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O presidente da Câmara de Viana do Cas-
telo anunciou, ontem, a renovação de "to-
da a frota automóvel municipal até final
do mandato", substituindo-a por veículos

eléctricos, sendo que cinco carros chegam
esta semana, juntando-se aos sete já exis-
tentes. José Maria Costa, que falava du-
rante a apresentação pública da Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas, documento que integra 30

medidas, disse que a substituição da frota
automóvel será um "contributo importan-
te" do município "para a sustentabilidade
ambiental e para uma efectiva redução de

emissão de gases de carbono".
O autarca informou ainda que o conce-

lho foi seleccionado, pela Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa, para
integrar o projecto europeu Bridging Eu-

ropean and Local Climate Action (BEA-
CON) juntamente com 33 municípios da

Bulgária, República Checa, Alemanha,

Grécia, Polónia, Portugal e Roménia.
José Maria Costa explicou que o projec-

to vai proporcionar a partilha de expe-
riências e recolha de ensinamentos e boas

práticas dos países envolvidos.
A Estratégia Municipal de Adaptação às

Alterações Climáticas, ontem apresenta-
da, começou a ser delineada em 2015, e

inclui as "grandes preocupações" do mu-

nicípio no que diz respeito "ao território,
infraestruturas, protecção e erosão costei-

ra e as florestais", entre outras.
O secretário de Estado Adjunto e do

Ambiente, José Mendes, referiu que Via-
na começou "há mais de uma década a

preocupar-se com as questões ambientais
e que esta estratégia não surge por acaso.
Há uma cultura de estabelecimento de

parcerias com as instituições detentoras
de conhecimento", sublinhou, adiantando

que o exemplo de Viana seja "inspirador
para outros municípios que ainda não te-
nham a sua estratégia e que essas estraté-

gias sejam a valer, que resultem em políti-
cas públicas locais e em investimento".


