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Vulnerabilidades vs Desafios de adaptação às mudanças climáticas
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Estratégias revisão NDC…

04

Rever os objetivos de mitigação e
analisar oportunidades para
aumentar as ambições em relação aos
objetivos já estabelecidos, tendo em
conta o contexto social e económico
do país

01
Aumentar as medidas de adaptação
e analisar oportunidades para
aumentar as ambições em relação
aos objetivos já estabelecidos
através da elaboração do NAP
(soluções baseadas na natureza)

Governança
Climática
Cabo Verde

Formular e comunicar uma
estratégia de longo prazo para a
redução das emissões de gases com
efeito de estufa

03

02

Reforçar a governação climática do
país, o quadro de transparência e
MRV (Measurement, Reporting
and Verification) sobre o
inventário de gases com efeito de
estufa, ações de mitigação, ações
de adaptação e apoio financeiro
recebido

Promover a Gestão Integrada da Água
o Construir infraestruturas de captação, adução e armazenamento de água
e recarga de águas subterrâneas
o Reforçar as ações de proteção das bacias hidrográficas para melhorar e
garantir a segurança alimentar
o Modernizar e massificar as tecnologias de irrigação localizada

ADAPTAÇÃO AOS
EFEITOS DAS
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Adaptar os sistemas de produção agrícola e florestal
o Promover e diversificar as atividades geradoras de rendimentos nas zonas
rurais
o Investir em técnicas de produção ambientalmente sustentáveis
o Utilizar variedades e espécies adaptáveis às condições edafoclimáticas

Proteger e prevenir a degradação das zonas costeiras
o Diversificar as atividades e medidas para a conversão das populações que
vivem da exploração dos recursos costeiros
o Prosseguir com ações para preservar e gerir as áreas marinhas protegidas
o Reabilitar e ou construir infraestruturas de proteção nas zonas costeiras
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Obrigado!

