	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Municípios beneficiários do projeto ClimAdaPT.Local apresentam
a elaboração da sua Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas
Teve início hoje, 20 de junho, o 4º e último conjunto de workshops regionais do
projeto ClimAdaPT.Local (clim adapt-local.pt), de Capacitação e Disseminação, e que
incluirá a apresentação do processo de elaboração das Estratégias Municipais de
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) dos m unicípios beneficiários do projeto.
Durante os meses de Junho e Julho serão organizados 7 workshops regionais, com o
apoio dos municípios e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) envolvidas. Durante estes workshops, os municípios beneficiários
apresentarão aos municípios congéneres da sua Área Metropolitana/Com unidade
Intermunicipal, os passos que os conduziram à elaboração da sua EMAAC assim como
os aspetos m ais relevantes da estratégia.
O primeiro workshop (programa em anexo) deste conjunto decorre hoje e amanhã, 20 e 21 de
Junho, em Lisboa, no Auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e contará com a
participação especial de Therese Karlseng da Agência do Ambiente da Noruega.
O projeto ClimAdaPT.Local, lançado em Janeiro de 2015, tem como objetivo iniciar em Portugal um
processo contínuo de elaboração de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas
(EMAAC) e a sua integração nas ferramentas de planeamento municipal, trabalhando em parceria
com 26 municípios de todo o país. Pretende-se alcançar este objetivo pela capacitação do corpo
técnico municipal, pela consciencialização dos atores locais e pelo desenvolvimento de ferramentas e
produtos que facilitem a elaboração e implementação das EMAAC nos municípios participantes no
projeto e, no futuro, nos demais municípios portugueses.
Ao longo dos últimos 18 meses do projeto ClimAdaPT.Local, foram desenvolvidos os
seguintes objetivos específicos:
• Desenvolvimento de 26 EMAAC, em parceria com as respetivas autarquias;
• Desenvolvimento de um programa formativo em Adaptação Local às Alterações Climáticas, dirigido
aos 52 técnicos municipais das 26 autarquias beneficiárias;
• Criação de uma plataforma de comunicação online, que sensibilize as comunidades locais e
nacionais e capacite os técnicos municipais para a importância de promover a Adaptação
Local às Alterações Climáticas, apoiando a elaboração das EMAAC;
• Criação de uma Rede de Municípios de Adaptação Local às Alterações Climáticas em Portugal que
constitua um fórum permanente de reflexão e dinamização das políticas públicas locais no
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domínio da Adaptação.

Datas e locais dos Workshops Regionais de Capacitação e Disseminação
- 20 e 21 de Junho || Workshop Regional #4 de Lisboa e Vale do Tejo || Auditório dos Serviços Sociais
da Câmara Municipal de Lisboa.
- 24 de Junho || Workshop Regional #4 do Algarve || Auditório da CCDR Algarve, Faro
- 28 e 29 de Junho || Workshop Regional #4 do Norte || Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, Porto
- 4 de Julho || Workshop Regional #4 do Alentejo || Auditório da CCDR Alentejo, Évora
- 7 e 8 de Julho || Workshop Regional #4 do Centro || Auditório da CCDR Centro, Coimbra
- 11 de Julho || Workshop Regional #4 dos Açores || Centro Cultural de Vila Franca do Campo.
- 15 de Julho || Workshop Regional #4 da Madeira || Auditório da Assembleia Municipal da Câmara
Municipal do Funchal.

Lisboa, 20 de junho de 2016
Notas aos editores:
http://climadapt-local.pt/wp-content/uploads/2015/09/20150623-ClimAdaPT_PR_Resultados-dasvulnerabilidades-atuais-site.pdf
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