
Actividades HPP  
por todo o mundo  

que ajudam a 
contrariar o 

Aquecimento Global 
através da adaptação 



Adaptação 
 
Definição do dicionário 
relevante para 
se adaptar às alterações 
climáticas: 
a acção ou processo de se ir 
ajustando a novas condições 



Adaptação às alterações climáticas significa lidar com 
os impactos dessas alterações antecipando o que virá e 
tomando as medidas adequadas para evitar ou 
minimizar os danos que isso possa causar. 
 

Exemplos de medidas de adaptação incluem: 
•  usar os recursos hídricos escassos de modo mais eficiente, 
•  cultivar espécies mais tolerantes às secas ou às inundações, 
•  desenvolver produções agrícolas mais fortes, saudáveis e 

diversificadas, 
•  tornar-se mais auto-suficiente, 
•  escolher espécies arbóreas e práticas florestais menos 

vulneráveis face a tempestades, inundações e fogos, 
•  adaptar os edifícios para resistirem melhor a eventos 

climatéricos extremos, 
•  adoptar medidas de protecção contra inundações e subida dos 

níveis do mar com a construção de diques e barreiras de 
protecção naturais, 

•  proteger e reestabelecer vegetação crucial para o 
reabastecimento das reservas de águas subterrâneas. 



 
 

Actividades HPP que nos 
tornam melhor adaptados 
para lidar com um mundo 

mais quente –  
adaptação 



Unidades Produtivas HPP 
de produção de alimentos 
preparando-nos para um 

mundo mais quente 
mediante 

 

o desenvolvimento de uma 
maior diversidade de 

culturas 



Uma importante componente dos Clubes de Agricultores 
é cultivar diferentes culturas e variedades, fazendo com 
que seja mais provável que, pelo menos algumas, sejam 
capazes de produzir apesar da imprevisibilidade das 
condições climatéricas.  
Agricultores congoleses recolhendo as suas colheitas. 



Mulheres de um Clube de Agricultores zambiano 
mostrando alguns dos seus produtos. 



Domingo Aberto em Murgwi, Zimbabwe, onde 
agricultores locais mostram uma grande variedade de 
frutos e produtos hortícolas. 



Alguns agricultores dos clubes recolhem, multiplicam e 
partilham sementes. Isto reduz a dependência face às 
empresas de sementes e aumenta a probabilidade de 
preservar variedades melhor adaptadas à grande 
imprevisibilidade das condições climáticas. 



Alguns agricultores no Uttar Pradesh, Índia, fazendo a 
triagem da sua colecção de sementes de arroz. 



O projecto de sementes da HPP Índia estabeleceu vários 
bancos de sementes comunitários para armazenar de 
modo seguro as sementes das diversas variedades. 



Feira de sementes durante um Domingo Aberto em 
Murgwi, Zimbabwe, onde os agricultores locais 
apresentam uma grande variedade de sementes –  
aqui podem ver-se feijões. 



E aqui amendoins 



Diversificar é também pensar de acordo com novas 
linhas – por exemplo, instalar uma produção de peixe, 
como neste tanque no Frontline Institute, Zimbabwe. 


