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Adaptação às alterações climáticas na 

Macaronésia a través do uso eficiente da água e 
sua reutilização  
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ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA MACARONÉSIA A TRAVÉS DO USO 
EFICIENTE DA ÁGUA E SUA REUTILIZAÇÃO (MAC/3.5B/102) 

DURAÇÃO 36 meses 

ALINEAÇÃO COM EIXO 

PRIORITÁRIO e OBJETIVO 

TEMÁTICO MAC 2014-2020 

Eixo Prioritário 3 – OT 5: 
Promover a adaptação às 
alterações climáticas e prevenção 
e gestão de riscos  

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 

MAC 2014-2020 

PI 5.B: Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, assegurar a resiliência a 
catástrofes naturais e o desenvolvimento de 

sistemas de gestão de catástrofes. 



Antecedentes e fundamentação 

 Projeto CLIMATIQUE: Estratégias de Mitigação e Adaptação: Energia, Agua, 
Turismo e Agricultura, 2014 (POCTEFEX) 

 Projeto ISLHáGUA: Seminário participativo de reutilização das águas residuais 
tratadas: Intercâmbio de experiências, nova normativa, sistemas de controlo, 
código de boas práticas, gestão e tecnologias de tratamento, Praia 2015. 

 Estratégia de Especialização Inteligente de Canárias 2014-2020 

 Projeto Mudanças Climáticas 
PNUD – Cabo Verde 

 Programa Operacional da Região 
Autónoma de Madeira 2014-2020 



Consequências previsíveis das Alterações Climáticas 
na Macaronésia 

• Em cada cenário futuro de emissões planteado (alto o bajo índice de 
emissões), as temperaturas incrementam-se. 
 

• A deslocação dos padrões de precipitação causa alterações regionais e 
estacionais no ciclo da água. 
 

• As alterações concretam-se em: incremento de períodos de seca, 
fenómenos de chuvas extremas, aumento das taxas de evaporação do solo. 
 

• Aumento de  la evapotranspiração (incremento necessidades de rega). 
 

• Em geral, incremento da competência pelo uso da água entre vários 
sectores económicos.  

 

Dados extraídos do Projeto CLIMATIQUE  (ITC, POCTEFEX 2013) 



Estratégias de Adaptação às Alteraçoes Climáticas 
O papel dos recursos hídricos e do regadio 

• Potenciar sistemas agrícolas diversificados, 

• Contar com melhor informação e diretrizes sobre a elecçao 
de variedades de culturas e as opções sobre gestão de solos 
e recursos hídricos, 

• Mobilizar recursos hídricos alternativos não explorados, 

• Fomentar a seguridade e soberania alimentar e reverdecer 
áreas urbanas para melhorar o microclima local. 

Dados extraídos do Projeto CLIMATIQUE  (ITC, POCTEFEX 2013) 

 



Estratégias de Adaptação às Alterações Climáticas 
O papel da reutilização das águas residuais tratadas 

• Potencial substituição de fontes de recursos de outros orígens com maior custo 
ambiental (dessalinização e águas subterrâneas). 

• Trata-se duma fonte de recursos hídricos crescente e  Independiente de situações 
de seca (Desenvolvimento  urbano e necessidade de tratamento). 

• Fonte de recursos descentralizada no território e perto das potenciais áreas de 
reutilização: áreas agrícolas e zonas verdes urbanas. 

• Fonte complementaria de nutrientes. Possibilita a redução do uso de fertilizantes. 

• ETAR’s e a própria reutilização podem converter-se em sumidouros de CO2 a partir 
da produção de biomassa vegetal de valor acrescentado. 

• Compensação do incremento da evapotranspiração a través de sistemas de rega 
avançados e mais eficientes. 



Aplicação e avaliação de tecnologias de 
tratamento e sistemas de controlo para garantir 
o uso eficiente da água e a promoção das águas 
residuais tratadas com qualidade suficiente para 
promover comunidades resilientes a situações de 

escassez hídrica provocadas pelas alterações 
climáticas. 

Demonstração, optimização e avaliação da reutilização das águas residuais tratadas e 
fomento de boas práticas de rega adaptadas às alterações climáticas e as situações de 

risco associadas à escassez hídrica. 

Sensibilização, informação e qualificação para a 
participação ativa da sociedade na promoção do 
uso eficiente da água e da reutilização das águas 

residuais tratadas como estratégias adaptativas às 
alterações climáticas e as situações de escassez 

hídrica. 



Parceiros Canárias 

Parceiros Madeira 



Parceiros Cabo Verde 

Participante Associado Colabora 



A 1.1.- Sensibilização para a participação 
ativa da sociedade 

A 1.2.- Sistemas de informação para atores chave 

A 1.3.- Qualificação e intercambio de 
experiências 

Objetivo 1.- Sensibilização, informação e qualificação para a participação ativa da sociedade na 
promoção do uso eficiente da água e da reutilização das águas residuais tratadas como estratégias 
adaptativas às mudanças climáticas e a situações de escassez hídrica. 



A 2.2.- Desenvolvimento de sistemas 
de controlo de qualidade viáveis 

A 2.1.- Sistemas de gestão, tratamento e reutilização 
resilientes: Eco-zonas 

A 2.3.- Análises de contaminantes 
emergentes  

Objetivo 2.- Aplicação e avaliação de tecnologias de tratamento e sistemas de controlo para garantir o 
uso eficiente da água e a promoção das águas residuais tratadas com qualidade suficiente para 
promover comunidades resilientes a situações de escassez hídrica provocadas pelas mudanças 
climáticas. 



A 3.1.- Instalação de parcelas demonstrativas de 
mínimo risco e máxima eficiência 

A 3.2.- Desenvolvimento de planes experimentais 
para aplicações adaptadas às mudanças climáticas 

A 3.3.- Elaboração de código de boas práticas 

Objetivo 3.- Demonstração, optimização e avaliação da reutilização das águas residuais tratadas e 
fomento de boas práticas de rega adaptadas às mudanças climáticas e a situações de risco associadas à 
escassez hídrica. 



A 1.1.- Sensibilização para a participação ativa da sociedade 

Ferramentas didáticas: 

Bandas desenhadas / Fichas didáticas / Desenhos animados / Jogos educativos Web e App 

/ Exposição itinerante / Banco conhecimento em áudio 
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A 2.1.2.- Sistemas de informação, direcionadas aos principais atores da sociedade na promoção do uso 
eficiente da água de rega e na reutilização de águas residuais tratadas 

Os objetivos principais desta atividade são: 

• Promover uma cultura de preservação e uso eficiente da água, especialmente na 
Região Autónoma da Madeira, como estratégia de adaptação às alterações climáticas. 

• Promover a reutilização de águas residuais tratadas,  especialmente nas Canárias e 
Cabo Verde. 

Criação de uma aplicação móvel (App) que contribua para um 
serviço de qualidade, em particular para os utilizadores de águas 
de rega, que promova as boas práticas do uso eficiente da água e 
que sirva como ferramenta de divulgação das medidas de gestão 
de água em situações de emergência, como por exemplo secas ou 
falhas no abastecimento de água. 



A 2.1.3.- Formação e troca de experiências para a gestão eficiente de recursos hídricos como 
estratégia de adaptação às alterações climáticas. 

Elaboração, desenvolvimento e implementação de um programa de formação e troca de 
experiências a distancia, online e de caráter presencial, consoante as particularidades de 
cada tema, para que sejam colocadas em prática as medidas de adaptação às alterações 
climáticas e prevenção dos riscos associados à gestão de recursos hídricos 

A distancia a través da radiofonia Seminários técnicos presenciais 

Formação presencial em instalações 

A través de 
plataforma de 

tele - formação 



Muito obrigado pela sua atenção!! 


