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A Universidade de Aveiro (UA)
é uma das três universidades
nacionais participantes no
maior projecto alguma vez rea-
lizado em Portugal sobre adap-
tação às alterações climáticas. 

Chama-se ClimAdaPT.Local
– Estratégias Municipais de
Adaptação às Alterações Climá-
ticas e trata-se de um projecto
que será apresentado amanhã,
no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade de Lisboa e con-
tará com a presença de espe-
cialistas da Noruega, Reino
Unido e Espanha para partilhar
a experiência do que já está a
ser feito na Europa em matéria
de adaptação local às alterações
climáticas.

O principal objectivo do pro-
jecto é desenvolver 26 Estra-
tégias Municipais de Adapta-
ção às Alterações Climáticas
(EMAAC) em parceria com as
autarquias e desenvolver um
programa formativo sobre o
tema dirigido aos técnicos mu-
nicipais. O projecto visa ainda
criar uma Rede de Municípios
de Adaptação Local às Altera-
ções Climáticas em Portugal.

Alterações do clima
motivam formação
Projecto Universidade de Aveiro participa no maior
projecto nacional sobre as alterações climáticas

D.R.

Criar estratégias de adaptação às alterações climáticas é missão

Dia 15 será celebrado o pro-
tocolo entre o ClimAdaPT.
Local e 26 autarquias: Ama-
rante, Barreiro, Braga, Bra-
gança, Castelo de Vide, Cas-
telo Bran co, Coruche, Évo -
ra, Ferreira do Alentejo, Fi-

gueira da Foz, Funchal, Gui-
marães, Ílhavo, Leiria, Lou -
lé, Lisboa, Montalegre, Seia,
Tomar, Odemira, Porto, S. J.
da Pesqueira, Tondela, Tor-
res Vedras, Viana do Castelo
e Vila Franca do Campo. |

ClimAdaPT celebra protocolo 
com as 26 autarquias beneficiárias

O projecto visa ainda capaci-
tar os municípios para avaliar
as vulnerabilidades locais e o
respectivo potencial de adap-
tação face às alterações climá-
ticas e aumentar a sua capaci-
dade para incorporar a adapta -
ção às alterações climáticas nos
seus instrumentos de planea-
mento e intervenções. Preten -
de-se promover a integração da
adaptação às alterações climá-
ticas nas práticas correntes de
planeamento e gestão munici-
pal, bem como capacitar as res-
tantes autarquias do país para
introduzirem esta temática nas
suas políticas de índole local.

A intervenção da UA, através
do Centro de Estudos do Am-
biente e do Mar (CESAM), sob
coordenação de Fátima Alves,
professora do Departamento
de Ambiente e Ordenamento
(DAO), incide na dinamização
de temas nas sessões de forma-
ção, com três dos seus peritos e
no apoio técnico a 10 municí-
pios das regiões norte e centro
na elaboração das respectivas
estratégias de adaptação às al-
terações climáticas. A equipa da
UA é constituída por: Carlos
Borrego, professor do DAO;
Carlos Coelho, professor do De-
partamento de Engenharia Ci-
vil; e João Pedro Nunes, inves-
tigador do DAO e do CESAM.

Para além da UA, a parceria
envolve 12 entidades nacionais,
incluindo os municípios de Cas-
cais, Almada e Sintra que já dis-
põem das suas estratégias de
adaptação. |




