
Adaptação das Empresas às 
Alterações Climáticas



Desvio na temperatura média global 
face à média de 1901-2000; 17 dos 
18 anos mais quentes ocorreram no 
período 2001-2017.

Source: Munich Re, based on data from the 
National Centers for Environmental 
Information/NOAA



Desvio regional da temperatura
média anual de 2017 face à média
de 1981–2010

Source: Munich Re, based on data from the 
National Centers for Environmental 
Information/NOAA



Desvio regional da precipitação
anual de 2017 face à média de 
1961-1990

Source: Munich Re, based on data from the 
National Centers for Environmental 
Information/NOAA



O furacão Harvey: chuvas torrenciais que só
deveriam ocorrer menos de 1: 1000 anos. 
Duas semanas depois, os ventos de 
categoria 5 do furacão Irma dizimaram as 
ilhas do nordeste do Caribe, Cuba e as ilhas
da Flórida antes de chegarem ao
continente. 
Menos de uma semana depois, o furacão
Maria também uma tempestade Cat 5, 
provocou mais devastação, incluindo Porto 
Rico, onde a infraestrutura elétrica ficou
quase completamente danificada. 

Danos destes furacões combinandos com 
os causados por trovoadas, e os incêndios
na Califórnia - 2017 foi o ano mais caro já
registado para perdas seguradas: $100 bi.

Fonte: Munich RE, 2018



Entre 17 de abril e 10 de maio de 2017, 
grandes regiões da Europa foram atingidas
por uma onda de frio que provocou uma
série de geadas. 

Como o processo de floração já estava bem
avançado devido a uma primavera 
excepcionalmente quente, as perdas
atingiram níveis históricos - particularmente
para produtores de frutas e vinho: as 
perdas económicas estão estimadas em € 
3,3 bi, com cerca de € 600 milhões seguras.

Fonte: Munich RE, 2018





O que as alterações do clima têm a ver 
com o ‘meu’ negócio?



Impactos diretos e indiretos 
Impactos Indirectos

Afectam a empresa através de 
impactos nos sistemas fora do 

controlo da empresa

Impactos Directos 
Danos em edifícios e nas 

unidades de produção

Exemplos:
• Telhados deteriorados durante 
tempestades
• Matérias primas estragadas 
(e.g. fungos depois de chuvas)
• Sobreaquecimento de 
maquinaria durante ondas de 
calor, 
• Quebra de produtividade e 
absentismo de trabalhadores 
durante ondas de calor

Exemplos:

• Redução da disponibilidade 
de energia e água da rede

• Atrasos nas entregas dos 
fornecedores cujas 
instalações foram inundadas

• Redução na procura de 
produtos específicos devido a 
alterações das condições 
meteorológicas

IMPACTO NA CADEIA DE 
FORNECEDORES

IMPACTO NO MERCADO 
CONSUMIDOR



Qual o impacto nas empresas?

As alterações climáticas podem provocar resultados adversos 
nos negócios, incluindo:

• interrupções na operação dos negócios, 

• aumento de custos de investimento e de seguros,

• quedas nos indicadores financeiros, retorno e no 
crescimento. 

Após desastres naturais, as PMEs enfrentam maiores perdas a 
curto prazo do que as grandes empresas, e podem ter menor 
capacidade de adaptação.



EPAL: adaptação no longo prazo 

Fonte: Contribuição para o Estudo das
Alterações Climáticas e Adaptação do Ciclo
Urbano da Água, EPAL technical Editions, 2014
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Questões para as PMEs

1 – A ‘minha’ empresa está vulnerável às alterações climáticas, 
e aos eventos extremos em particular? [Como saber?]

2 – Qual o risco do impacto das alterações climáticas nos 
fornecedores da empresa, e no mercado consumidor do ‘meu’ 
negócio? [Que ferramentas devo usar?]

3 - Que planos/soluções de contingência devo ter para previr 
impactos e evitar perdas? [como fazer?]
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