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LISBOA - A Câmara de Lisboa vai promover um seminário - lotação já esgotada - sobre o impacto das
alterações climáticas nas cidades, dia 26 de Fevereiro às 10h30, no CIUL - Centro de Informação
Urbana de Lisboa, com a presença do vereador da Estrutura Verde e Energia, José Sá Fernandes, e do
vereador da Segurança e Proteção Civil, Carlos Manuel Castro. Os fenómenos climatéricos extremos,
de pluviosidade ou seca, terão um impacto cada vez mais maior nos municípios. Nesse sentido, esta
reunião tem como objetivo elaborar um Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, que vai permitir
a aferição de cenários climáticos com vista a diagnosticar vulnerabilidades. A sessão junta serviços
municipais, Juntas de Freguesia, Instituições do Estado, Universidades e Centros de Investigação e
Desenvolvimento, e Empresas, que vão contribuir com dados e elementos fundamentais dos vários
setores onde operam. Pretende-se construir um Plano para a cidade de Lisboa, que detalhe medidas
de adaptação e resposta a ocorrências mas acima de tudo que integre objetivos e medidas de
adaptação transversais, existentes em Planos e Estratégias municipais a vários níveis e a várias
escalas. No dia 15 de Janeiro de 2015, a Câmara Municipal de Lisboa assinou um Protocolo de
Cooperação com o consórcio do Projeto ClimAdaPT.Local, representado pela FFCUL - Fundação da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - Climate Change Impacts, Adaptation and Modelling
(ce3c - CCIAM). O Projeto ClimAdaPT.Local está alinhado com os objetivos principais da Estratégia
Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas (AC) e da Estratégia Nacional de Adaptação às AC
(ENAAC), pretendendo contribuir para os objetivos: · Incorporação da dimensão adaptação às ACs a
nível local e municipal em Portugal; · Criação de uma comunidade de agentes municipais,
sensibilizados para o tema e capacitados na utilização de ferramentas de apoio à decisão em
adaptação; · Promoção e disponibilização do conhecimento local em adaptação, nomeadamente na
definição de estratégias, planeamento e implementação de medidas e comunicação de resultados; ·
Redução de barreiras e constrangimentos ao envolvimento de agentes locais em processos de
adaptação; · Integração da adaptação nos processos de planeamento e decisão dos agentes
municipais e sectoriais.
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