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B9-0000/2020 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia da UE para a adaptação às 

alterações climáticas 

(2020/2532(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

 Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

(CQNUAC) e o respetivo Protocolo de Quioto, 

 Tendo em conta o Acordo adotado na 21.ª Conferência das Partes na CQNUAC (COP 21) 

realizada em Paris a 12 de dezembro de 2015 (doravante “Acordo de Paris”), 

 Tendo em conta a Estratégia da UE para a adaptação às alterações climáticas, de abril de 

2013, e o documento de trabalho que acompanha essa estratégia, 

 Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 12 de 

novembro de 2018, sobre a execução da Estratégia da UE para a adaptação às alterações 

climáticas, 

 Tendo em conta o Relatório de 2018 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

sobre o défice de adaptação, 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada «Pacto 

Ecológico Europeu» (COM(2019)0640), 

 Tendo em conta o Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 

Climáticas (PIAC) intitulado «Aquecimento global de 1,5 °C», o seu quinto Relatório de 

Avaliação (RA5) e o respetivo Relatório de Síntese, o seu Relatório Especial sobre as 

alterações climáticas e os solos e o seu Relatório Especial sobre o oceano e a criosfera num 

clima em mudança, 

 Tendo em conta o Relatório de referência de 2019 da Organização Global Commission on 

Adaptation sobre a adaptação às alterações climáticas, 

 Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

 Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da 

Conferência das Partes (COP15) na Convenção sobre a Diversidade Biológica, 

 Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 

Europeu,  

 Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência climática 

e ambiental, 
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 Tendo em conta o Relatório da Agência Europeia do Ambiente sobre as alterações 

climáticas, as repercussões e a vulnerabilidade na Europa 2016, 

 Tendo em conta a avaliação de indicadores da Agência Europeia do Ambiente intitulada 

«Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Perdas económicas causadas 

por condições meteorológicas e climáticas extremas na Europa), de 2 de abril de 2019, 

 Tendo em conta o Relatório da Agência Europeia do Ambiente intitulado “Climate change 

adaptation in the agriculture sector in Europe” (Adaptação às alterações climáticas no setor 

agrícola na Europa), de 4 de setembro de 2019, 

 Tendo em conta o Relatório da Agência Europeia do Ambiente intitulado «European 

environment – state and outlook 2020»: knowledge for transition to a sustainable Europe” 

(O ambiente europeu - estado e perspetivas 2020: 

 

conhecimento para a transição para uma Europa sustentável), de 4 de dezembro de 2019, 

 Tendo em conta o Quadro de Sendai para a Redução dos Riscos de Catástrofes, de 2015, 

 Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de setembro de 2015, sobre o seguimento da 

Iniciativa de Cidadania Europeia «Right2Water»,  

 Tendo em conta o Relatório Especial de 2018 do Tribunal de Contas Europeu intitulado 

«Combate à desertificação na UE: uma ameaça crescente que requer mais ação», 

 Tendo em conta a pergunta oral à Comissão sobre a Estratégia da UE para a adaptação às 

alterações climáticas (O-000000/2020 – B9-0000/2020), 

 Tendo em conta o artigo 136.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento, 

 Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, 

A. Considerando que as alterações climáticas persistem tanto a nível mundial como na 

Europa e que há novas provas de que as alterações climáticas provocarão, no futuro, um 

aumento de fenómenos climáticos extremos em muitas regiões da UE; 

B. Considerando que as alterações climáticas observadas já têm um impacto abrangente nos 

ecossistemas, nos setores económicos e na saúde humana;  

C. Considerando que as alterações climáticas afetam as várias regiões e setores na UE de 

maneira diferente;  

D. Considerando que existe uma forte ligação entre o setor da água, a agricultura, a 

silvicultura e a biodiversidade, para além de estarem relacionados com os novos padrões 

de utilização dos solos e com a evolução demográfica; considerando que os impactos das 

alterações climáticas noutras partes do mundo podem afetar a UE nomeadamente através 

das relações comerciais, dos fluxos financeiros internacionais, da migração e da 

segurança; 
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E. Considerando que, mesmo que se aplique o Acordo de Paris, se estima que os custos dos 

danos decorrentes das alterações climáticas serão elevados;  

F. Considerando que é possível reduzir substancialmente as alterações climáticas e os seus 

efeitos através de uma política mundial de mitigação ambiciosa que seja compatível com 

o objetivo de mitigação do Acordo de Paris; considerando que os atuais compromissos 

de redução das emissões não permitirão alcançar os objetivos do Acordo de Paris, antes 

pelo contrário, haverá um aquecimento global superior a 3°C acima dos níveis pré-

industriais; 

G. Considerando que a adaptação às alterações climáticas é necessária para antecipar os seus 

efeitos adversos e para prevenir ou reduzir os seus riscos a curto e a longo prazo; 

Observações gerais 

1. Sublinha que é necessária uma adaptação para que todos os países minimizem os efeitos 

negativos e utilizem plenamente as oportunidades para um crescimento resiliente às 

alterações climáticas e um desenvolvimento sustentável; salienta, neste contexto, o seu 

compromisso inabalável para com o objetivo global de adaptação definido no Acordo de 

Paris;  

2. Insta a que se seja dada uma tónica renovada à adaptação; congratula-se, por conseguinte, 

com a apresentação, por parte da Comissão, de uma nova estratégia e considera que tal 

constitui uma oportunidade para mostrar a liderança mundial da UE em matéria de 

adaptação; considera que esta nova estratégia deve fazer parte integrante do Pacto 

Ecológico Europeu para se poder construir uma Europa resiliente, dotada de uma elevada 

capacidade de adaptação, que permitirá uma transformação radical no que respeita a 

impulsionar o crescimento económico, zelar pela segurança alimentar e da água, passar 

para fontes de energias limpas e garantir a justiça social e climática;  

3. Congratula-se com a avaliação, pela Comissão, da atual estratégia da UE para a adaptação 

às alterações climáticas, de novembro de 2018, e toma nota da sua conclusão de que, não 

obstante se tenham realizado progressos no sentido de todas as suas ações individuais, os 

objetivos multifacetados da estratégia não foram totalmente cumpridos; 

4. Observa que se poderiam ter adotado mais medidas para integrar a adaptação nas 

infraestruturas e insta a uma defesa eficaz das infraestruturas públicas e de outros 

investimentos contra as alterações climáticas;  

5. Lamenta que a Estratégia de 2013 não aborde adequadamente a urgência da aplicação de 

medidas de adaptação; apela a uma governação reforçada da nova estratégia, a um 

processo de revisão mais frequente e a objetivos e indicadores claros para medir os 

progressos na sua aplicação; 

6. Regista ainda que houve menos progressos que o previsto no tocante ao número de 

estratégias de adaptação locais com diferenças entre os Estados-Membros; insta a 

Comissão a assegurar que, não obstante estas diferenças, todas as regiões da UE estejam 

preparadas para combater os efeitos das alterações climáticas através da adaptação às 

mesmas; reconhece, neste contexto, o valor do Pacto de Autarcas, que reforçou a 

cooperação em matéria de adaptação a nível local; 
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7.  Salienta a importância de, na nova estratégia, se continuar a promover a adaptação às 

alterações climáticas nas regiões e nas cidades, nomeadamente promovendo quadros 

legislativos que exijam estratégias de adaptação adequadas também a estes níveis;   

8.  Recorda, à luz da estreita ligação entre a mitigação das alterações climáticas e a adaptação 

às mesmas, a importância da mitigação, uma vez que os efeitos das alterações climáticas 

e os esforços necessários para a adaptação variam em função do aumento da temperatura 

global; 

Soluções baseadas na natureza e infraestruturas ecológicas 

9. Recorda que as alterações climáticas e os seus efeitos afetam não só os seres humanos 

como a biodiversidade e os ecossistemas marinhos e terrestres, e que, segundo o relatório 

histórico da IPBES, as alterações climáticas são uma das causas diretas da perda de 

biodiversidade;  

10. Salienta a importância de recorrer a soluções sustentáveis de adaptação baseadas na 

natureza e a uma preservação e recuperação de ecossistemas suscetíveis de contribuírem 

simultaneamente para mitigar as alterações climáticas, a proteger a biodiversidade e 

combater a poluição; insta a que a nova estratégia inclua planos ambiciosos para fomentar 

a utilização destas soluções; 

11. Destaca o potencial das florestas e das árvores para a adaptação às alterações climáticas 

e a prestação de serviços ecossistémicos, uma vez que, por exemplo, as árvores em zonas 

urbanas podem regular temperaturas extremas, para além de outras vantagens, como a 

melhoria da qualidade do ar; apela a que se plantem mais árvores nas cidades e a uma 

resposta integrada aos incêndios florestais, com o objetivo de proteger as florestas 

europeias contra a destruição devida a fenómenos climáticos extremos; 

12.  Reconhece o papel dos oceanos na adaptação às alterações climáticas e salienta a 

necessidade de promover mares e oceanos saudáveis e resilientes; 

13. Apoia iniciativas, nomeadamente o desenvolvimento de estratégias urbanas, com o 

objetivo de aproveitar o potencial de telhados e de outras infraestruturas, tais como jardins 

urbanos, telhados ecológicos, pavimentos “refrescantes” (“cool pavements”), ou outras 

medidas suscetíveis de contribuírem para o arrefecimento, a retenção de água e a 

produção de alimentos, reduzindo simultaneamente a poluição atmosférica, melhorando 

a qualidade de vida nas cidades e protegendo a biodiversidade, nomeadamente os 

polinizadores; considera que é importante que as infraestruturas, tais como, entre outras, 

estradas, caminhos de ferro e sistemas elétricos, sejam tornadas resistentes às alterações 

climáticas;  

14. Apela a uma melhor gestão dos recursos hídricos, incluindo a criação de medidas de 

drenagem sustentável e de retenção de água natural para ajudar a atenuar inundações e 

secas; 

Medidas de adaptação e coerência 

15. Sublinha a necessidade de integrar a adaptação às alterações climáticas em todas as 

políticas pertinentes da UE, como a política agrícola, a marítima e a das pescas;   
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16. Solicita que a nova estratégia seja coerente com a ação e os acordos globais, como o 

Acordo de Paris, os ODS e a Convenção sobre a Diversidade Biológica; insta a Comissão 

a identificar as ações suscetíveis de promoverem e de facilitarem a adaptação fora da UE 

na nova estratégia; 

17. Insta a Comissão a abordar adequadamente a desertificação e a degradação dos solos e a 

desenvolver uma metodologia e indicadores para avaliar a sua extensão; solicita um 

financiamento suficiente para combater a desertificação e a degradação dos solos;  

Financiamento 

18. Apela a um aumento do financiamento a todos os níveis de governação e à mobilização 

de investimentos públicos e privados na adaptação às alterações climáticas; recorda a 

posição do Parlamento no sentido de instar à integração das medidas de combate às 

alterações climáticas no próximo QFP para o período 2021-2027 com um mínimo de 

25 % das despesas e, o mais rapidamente possível, com 30 %, o mais tardar até 2027, o 

que deverá contribuir tanto para a mitigação das alterações climáticas como para a 

adaptação às mesmas; insta a que resiliência às alterações climáticas seja considerada um 

critério fundamental em todos os financiamentos pertinentes da UE; considera que o BEI 

também deve financiar medidas de adaptação às alterações climáticas;  

19. Lamenta que a metodologia de acompanhamento da UE para o financiamento da luta 

contra as alterações climáticas não estabeleça uma distinção entre atenuação e adaptação;  

20. Reconhece que a adaptação tem o seu custo; insiste, no entanto, na importância de se 

realizar estes investimentos, dado que, para além de se salvarem vidas e de se proteger o 

ambiente, as ações preventivas podem ser mais eficazes em termos de custos; salienta o 

princípio da prevenção e insta a Comissão a desenvolver abordagens para garantir que os 

custos decorrentes de uma não adoção de medidas de adaptação não sejam transferidos 

para o público em geral; 

Sensibilização, conhecimentos em matéria de adaptação e investigação 

21. Sublinha a importância de aumentar a sensibilização em relação aos efeitos das alterações 

climáticas, nomeadamente no domínio da saúde, e aos benefícios da adaptação às mesmas 

não só entre os decisores políticos, mas também através de atividades educativas em todas 

as fases da vida; 

22. Apela a que se colmatem as atuais lacunas em termos de conhecimentos para garantir 

uma tomada de decisão informada, nomeadamente desenvolvendo novos instrumentos 

como a Climate-ADAPT e a EIT CCI Clima;  

23. Salienta a importância de apoiar a investigação sobre a adaptação às alterações climáticas, 

as soluções baseadas na natureza, as tecnologias ecológicas e outras soluções suscetíveis 

de contribuírem para a luta contra as alterações climáticas e os fenómenos meteorológicos 

extremos;  

Alerta precoce e resposta rápida 

24. Insta a que a nova estratégia coloque uma tónica acrescida na prevenção de crises e em 
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planos de preparação, assim como na gestão e na resposta a catástrofes; 

25. Insta os Estados-Membros a desenvolverem planos adequados de resposta rápida em caso 

de catástrofes climáticas, tais como vagas de calor, inundações e secas; 

26. Insta as autoridades locais a estabelecerem sistemas de alerta rápido e a prepararem 

instrumentos adequados para responder a fenómenos meteorológicos extremos;  

o 

o   o 

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão Europeia. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

