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Câmara ‘abraça’
projecto nacional de
vertente ambiental
Ambiente Leiria é uma das cidades que vai integrar o pro-
jecto ClimadaPT.Local, que permite preparar respostas a
problemas como inundações e fogos florestais

A Câmara Municipal de Leiria
e outras 25 autarquias do País
assinam, amanhã, um proto-
colo entre o projecto Clima-
daPT.Local, que resulta de um
concurso lançado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, que
tem como objectivo a prepa-
ração do País, e de cada região,
para as consequências das al-
terações climáticas, que vão
afectar Portugal no futuro. A
iniciativa é financiada pela EEA
Grants, com verbas da No-
ruega, Liechs tein e Islândia,
através de um acordo com o
Governo português.

A Quercus defendeu que
uma das dificuldades no tra-
balho de definir uma estratégia
de adaptação às alterações cli-
máticas para cada autarquia
será a integração das medidas
nos instrumentos de gestão
territorial já existentes, como
os planos directores munici-
pais. Ana Rita Antunes, técnica
do gru po Energia e Alterações
Climáticas da Quercus, asso-
ciação que também colabora

no Climadapt Local, defende
que “a adaptação às alterações
climáticas terá de acontecer,
principalmente ao nível local,
ou seja, as autarquias terão de
se preparar para responder a
impactos ambientais”. 

Através daquele projecto se -
rá feito um trabalho sobre as
vulnerabilidades actuais e as
futuras de cada espaço físico
do País e a partir daí vai ser de-
senvolvida uma estratégia lo-
cal de adaptação às alterações
climáticas. Nesse âmbito, o
projecto visa ajudar as autar-
quias a desenvolverem a sua
estratégia de adaptação às al-
terações climáticas. 

“O próximo desafio será criar
uma rede de municípios para
que este projecto não acabe
daqui a um ano e meio", sa-

lientou Ana Rita Antunes.

Projecto permite
dar respostas locais

O especialista em alterações
climáticas Filipe Duarte Santos
garantiu que projecto Clima-
dapt Local, cujo protocolo vai
ser assinado amanhã, permite
preparar respostas em vários
municípios a problemas como
inundações, ondas de calor ou
riscos de fogos florestais rela-
cionados com mudanças do
clima.

Director do centro para a
adaptação aos impactos das
alterações climáticas (CCIAM
na sigla em inglês), da Facul-
dade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, Filipe Duarte
Santos explicou que a prepa-
ração dessas respostas tem a
ver “com saúde humana, on-
das de calor, secas prolonga-
das, fogos florestais, zonas cos-
teiras, proteção da costa, [ou]
como fazer a adaptação da
costa, no caso dos municípios,
destes 26, que são costeiros".|

ARQUIVO

Projecto visa dar
respostas a problemas
locais relacionados
com inundações
ou risco de incêndios 

Projecto pretende dar respostas a questões relacionadas com risco de fogos florestais, entre outras
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