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Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, encerra evento

Setúbal acolhe
conferência
internacional sobre

alterações climáticas
Iniciativa abre
com intervenções
de Dores Meira,
Nuno Lacasta,
presidente da APA,
e Fernando Mediria.
Catedráticos Filipe
Duarte Santos
e Vi ri ato
Soromenho-Marques
juntam-se a Rafaela
Saldanha Matos,
coordenadora
do LNEC, para
analisarem
desafios da

mudança climática

0 Fórum Municipal Luí-

sa Todi, em Setúbal,
vai receber uma con-

ferência internacional que
visa debater as vulnerabili-
dades da Área Metropolita-
na de Lisboa (AML) às alte-

rações climáticas e que irá

contar com a participação
do ministro do Ambiente,
João Pedro Matos Fernan-
des. A iniciativa, promovida

pela AML com apoio da Câ-

mara Municipal de Setúbal,
está agendada para o próxi-
mo dia 8 de Maio e contem-

plará ainda uma apresenta-
ção do Plano Metropolitano

de Adaptação às Alterações
Climáticas (PMAAC) da AML.

João Pedro Matos Fernan-
des irá intervir na sessão de

encerramento que engloba
uma primeira intervenção
de Carlos Humberto, primei-
ro secretário da AML, previs-
ta para as 16h30.

Subordinada ao tema as

"Vulnerabilidades e Desa-
fios Metropolitanos", a con-

ferência, organizada no

âmbito da elaboração do

PMAAC da AML, tem a ses-
são de abertura agendada

para as IOhOO, com inter-

venções de Maria das Do-

res Meira, presidente da au-

tarquia de Setúbal, Nuno La-

casta, presidente da Agên-
cia Portuguesa do Ambien-

te, e Fernando Medina, que
preside ao Conselho Metro-

politano da AML e à Câmara

Municipal de Lisboa.

Logo de seguida, pelas
10h30, será feita uma apre-
sentação sobre o PMAAC da

AML, tendo como mote "Cli-

ma futuro e vulnerabilida-
des na Área Metropolitana
de Lisboa".

Uma hora depois (llh30)
o painel composto pelos

professores catedráticos Fi-

lipe Duarte Santos (Faculda-
de de Ciências da Universi-

dade de Lisboa) e Viriato So-

romenho-Marques (Faculda-
de de Letras da Universida-

de de Lisboa) e pela inves-

tigadora e coordenadora do

Laboratório Nacional de En-

genharia Civil (LNEC), Rafae-

la Saldanha Matos, irá dina-
mizar o debate em torno do

tema "Desafios da mudança

climática".
Partilha de experiências

e momento cultural
Os trabalhos continuarão

à tarde, a partir das 14h30,
desde logo com a partilha
de experiências sobre a ma-
téria. Elena Veza Martinez,
da Área Metropolitana de

Barcelona (Espanha), Mau-
rice Wagner, da Região Me-

tropolitana de Frankfurt am
Mam (Alemanha), e Eduar-

do Vítor Rodrigues, presi-
dente do Conselho Metro-

politano da Área Metropoli-
tana do Porto, vão apresen-
tar testemunhos sobre "Ex-

periências metropolitanas
de adaptação às alterações
climáticas".



Segue-se um apontamen-
to cultural, pelas 16h00,
com actuações da Acade-

mia de Dança Contemporâ-
nea de Setúbal, da Acade-
mia de Música e Belas-Artes

Luísa Todi e do Teatro Ofici-

na Multi Artes (TOMA).
As intervenções do pri-

meiro secretário da AML e

do ministro do Ambiente

marcam, depois, o encerra-
mento dos trabalhos.

A conferência tem inscri-

ções gratuitas a decorrer

em www.aml.pt ou em www.

mun-setubal.pt.


