«ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS» PASSA A INTEGRAR A ESTRATÉGIA 2M DA LIPOR
3M UMA ESTRATÉGIA DE FUTURO!
As Alterações Climáticas são um tema prioritário dos nossos dias, existindo cada vez
mais evidências científicas inequívocas de que o clima está a mudar. Os Relatórios
do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) reafirmam estas
evidências e identificam explicitamente as emissões de gases com efeito de estufa
(GEE) provenientes das actividades humanas como o fator determinante para o
aquecimento do planeta, desde 1750.
Que consequências?






Aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície;
Aumento da frequência e da intensidade de fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, tais como:
ondas de calor, tempestades e inundações; secas mais frequentes com impactos no abastecimento de água,
na agricultura, na ocorrência de fogos florestais, na biodiversidade, no turismo e na saúde;
Subida do nível médio do mar, o que tende a agravar o risco de erosão e de perda de território com
impactos negativos sobre as populações costeiras e o turismo.

SABIA QUE…




Mesmo reduzindo as emissões de GEE, as alterações climáticas e os seus efeitos negativos irão
continuar por décadas.
Portugal está entre as áreas mais vulneráveis da Europa, associado a um cenário de calor e seca,
com a temperatura máxima a aumentar 3 a 7°C e a precipitação a cair entre os 20 a 40%.
No âmbito da sua estratégia de redução dos GEE a Lipor diminuiu, em 2014, as suas emissões em
0,7% relativamente a 2013 e 16,3% relativamente a 2006, o que é um excelente indicador para o
cumprimento dos seus objectivos para 2016 e 2020.

Estratégia LIPOR para a Adaptação Climática: Integração 2M  3M
Sendo irrefutáveis as implicações da não-ação, em matéria de Adaptação para a organização, a LIPOR
integrou na sua estratégia 2M estas questões, preparando-se, assim, cada vez melhor para o Futuro!
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS na LIPOR
Estratégia de
MITIGAÇÃO

Estratégia de
ADAPTAÇÃO

EIXO 1
Conhecimento
Conhecer o perfil
das emissões de
GEE da LIPOR
Conhecer o perfil
de vulnerabilidade
às alterações
climáticas da
LIPOR

EIXO 2
Ação
Reduzir emissões
próprias e compensar
emissões inevitáveis
Implementar medidas
para reduzir a
vulnerabilidade e
aumentar a capacidade
de resposta

EIXO 3
Mobilização

EIXO 4
Cooperação

Mobilizar para a
redução de resíduos
e de emissões

-

Mobilizar para a
ação preventiva e
planeada

Cooperar para
disseminar boas
práticas, promover
a inovação e
conhecimento

Para mais informações, consulte o nosso site em:
Sustentabilidade e Responsabilidade Social> 3M - menos Resíduos, menos Carbono, mais Clima

