.
Antes, serão realizadas duas

grandes reuniões no Funchal,
promovidas pela equipa que fi-
cou encarregue do estudo, lide-
rada pela Universidade de Lis-
boa, através do professor dr.
Filipe Duarte Santos.
A primeira destas duas reu-

niões acontecerá a 12 de feve-
reiro e movimentará dezenas de
instituições e personalidades,
todas da Região.
O segundo grande seminário

acontecerá em abril, estando
ainda por definir data e pro-
grama do encontro.
Depois, em junho, conforme

explica João Correia, será apre-
sentada a versão final do estudo.
O documento incluirá, então, os
cenários climáticos e a estratégia
a seguir face às alterações no
clima. Dados que, espera João
Correia, deverão resultar no
quadro legislativo regional.
O governante recorda que o

Estudo das Alterações Climáti-
cas terá como primeiro objetivo
a criação de um Observatório
do Clima, onde estarão repre-
sentados várias entidades regio-
nais e nacionais.

O diretor regional do Orde-
namento do Território do Am-
biente salienta que, a propósito,
este não é o primeiro estudo
efetuado pela Região tendo em
conta a análise que as alterações
climáticas terão no nosso arqui-
pélago.
Aliás, o atual estudo dará con-

tinuidade ao Projeto CLIMAAT II
- Impactos e Medidas de Adap-
tação às Alterações Climáticas
no Arquipélago da Madeira, rea-
lizado em 2006.
Um projeto que, sublinhe-se,

foi cofinanciado pela Iniciativa
Comunitária INTERREG III-B Es-
paço Açores, Madeira e Caná-
rias. João Correia recordou que

o CLIMAAT II já apresentou al-
gumas pistas e já indiciou algu-
mas situações futuras de altera-
ções climáticas, chamando a
atenção para problemas e tam-
bém para possíveis soluções.
Tratavam-se, sobretudo, re-

corda, de alterações que tinham
a ver com os valores de tempe-
ratura e de precipitação e a fre-
quência e a intensidade dos
eventos meteorológicos extre-
mos. Mas, também falava de al-
guns benefícios, sobretudo ao
nível do turismo.
E ainda focava o apareci-

mento de plantas infestantes e
de insetos, como é o caso do
mosquito “Aedes aegypti”.

O segundo objetivo passará,
sublinha, pela identificação dos
impactos e vulnerabilidades re-
gionais naquela área, em dife-
rentes setores da realidade ma-
deirense, como sejam os
recursos hídricos, a saúde, o tu-
rismo, a energia, a biodiversi-
dade marinha e terrestre, a agri-
cultura e as florestas.
Finalmente, a elaboração

deste estudo permitirá a criação
de uma estratégia de adaptação
às alterações climáticas, que in-
cluirá a apresentação de um con-

junto de propostas de medidas
para fazer face à futura situação e
ainda iniciativas de acompanha-
mento das mesmas e de moni-
torização de todo o processo.
João Correia recorda que o

lançamento do estudo surge de
um compromisso firmado com
a União Europeia para 2020, no
âmbito do Quadro Comunitário
de Apoio, sublinhando que a
proposta que será escolhida será
a que melhor servir os interesses
da Região, em diversos parâme-
tros.

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
QUE SE PREVEEM AFETAR
TODO O MUNDO ATÉ FINAL
DESTE SÉCULO ESTÃO A SER
ESTUDADAS AO PORMENOR
PELO GOVERNO REGIONAL DA
MADEIRA. 

Miguel Ângelo
mangelo@jornaldamadeira.pt

JM

A Madeira terá um Observatório do Clima, conforme o JM já noticiou.

Estudo às alterações climáticas
conhecido em junho

Mapa indicará 
vulnerabilidades 
e impactos
O estudo a apresentar englobará
ainda a elaboração de um mapa
de vulnerabilidades, impactos e
adaptação, de forma a observar
os impactos setoriais das altera-
ções climáticas, desde os recur-
sos hídricos à saúde humana, do
turismo à energia, da biodiversi-
dade à agricultura e florestas. 
João Correia realça que a ava-
liação permitirá, na área da
Saúde Pública, inventariar e pre-
venir riscos e impactos das vá-
rias doenças.
O governante destaca que as al-
terações climáticas poderão ter
também, em várias áreas, al-
guns aspetos positivos. E exem-
plifica: «Se chover menos,
houver mais sol e a temperatura
for mais quente, poderá ter re-
flexos positivos no turismo». 
O diretor regional do Ambiente
realça ainda, em relação às
questões das alterações climáti-
cas, que, até pela obrigatorie-
dade e importância que é dada
em termos comunitários, é pre-
ciso obrigatoriamente refletir e
prevenir sobre a situação. 
«Quanto mais cedo tivermos
esse documento orientador, me-
lhor as populações, as entidades
competentes, os decisores polí-
ticos poderão tomar decisões e
ir ao encontro dessas reflexões»,
adiantou. 

Estudo tem prazo
de execução de
um ano
O estudo custou 268 mil euros e
teve um prazo de execução de
um ano. Nele foram chamadas a
colaborar as mais diversas enti-
dades, como sejam Câmaras,
Universidade da Madeira, Insti-
tuto de Meteorologia de Portugal,
Serviço Regional de Proteção
Civil, Laboratório Regional de En-
genharia Civil, departamentos
governamentais ligados ao Am-
biente e associações de bom-
beiros.

JM

Programa CLIMAAT II foi antecessor

JM

João Correia sublinha que já houve um projeto anterior.
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EESSTTUUDDOO  ÀÀSS  
AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS
CCLLIIMMÁÁTTIICCAASS  
EEMM  JJUUNNHHOO
O ESTUDO SOBRE AS VULNERABILIDADES E RESPOSTAS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁ-
TICAS NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA SERÁ APRESENTADO EM JUNHO,
ANUNCIOU, AO JM, O DIRETOR REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DO AMBIENTE, JOÃO CORREIA. P. 3


