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Lisboa climaticamente neutra e 
inteligente em 2030



Lisboa

10.000 ha
Área total

547.733
Pop. residente

925.959
Residentes + 
pendulares

1.406.000
Empregos

4.432 ha
Áreas verdes



Clima mediterrânico com 

influência atlântica
Clima

Lisboa

18ºC
média anual

30ºC
máx.(agosto)

8ºC
mín.(janeiro)

859mm

prec.total
por ano

260dias
sem chuva 
por ano *

9dias*
com ondas de 

calor / ano

2,37m
nível médio 

da maré

4,48m
nível maré   

alta

precipitação nível do mar



Cenários climáticos
Lisboa

Temperatura 
média

Precipitação Nível mar Fenómenos 
extremos



Cenários climáticos
Lisboa

Aumento da 
temperatura

Diminuição da 
precipitação média

Subida do nível da 
água do mar

Aumento de 
fenómenos extremos



Fenómenos 
extremos

Lisboa
Cenários climáticos



LisboaMean
Temperature

4.432 ha
Áreas verdes

Cenários climáticos



Ação Climática em Lisboa
Compromissos e metas



9



10

NEUTRALIDADE CLIMÁTICA

ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA

INCLUSIVA E JUSTA

Redução de 70% 85% emissões de 
GEE entre 2002 e 2050, atingindo a 
Neutralidade Climática em 2050 2030.

Adaptar a cidade a fenómenos 
climáticos extremos, melhorar a 
resiliência às vulnerabilidades 
climáticas atuais e futuras e a 
capacidade de resposta.

Garantir uma transição justa e 
inclusiva, combatendo as 
desigualdades e mitigando a pobreza 
energética.

Objectivos e metas



85%

2.0

Plano de Ação 
Climática
2030

Objetivos e metas de mitigação
Ação Climática em Lisboa



2.0 Objetivos e metas de adaptação
Ação Climática em Lisboa

Plano de Ação 
Climática
2030



2.0 Objetivos e metas de adaptação

AUMENTO ÁREAS 
VERDES

MELHORAR A EFICIÊNCIA 
HÍDRICA

MELHORAR SISTEMA DE 
DRENAGEM

Ação Climática em Lisboa

Plano de Ação 
Climática
2030



Increase Green Infrastructure

N

 Increase the green and permeable areas, allowing the 

“natural ventilation corridors” to cool the city and 

regulate the climate

 Adapt the green infrastructure, choosing native plants 

and more adapted species (more resilient to water stress) 

and enhancing biodiversity

 Planting rainfed biodiverse meadows, instead of 

classical grass fields

 Reinforce the vegetation at a street/neighborhood

level > Program “A tree in each corner”

 Create “cooling islands” in Urban Heat Island Effect 

critical areas > Program Colling the City

Ação Climática em Lisboa





RIBEIRINHO

6 | 9
Corredores 

verdes 
concluídos

OLIVAIS

ORIENTAL

PERIFÉRICO

MONSANTO

VALE DE ALCÂNTARA

RIO SECO

CENTRAL

ALTA DE LISBOA



+ 350 ha
2021 em 
relação a 

2008



Parque urbano do Vale da 
Ameixoeira

Soluções de base natural



Praça de Espanha

2019 ANTES

2020 PROJECT

Novos parques urbanos



PARQUE 
GONÇALO 

RIBEIRO TELLES 

2022

PARQUE 
GONÇALO 

RIBEIRO TELLES 

2022

Novos parques 
urbanos



2022   
+ 200 ha

Aumento áreas verdes
PROJETOS EM CURSO

 Parques urbanos 

 Parques hortícolas

 Jardins de proximidade

 Conclusão corredores verdes

 …



Escassez de água e uso inteligente
Lisboa

Como pode Lisboa 
crescer verde, sem 

comprometer…
… os recursos
azuis, i.e. água
potável?
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Salvaguardar a segurança da 

água potável em Lisboa, 

promovendo a sua circularidade

e um uso adequado.

Garantir a sustentabilidade e 

resiliência de Lisboa à escassez

de água.


30% redução do consume de 

água potável até 2030 (ano ref.  

2018)

Objectivos e metas: USO INTELIGENTE DA ÁGUA



Parque Tejo



• Construção de bacias de retenção e regularização dos 

cursos de água, melhorando a capacidade de infiltração

• Construção de 2 túneis de derivação para águas pluviais 

de enchentes e um reservatório de 17.000 m3 (-80% de 

inundações)

• Implementação de um sistema de monitorização e alerta

Monsanto–
Stª Apolónia

Plano Geral de Drenagem
Ação Climática em Lisboa



Governança

 Participação ativa e informada da comunidade local, 

criando mecanismos que estimulem o envolvimento dos 

cidadãos, empresas, instituições, associações e 

sociedade civil

 Novo “Conselho de Cidadãos de Lisboa”: debate e co-

criação de soluções para resolver problemas que afetam

a cidade e melhorar a sua qualidade ambiental

 Program “Planta a sua árvore em Lisboa” envolvendo

associações locais e voluntários

 “Compromisso Verde de Lisboa”: 238 empresas, 

associações, instituições públicas e privadas, 

comprometidas com economia de energia, mobilidade 

sustentável, eficiência hídrica, redução de resíduos …

Ação Climática em Lisboa





Keep on the track

 Em Outubro de 2022, Lisboa ganhou

Covenant City Spotlight Award 2022 

referente às cidades com >250.000 

habitants.

 O Covenant 2022 Awards é aberto a 

todos os signatários europeus do 

Covenant of Mayors

 O processo de avaliação de Lisboa

baseou-se no compromisso político da 

atual administração municipal, no novo 

mecanismo participativo “Conselho dos 

Cidadãos”, no Plano de Ação

Sustentável para as Energias e o Clima

e nos dados reportados pelo CDP-ICLEI.

Ação Climática em Lisboa



OBRIGADA
ana.lourenco@cm-lisboa.pt


