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A Universidade de Aveiro (UA)
é uma das três universidades
na cionais participantes no
maior projecto alguma vez rea-
lizado em Portugal sobre adap-
tação às alterações climáticas.
O projeto ClimAdaPT.Local –
Estratégias Municipais de Adap-
tação às Alterações Climáticas
tem como principal objectivo
desenvolver 26 Estratégias Mu-
nicipais de Adaptação às Alte-
rações Climáticas (EMAAC), em
parceria com as autarquias e
desenvolver um programa for-
mativo sobre o tema dirigido
aos técnicos municipais. O pro-
jecto visa ainda criar uma Rede
de Municípios de Adaptação
Local às Alterações Climáticas
em Portugal.

O projecto ClimAdaPT.Local,
cujo lançamento decorre no
próximo dia 15, no Salão Nobre
da Reitoria da Universidade de
Lisboa, visa ainda capacitar os
municípios portugueses para
avaliar as vulnerabilidades lo-
cais e o respectivo potencial de
adaptação face às alterações cli-

máticas e aumentar a sua ca-
pacidade para incorporar a
adaptação às alterações climá-
ticas nos seus instrumentos de
planeamento e intervenções. 

Pretende-se promover a in-
tegração da adaptação às alte-
rações climáticas nas práticas
correntes de planeamento e

ges tão municipal, bem como
capacitar as restantes autar-
quias do país para introduzirem
esta temática nas suas políticas
de índole local.

A Rede de Municípios de
Adap tação Local às Alterações
Climáticas em Portugal será
constituída na perspectiva de se
tornar um fórum permanente
de reflexão e dinamização das
políticas públicas locais no do-
mínio da adaptação.

A intervenção da UA, através
do Centro de Estudos do Am-
biente e do Mar (CESAM), sob
co ordenação de Fátima Alves,

professora do Departamento
de Ambiente e Ordenamento
(DAO), incide na dinamização
de temas nas sessões de for-
mação, com três dos seus pe-
ritos e no apoio técnico a 10
municípios das regiões Norte
e Centro na elaboração das res-
pectivas estratégias de adap-
tação às alterações climáticas.
A equipa de peritos da UA é
constituída por Carlos Borrego,
professor do DAO, Carlos Coe-
lho, professor do Departa-
mento de Engenharia Civil, e
João Pedro Nunes, investiga-
dor do DAO. |

UA participa em projecto
nacional de adaptação
às alterações climáticas
Clima A UA é uma das três universidades envolvidas no projeto ClimAdaPT.
Local – Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas

Universidade de Aveiro
integra o projecto nacional
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