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ClimAdaPT.Local ajuda autarquias a minimizar riscos associados às alterações climáticas, promovendo
a implementação de estratégias de adaptação O projecto ClimAdaPT.Local - Estratégias Municipais de
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), em que participaram 26 municípios, teve início em
Outubro de 2014 e permitiu identificar as vulnerabilidades climáticas dos concelhos portugueses:
cheias, inundações, ventos fortes, temperatura elevada e ondas de calor, gelo/geada, deslizamento de
vertentes, subida do nível médio do mar e tendência de diminuição da precipitação média anual. De
acordo com Gil Penha-Lopes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e
coordenador executivo do projecto, estes eventos "deverão intensificar-se e tornarem-se mais
frequentes no futuro", sendo por isso importante "activar e capacitar os municípios para as alterações
climáticas". Premente é, também, "reduzir a sua vulnerabilidade e risco face aos impactos climáticos
que têm ocorrido e aos que estão considerados nas projecções climáticas futuras para esses
territórios". Este é um dos objectivos do projecto, integrado no programa AdaPT, e gerido e financiado
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto gestora do Fundo Português de Carbono. A
ambição do ClimAdaPT.Local é iniciar em Portugal um processo de elaboração de EMAAC e a sua
integração nas ferramentas de planeamento municipal. A primeira fase já acabou e o balanço é
bastante positivo, desde logo pela "adesão dos municípios num número superior ao previsto no
concurso, havendo autarquias que não integraram o projecto para não comprometer a sua qualidade",
frisa fonte oficial da APA. Penha-Lopes garante que as câmaras "compreenderam o seu potencial e
capacidades, e as suas limitações para adaptarem o seu território às alterações climáticas". Já Filipe
Duarte Santos, coordenador do projecto, lembra que uma das fragilidades sentidas foi a "dificuldade
de acesso a dados climáticos" e afirma que as autarquias procuraram identificar oportunidades que as
alterações climáticas podem gerar, dando o exemplo: "perceberam que a menor frequência de geadas
beneficia alguns tipos de culturas agrícolas". Depois de realizados 'workshops' sobre a temática da
adaptação municipal, "o próximo passo é reunir com a presidência da cada município para apresentar
o trabalho técnico-científico realizado e iniciar a criação da Rede Nacional de Adaptação Local",
informa Gil Penha-Lopes. Em Abril e Maio de 2016 estão previstos seis eventos regionais para
apresentar e disseminar os projectos. E em Julho haverá uma conferência final em que os resultados
obtidos serão divulgados. n Deslizamento de terras: é uma das maiores vulnerabilidades ambientais
das autarquias. Barreiro melhorou gestão territorial A Câmara do Barreiro foi uma das 26 envolvidas
no projecto ClimAdaPT.local e Rui Lopo, vereador do ambiente, diz que a participação esteve "focada
na perspectiva da mitigação, e na melhoria da eficiência energética e dos novos paradigmas de
mobilidade". Destaca que o projecto permitiu "a sensibilização e formação dos quadros e uma melhor
gestão do território, tornando mais perenes as medidas adaptativas que se identificaram". E frisa
ainda ter sido possível "a identificação de linhas estratégicas que nos permitem enquadrar no presente
e no futuro, os desafios multidisciplinares que as alterações climatéricas nos obrigam". Agora, é
"elaborar o documento estratégico", diz.
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