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Resumo   |   As mudanças climáticas estão em destaque pela forte ameaça dos seus efeitos em áreas essenciais da
sociedade na medida em que o aumento da temperatura provoca alterações nos padrões de precipitação, subida do nível
do mar, erosão e outros impactes. O turismo é uma das principais atividades econômicas no mundo e é tanto responsável
por parte das emissões de CO2 como também uma das atividades que mais sofre com os impactes das previsões das
alterações climáticas. Sendo o turismo também uma ferramenta para a redistribuição da riqueza, um catalisador para
minimizar conflitos e um instrumento para preservação cultural e conservação ambiental, este artigo propõe uma discussão
sobre as causas, os efeitos e as medidas de mitigação e adaptação que o turismo pode ter. Para tal são utilizados como
base os relatórios do IPCC e suas projeções regionais. Com foco mais direcionado para a região europeia, verifica-se que
os impactes sentidos nesta área do planeta, onde a atividade turística é intensa, serão significativos, colocando inclusive
algumas localidades em risco de deixarem de exercer tais atividades. No entanto, verificam-se algumas medidas de mitigação e adaptação que já existem ou estão em fase de implementação.
Palavras-chave   |   Alterações Climáticas, Turismo, Mitigação, Adaptação.
Abstract   |  The focus is on the climate change because of the great threat of its effects on essential areas of the society,
to the extent that the increase of temperature causes changes in precipitation patterns, rising sea levels, coastal erosion
and other impacts. Tourism is one of the main economic activities in the world and is responsible for CO2 emissions as
well as one of the most affected activities by the climate change. Tourism is also a tool for economic redistribution, to
minimize conflicts, and an instrument for cultural preservation and environmental conservation. This paper proposes a
discussion about the causes, effects and mitigation, and adaptations measures that tourism may have, using as a basis
the IPCC reports and their projections. Focusing on the European region, one can verify that the impacts felt in this area
of the planet, with an intense tourist activity, will be significant, placing some destinations at risk of failing this activity.
However there are some mitigation and adaptation actions that already exist or are under implementation.
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