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Gestão da água na adaptação às alterações climáticas

RECURSOS ADICIONAIS PARA A
APRENDIZAGEM

De seguida, apresentam-se uma série de materiais para aprofundar os
conteúdos expostos ao longo da unidade didática:

Artigo da APA Alterações climáticas e água — Oceanos mais quentes,
inundações e secas.

Artigo da APRH A gestão de Escassez e secas -Enquadrando as
Alterações climáticas.

Relatório mundial da UNESCO sobre a evolução dos recursos hídricos
e os desafios que enfrentam perante as alterações climáticas.

Mapa interativo com a previsão do aumento do nível do mar como
consequência das alterações climáticas
https://coastal.climatecentral.org/

https://www.waterfootprint.org/en/ Esta página agrupa uma rede
global no uso eficiente dos recursos hídricos. Oferece ferramentas
digitais para, por exemplo, o cálculo da pegada hídrica.

Mais informação sobre a Pegada Hídrica:

o Manual de avaliação da Pegada Hídrica (Hoekstra et., al, 2013)

o Estudo promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian O uso da
água em Portugal

o Video explicativo O que é a Pegada Hídrica?

Estudo da APA Nitratos de origem agrícola em águas superficiais e
subterrâneas e Poluição provocada por nitratos de origem agrícola -
Relatório 2016-2019.

Cada vez é maior o número de iniciativas que procuram tornar o
deserto mais verde. Entre essas iniciativas encontramos o repórter e
ecologista John D. Liu que filmou uma experiência na China de
ecologização de uma zona árida vasta, que pode ver aqui. Também a
experiência do professor Luiz Carlos Pinheiro, especialista em

https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2018/artigos/alteracoes-climaticas-e-agua-2014-1
https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2018/artigos/alteracoes-climaticas-e-agua-2014-1
https://www.aprh.pt/rh/pdf/rh31_n1-2.pdf
https://www.aprh.pt/rh/pdf/rh31_n1-2.pdf
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020
https://coastal.climatecentral.org/
https://www.waterfootprint.org/en/
https://waterfootprint.org/media/downloads/ManualDeAvaliacaoDaPegadaHidrica.pdf
https://gulbenkian.pt/publication/o-uso-da-agua-em-portugal/
https://gulbenkian.pt/publication/o-uso-da-agua-em-portugal/
https://www.youtube.com/watch?v=3TZ4zgWu2dA
https://rea.apambiente.pt/content/nitratos-de-origem-agr%C3%ADcola-em-%C3%A1guas-superficiais-e-subterr%C3%A2neas
https://rea.apambiente.pt/content/nitratos-de-origem-agr%C3%ADcola-em-%C3%A1guas-superficiais-e-subterr%C3%A2neas
https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/Legislacao/NitratosOrigemAgricola/PT_RelatorioDiretivaNitratos_2016_2019.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/Legislacao/NitratosOrigemAgricola/PT_RelatorioDiretivaNitratos_2016_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IDgDWbQtlKI
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agricultura regenerativa. Entrevista realizada ao professor. Nesta
mesma linha também encontramos John Savory e a metodologia da
pecuária holística

Líneas claves y retención de agua:

o ECOMONTADO XXI - Keyline

o http://www.lineaclave.org/web/descripcion-de-la-linea-clave/

Bertule, M., Appelquist, L. R., Spensley, J., Trærup, S. L. M., & Naswa,
P. (2018). Climate change adaptation technologies for water: A
practitioner’s guide to adaptation technologies for increased water
sector resilience.

https://www.youtube.com/watch?v=SPyFs86fd9s
https://savory.global/
http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/o-projecto-ecomontado-xxi/
http://www.lineaclave.org/web/descripcion-de-la-linea-clave/
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/water_adaptation_technologies_0.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/water_adaptation_technologies_0.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/water_adaptation_technologies_0.pdf

