AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
As alterações climáticas são um problema global e constituem um dos maiores desafios que
a Humanidade terá de se defrontar nos próximos anos.
Segundo a maioria dos cientistas, a causa destas alterações deve-se a crescentes
concentrações de gases de efeito de estufa (GEE) na atmosfera, resultado das actividades
humanas.
Impactos na saúde
Proliferação de doenças
Mortalidade
Impactos na agricultura
Redução da produção
Alterações na fertilidade dos solos
Necessidades de irrigação

Alterações climáticas

Impactos na floresta
Redução da biodiversidade
Composição florestal
Erosão dos solos

Multiplicação
de fenómenos

Impactos na água
Escassez de água
Alterações na qualidade da água
Alterações no abastecimento de água

meteorológicos
extremos

Impactos na costa
Erosão costeira
Inundações das zonas costeiras
Custos com a defesa das zonas costeiras
Espécies e Áreas Naturais

Note Bem!

Perda de habitats e espécies
Alterações nas Zonas Ecológicas

Note Muito Bem!

…o Painel Internacional sobre as Alterações Climáticas (IPCC), organismo das
Nações Unidas, prevê que a temperatura global média aumentará entre 1,8 e 4°C – e
no pior cenário, 6,4°C - até 2100. É urgente contrariar esta tendência, é urgente tomar
medidas para limitar as emissões dos GEE.

…durante a última era Glaciar, há mais de 11.500 anos, a temperatura média global
era 5°C mais baixa que a temperatura actual, e grande parte da Europa estava coberta
por uma espessa camada de gelo!
…mesmo que a humanidade acabasse hoje com as emissões de dióxido de
carbono (CO2), só dentro de 1000 anos é que o clima do nosso Planeta voltaria ao
normal.

E já agora o contributo da LIPOR…
A Estratégia LIPOR 2M – menos Resíduos menos Carbono é uma resposta sectorial
às novas exigências no que respeita a emissões de GEE - resíduos, clima e carbono.
Foram definidos eixos de actuação (estratégia Lipor) de forma a valorizar, diferenciar
e capitalizar o contributo das actividades da Lipor para a redução das emissões de
GEE.

É URGENTE ACTUAR!
LEMBRE-SE QUE PEQUENAS ACÇÕES SÃO IMPORTANTES PARA O
ESFORÇO GLOBAL NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS!

