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SENSIBILIZAÇÃO DOS RODENSES
PARA OS IMPACTOS DAS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ENQUADRAMENTO
ALTERAÇÕES  CLIMÁTICAS  PROJETADAS

A SAÚDE HUMANA é diretamente afetada pela 
ocorrência de eventos climáticos extremos como ondas 
de calor, vagas de frio, cheias, inundações ou secas.

Por via do efeito modificador sobre os ecossistemas, as 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS causam ainda efeitos 
indiretos sobre a SAÚDE HUMANA. 

Fruto dos impactos das ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 

as populações podem ficar mais expostas a poluentes 
atmosféricos, a doenças infeciosas e de outros tipos, a 

alimentos e água contaminada, etc. A própria resposta 
dos serviços de saúde pode ser afetada, aumentando 

ainda mais a vulnerabilidade das populações.

Em contexto de ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, a 
água é um aspeto crucial para a SAÚDE HUMANA 

As alterações dos padrões de precipitação e o aumento 
da frequência de eventos climáticos extremos - como 
cheias, inundações ou secas - podem reduzir a 
quantidade e qualidade da água

 

disponível.

As populações ficam potencialmente expostas a 
desidratação, doenças de transmissão hídrica e/ou 
alimentar, intoxicações, etc.

A qualidade do ar e a exposição a radiação ultravioleta 
são outros aspetos impactados pelas ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS e relevantes para a SAÚDE HUMANA.

OPÇÕES  DE  ADAPTAÇÃO

Desenvolver medidas de controlo e prevenção, 
de acordo com as alterações meteorológicas, 
poluentes de ar e seus efeitos na saúde

Prevenir doenças transmissíveis relacionadas 
com as Alterações Climáticas

Mapear zonas de risco (inundação, deslizamento, 
erosão) em áreas residenciais

Reforçar a proteção social durante os eventos 
climáticos extremos (auxílio aos mais pobres na 
saúde, alimentação e educação)

Implementar planos de atuação para Alterações 
Climáticas específicas (calor, frio, seca...)

IMPACTOS  POTENCIAIS

A atuação necessária para responder aos 
desafios das ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
implica o envolvimento de todos, desde a 
administração pública (nos seus diferentes 
níveis), aos serviços de saúde e às populações. 

Medidas públicas devem ser acompanhadas 
por uma mudança de comportamentos por 
parte das populações de Vila Velha de Ródão.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
 - Um Assunto de Todos - 

Diminuição da precipitação média anual

Subida da temperatura média, máxima e mínima 

Secas mais frequentes e intensas

Ondas de calor mais frequentes e intensas 

Diminuição do número de dias de geada

Impactos relacionados com o Calor 

‒ Aumento da mortalidade e morbilidade
Stress térmico, que pode levar a exaustão e 
golpes de calor

‒

Impactos relacionados com a Poluição do Ar

Impactos relacionados com Doenças 
transmitidas por Vetores

Aumento dos problemas de saúde associados a 
poluição atmosférica (exposição a partículas PM10, 
ozono troposférico O3 e agentes aerobiológicos)

Risco de doenças infeciosas transmitidas aos 
seres humanos por vetores

‒

Aumento de fenómenos extremos (especialmente 
precipitação intensa e de curta duração, ventos 
fortes e tornados)

‒

Promover a cooperação entre os diversos setores 
e instituições

Desenvolver infraestruturas adequadas (edifícios 
sustentáveis) na comunidade 

Aplicar regras para construção de edifícios (água, 
saneamento, proteção a temperaturas extremas..)

Informar a população sobre Alterações Climáticas 
e sua influência na Saúde Humana
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