
  Tiragem: 98880

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 61957735 21-11-2015

Almada, um exemplo 
na Cimeira do Clima

Carla Tomás

L
idar com a erosão costei-
ra, proteger os espaços 
urbanos e naturais de 
inundações e de ondas 
de calor, recuperar li-
nhas de água e promo-
ver a agricultura de pro-
ximidade são as frentes 
do projeto de adaptação 

às alterações climáticas que a Câmara 
Municipal de Almada vai apresentar 
na Cimeira do Clima, a 1 de dezembro. 
O projeto MultiAdapt é um dos 20 se-
lecionados pela Organização das Na-
ções Unidas (entre mais de uma cente-
na de propostas de todo o mundo) que 
servirá como um exemplo a seguir cá e 
noutros cantos do planeta em termos 
de resiliência e acomodação ao que aí 
vem. “O que propusemos são planos 
simples e de elevada capacidade de 
replicação a nível mundial”, explica 
Catarina Freitas, diretora do departa-
mento de Energia, Clima, Ambiente 
e Mobilidade da Câmara de Almada.

Uma equipa que juntou técnicos da 
autarquia e investigadores de várias 
universidades pegou em estudos que 
apontam para cenários extremos em 
que a precipitação média pode cair 
para metade, mas também chover 
copiosamente nos meses de dezembro 
a fevereiro; e em que as temperaturas 
médias podem subir 5 graus Celsius 
e os dias com os termómetros acima 
de 35 graus triplicarem (dos atuais 10 
dias para 30) até ao fim do século, e 

começou a preparar a adaptação do 
concelho. “Os cenários de alterações 
climáticas foram integrados em todos 
os documentos e planos de ordena-
mento do território e outros planos 
municipais”, esclarece Catarina Frei-
tas, para quem, “não podemos escu-
dar-nos nas incertezas dos modelos 
para não fazermos nada”.

Entre as medidas já equacionadas 
em Almada constam a minimização 
das “ilhas de calor”, privilegiando a 
adoção de telhados brancos, para ate-
nuar a temperatura nos edifícios, ou 
de coberturas verdes, para melhorar 
a infiltração das chuvas; mas também 
a criação de corredores verdes e de 
hortas urbanas no espaço público para 
minimizar cheias e garantir a recupe-
ração da população em caso de uma 
calamidade.

Na frente costeira, as tempestades 
“Hércules” e “Tiffany” — que deixa-
ram as praias da Costa da Caparica 
sem areia e um rasto de destruição, 
em 2014 — contribuíram para que 
outras intervenções fossem planea-
das. Em março, o município avançou 

com a renaturalização do sistema du-
nar e a colocação de 100 mil plantas 
fixadoras de areia. “O projeto Redu-
na teve um investimento de 220 mil 
euros e efeitos muito mais positivos 
do que a alimentação artificial de 
areia feita pela Agência Portuguesa 
do Ambiente, que custou cinco mi-
lhões”, afirma Catarina Freitas. E, 
acrescenta: “É uma lição a reter”, 
quando dois terços da linha costeira 
do país enfrenta a ameaça de erosão 
devido à perda de sedimentos e à 
subida do nível do mar.

26 dão primeiros passos

“A Câmara de Almada e a de Cascais 
são das que mais medidas de adap-
tação às alterações climáticas têm 
implementado e mais estratégias têm 
transferido para os instrumentos de 
ordenamento do território”, atesta Gil 
Penha-Lopes, coordenador do projeto 
ClimaAdaPT.Local.

Liderado pelo centro de investiga-
ção CCIAM/CE3C da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, 

este projeto tem como objetivo de-
senvolver estratégias de adaptação em 
26 municípios, a que se juntam como 
parceiros Almada, Cascais e Sintra. 
O ClimaAdaPT.Local conta com 1,5 
milhões de euros, provenientes de 
um pacote de 3,5 milhões de euros do 
Programa AdaPT, gerido pela Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA) e 
financiado pelo EEA Grants (fundo 
proveniente da Islândia, Liechtenstein 
e Noruega (85%) e pelo Fundo Portu-
guês de Carbono (15%).

“Cada município já identificou as 
suas vulnerabilidades atuais e futu-
ras aos impactos climáticos, face aos 
cenários apresentados para 2050 e 
2100, e identificou as opções para re-
duzir essas vulnerabilidades”, explica 
Gil Penha-Lopes. O passo seguinte 
é “avaliar e orientar a transposição 
destas opções para os respetivos ins-
trumentos de gestão territorial”.

Entre as fragilidades detetadas 
encontram-se o aumento de riscos 
associados a inundações, incêndios 
florestais, erosão costeira, afetação 
de potencial turístico, ou o decrés-
cimo do fluxo de água nos rios, com 
consequências para o abastecimento 
público ou para a irrigação agrícola.

Para fazer face a estas vulnerabili-
dades, há ainda outros cinco projetos 
sectoriais financiados pelo AdaPT, que 
deverão estar concluídos até abril de 
2016. O GestAqua é um deles. Incide 
sobre a gestão das albufeiras de Mon-
te Novo e Vigia, que abastecem de 

Adaptação Trinta municípios estão a desenvolver projetos de adaptação às alterações climáticas. 
Almada é um dos mais avançados e foi selecionado para apresentar o seu na COP de Paris

INVESTIMENTO

3,5
milhões de euros é o valor atribuído 
ao programa de adaptação AdaPT, 
gerido pela Agência Portuguesa do 
Ambiente

LITORAL

200
milhões de euros de fundos 
comunitários (POSEUR) estão 
destinados a enfrentar avanços  
do mar e perda de território 
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A 20%

A 5000 livros do Guinness

SOLUÇÕES 1.D; 2.C; 3.B; 4.A

A 30 anos

A 500 kg

C 10%

C Dois pinheiros

C 850 anos

C 3500 kg

B 99%

B 50 oliveiras

B 500 anos

B 1000 kg

D 75%

D 400 agendas telefónicas

D 100 anos

D 200 kg

QUESTIONÁRIO

Você é mesmo verde?

RECURSOS A pesca 
intensiva com pouco controlo 
tem sido um dos maiores 
problemas ambientais ao longo 
dos anos. Sabe a percentagem 
de áreas piscatórias que já 
perderam os cardumes?

UTILIZAÇÃO A 
importância do papel no dia 
a dia ainda é significativa e o 
produto continua a ser dos 
mais procurados. Sabe a quanto 
equivale todo o papel que 
utilizamos ao longo de um ano? 

RESÍDUOS Diariamente, 
o ser humano produz uma 
quantidade considerável de lixo. 
Sabe o valor, em média, que 
anualmente cada um de nós é 
responsável por produzir?

DECOMPOSIÇÃO Pensos 
higiénicos, toalhitas ou copos 
de plástico são elementos 
produzidos pelo homem que 
mais tempo demoram a ser 
absorvidos pela natureza. De 
quantos anos precisam?

1

2

3

4

Na Maia só paga  
o que poluir

PORTUGAL Na Maia, con-
trola-se quem polui fazen-
do com que os cidadãos 
paguem apenas os serviços 
de gestão relativos àquilo 
que desperdiçaram. Tudo 
graças ao PAYT — Pay as 
You Throw. O funciona-
mento é simples: os utentes 
carregam num botão e só 
depois de ouvirem o sinal 
podem passar o cartão e 
deitar o lixo. Depois ouvem 
outro sinal, que indica que 
o equipamento está fecha-
do. Em termos de gestão de 
resíduos, Maia é o concelho 
mais evoluído do país.

Dar energia a 
quem não a tem
ÁFRICA A ONU, em parceria 
com a EDP, tem trabalhado 
para levar energia às popu-
lações mais desfavorecidas. 
No Quénia já levaram ener-
gia a 6000 pessoas para que 
tenham acesso aos mais 
básicos cuidados, através 
de uma solução ambiental 
sustentável. Em Angola, as 
tecnologias de informação 
e cuidados de saúde chega-
ram a 500 casas com recur-
so a 505 painéis solares. Em 
Moçambique está-se a criar 
uma minirrede para eletrifi-
cação de uma comunidade 
rural que pretende atrair 
investidores.

As ondas  
de 17 metros  
da Windfloat

PORTUGAL Para dar respos-
ta às vantagens de captar 
energia eólica em alto-mar, 
a EDP apresentou a Win-
dfloat, turbina eólica com 
tecnologia offshore flutuan-
te que se encontra na Póvoa 
de Varzim. Funciona através 
de um sistema de compor-
tas que se vão enchendo de 
água na base de três pilares. 
Lembra-se do recorde de 
McNamara na Nazaré? A 
Windfloat portuguesa sur-
fou, na mesma altura, ondas 
de 17 metros.

Veja este mês, de 2ª a 6ª 
feira no site do Expresso 
e no Diário, os textos 
completos das Ideias 
Verdes

3 
ideias 
verdes

TRÊS PERGUNTAS A

Jorge Moreira  
da Silva 
Ministro do Ambiente, Ordenamento  
do Território e Energia 

 P A Agência Europeia do Ambiente 
considerou, com base num inquérito 
divulgado há um ano, que Portugal é 
dos países que apresentam “vontade 
mediana” em desenvolver políticas 
de adaptação às alterações climáti-
cas. Como comenta?  
 R Pelo contrário, se há país que tem 

chamado a atenção pela resposta in-
tegrada que tem dado à mitigação e à 
adaptação às alterações climáticas é 
Portugal. A OCDE coloca-nos no top ten 
dos mais vulneráveis, com 60% da orla 
costeira em risco de erosão e ameaças 
aos recursos hídricos. Temos alocado 
significativos recursos financeiros a 
estas áreas. Em 2014 e 2015, Portugal 
investiu €300 milhões na proteção da 
orla costeira, um valor superior a todo 
o acumulados nos últimos 20 anos. E 
nos novos fundos Portugal 2020 demos 
prioridade financeira à adaptação nas 
áreas da água e da erosão costeira, para 
as quais serão disponibilizados mais 
€200 milhões. Para a prevenção de in-
cêndios e de cheias estão previstos mais 
€400 milhões. 

 P A Estratégia Nacional de Adapta-
ção às Alterações Climáticas é sufici-
entemente ambiciosa?  
 R A estratégia de adaptação integra 

o Quadro Estratégico 2020 útil para 
definir o recurso a fundos europeus e 
está em linha de conta com a avaliação 
científica de que dispomos. Felizmente, 
em Portugal, governos, municípios e ci-
dadãos têm consciência da necessidade 
de adaptação. Os temporais de inver-
nos anteriores e as cheias e eventos 

extremos (como minitornados) cada vez 
mais frequentes contribuíram para essa 
consciência.

 P Está otimista face a um acordo na 
Conferência de Paris?  
 R Estou otimista. Esta é a primeira 

COP onde não existem dúvidas quan-
to às bases científicas das alterações 
climáticas, nem de que o combate é 
gerível e custo-eficiente. Os relatórios 
produzidos nos últimos anos dizem-
-nos que  o custo de nada fazermos é 
20 vezes maior do que o de reduzirmos 
as emissões. O combate às alterações 
climáticas também gera crescimen-
to económico e emprego. A economia 
verde está a crescer a um ritmo de 4% 
ao ano e representa já €4 biliões. Estou 
otimista porque há vontade política. 
Cerca de 150 países, responsáveis por 
90% das emissões, apresentaram já as 
suas contribuições para reduzir as emis-
sões. Não chegam para  atingir a meta 
do aumento médio global máximo de 
dois graus Celsius, já que apontam para 
2,7° C. Por isso é fundamental chegar a 
um acordo vinculativo e inclusivo que 
permita revisões quinquenais das metas 
para que os objetivos sejam atingidos. 

EVENTOS

COP 21
A Cimeira do Clima, que se realiza em 
Paris de 30 de novembro a 11 de 
dezembro, contará com a 
participação de 137 chefes de Estado e 
de Governo, anunciou o ministro 
francês dos Negócios Estrangeiros, 
Laurent Fabius. O Presidente norte-
americano Barack Obama já 
confirmou a presença

MARCHA PELO CLIMA
As duas grandes Marchas pelo Clima 
marcadas para Paris (para 29 de 
novembro e 12 de dezembro) foram 
canceladas por motivos de segurança, 
na sequência dos ataques de 13 de 
novembro. Outras manifestações a 
exigir que os políticos reunidos em 
Paris assumam medidas concretas 
para travar as emissões de gases de 
efeito de estufa e minimizar as 
consequências do aquecimento global 
terão lugar noutras cidades, 
designadamente em Lisboa, Coimbra 
e Fátima

I CONGRESSO CPLP
A Reitoria da Universidade de Lisboa 
acolheu esta semana o I Congresso da 
Comunidade de Língua Portuguesa 
sobre Alterações Climáticas. A criação 
de um “painel intergovernamental” da 
comunidade lusófona para “ajudar os 
decisores sobre as direções a seguir” 
foi uma das sugestões postas na mesa 
por Tércio Ambrizzi, professor da 
Universidade de São Paulo

EMPRESAS PELA ADAPTAÇÃO
A 23 de novembro, o projeto 
ClimAdaPT promove a conferência 
“Empresas na Adaptação local”, na 
Reitoria da Universidade de Lisboa. O 
objetivo é divulgar estratégias 
seguidas na Europa e em Portugal e 
capacitar as empresas a agir e a 
encontrar financiamento

água o concelho de Évora e tem como 
parceiros a Universidade de Aveiro, a 
empresa Águas do Centro Alentejano 
e o instituto norueguês Vestlandsfor-
sking. “O projeto ainda está no início, 
mas a ideia é prever a quantidade de 
água que estará disponível nas albufei-
ras consoante os diferentes cenários 
e definir como se vai gerir cada uma 
para fazer com que dure mais tempo 
em cenários de seca”, esclarece João 
Pedro Nunes, investigador da Univer-
sidade de Aveiro.

Castelo de Bode aguenta-se

Preocupada com as possíveis conse-
quências das mudanças do clima no 
abastecimento de água a três milhões 
de portugueses, esteve também a 
EPAL. Mas, um estudo, desenvolvi-
do entre 2010 e 2014, concluiu que 
“a albufeira de Castelo de Bode tem 
características naturais que lhe permi-
tem aguentar”, garante Ana Luís, res-
ponsável pelo planeamento da EPAL.

Mesmo com uma redução de 14 a 
18% da  precipitação e com uma redu-
ção das afluências de água que pode 
chegar a 34%, o cenário mais negro 
aponta para que se verifique “no final 
do século o equivalente ao que acon-
teceu na seca vivida em Portugal em 
2005”, acrescenta Ana Luís. Apesar 
“dos cenários confortáveis”, a em-
presa optou por equacionar desvios e 
desenvolver projetos para reutilização 
de água e abertura de novos furos, 
assim como desenvolver indicadores 
que sinalizam trimestralmente limia-
res de alerta.

A pouco e pouco vão surgindo no-
vos projetos de adaptação em várias 
frentes. Um deles, desenvolvido na 
Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, como conta o investiga-
dor Moutinho Pereira, descobriu que 
“a aplicação de uma argila esbranqui-
çada sobre as folhas da videira permi-
te arrefecer as folhas e refletir a luz, 
tornando as vinhas do Douro mais 
resilientes a um clima cada vez mais 
quente e seco”.

ctomas@expresso.impresa.pt

Eventos extremos como 
 a tempestade “Hércules”, que 

assolou a costa portuguesa em 
2014, podem repetir-se com 

mais frequência no futuro 
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