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Comp (m) Larg (m) Alt (m)

24 100 16 300 433

Maio
(269 km2)

Comp (m) Larg (m) Alt (m)

26 300 23 900 2 829

Fogo
(476 km2)

Vulnerabilidades vs Desafios de adaptação às mudanças climáticas



Ciclos de Seca Chuvas torrenciais Ecossistemas frágeis 10% terreno arável

Escassez de água Extração ilegal de areia
80% infraestrutura e 

população na zona costeira
Gestão deficiente dos 

resíduos sólidos
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2025 e 2030 

CO2 | CH4 | N2O

40 medidas de Mitigação

23 medidas de Adaptação

A Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC



Energia

8 medidas

Transporte

2 medidas

Eficiencia

9 medidas

Saneamento

2 medidas

Residuos

13 medidas

Floresta

6 medidas

R. Hídricos

19 medidas

Zona Costeira

2 medidas

Produção

7 medidas
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O país já estabeleceu políticas e planos que permitem perceber que está alinhado com os

objetivos da NDC para o setor

permitem perceber que está alinhado com os

objetivos da NDC para o set

O país começou a abordar o tema e por esse motivo está no caminho da NDC

27% 48% 3% 22%

Executado/Em execução Planeado e/ou adotado
Desalinhado/ 

Sem progresso
Sem dados

Executado/Em execução

Planeado e/ou adotado

Nos casos em que se considera que o país está desalinhado com a NDC; ou que não tem sinais de

estar a trabalhar para a sua NDC no setor em causa, e por esse motivo não apresenta progressoDesalinhado/Sem progresso



Estratégias revisão NDC…

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)

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

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

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

0104

0203

Governança 
Climática

Cabo Verde



Promover a Gestão Integrada da Água

Adaptar os sistemas de produção agrícola e florestal

Proteger e prevenir a degradação das zonas costeiras

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

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

ADAPTAÇÃO AOS 
EFEITOS DAS 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

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



Principais Barreiras

Falta de uma estrutura
clara de Governança
Climática

Falta de liderança
institucional

Sistema 
Nacional de 

Inventários de 
Gases de 
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Projeto de 
Reforço da  

Governança 
Climática
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