Alterações climáticas, justiça e desenvolvimento
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1 O projecto SIAM, liderado pelo Professor Filipe Duarte San-

tos, documenta a situação em Portugal: Santos, F. D. e Miranda, P. (ed) 2006 — Alterações Climáticas em Portugal,
Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação — Projecto
SIAM II, Gradiva, Lisboa.
Referências bibliográficas
ADGER, N. W. et al (2006) — Fairness in Adaptation to
Climate Change. Cambridge: MIT Press.
AGRAWALA, S. e CRICK, F. (2009) — Climate Change
and Development: Time to Adapt. In: Palosuo E. (ed) Rethinking Development in a Carbon-Constrained World,
Ministry of Foreign Affairs, Finland.
BAPNA, M. e MCGRAY, H., (Novembro 2008) — Financing
Adaptation: Opportunities for Innovation and Experimentation. Washington. D. C.: World Resources Institute
CIDSE - Caritas Internationalis Climate Change Policy
Group (Maio 2009) — Reducing Vulnerability, Enhancing

Resilience: The Importance of Adaptation Technologies
for the post-2012 Climate Agreement. Global Environment
Facility (Outubro 2006) — Linking Adaptation to Development, Washington, D. C.: GEF Secretariat.
HANSEN, J. e MAKIKO, S. (2007) — Global Warming:
East-West Connections. NASA Goddard Institute for Space
Studies and Columbia University Earth Institute, New York.
STERN, N. (2006) — The Economics of Climate Change.
Cambridge: Cambridge University Press.
STERN, N. (2009) – The Global Deal – Climate Change
and the Creation of a New Era of Progress and Prosperity. New York: Public Affairs.
UNFCCC (1992) Convention on Climate Change;
United Nations Development Program (2007), Human
Development Report 2007-2008.
WARNER, K. et al. (Maio 2009) – In Search of Shelter
– Mapping the Effects of Climate Change on Human
Migration and Displacement. Care International e outros.
Disponível em http://careclimatechange.org

71

