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NOTA PRÉVIA
Proteger o futuro, a bem de todos.
As alterações climáticas estão aí; já deixaram de ser uma possibilidade ou um cenário
incerto num futuro que todos queremos seguro para nós, para os nossos filhos, para os
nossos netos. No âmbito do Conselho Metropolitano do Porto assumi, por isso, o compromisso de motivar todos os municípios da região para introduzir este tema na sua agenda
política, até por ser hoje evidente que cada um dos 17 municípios da Área Metropolitana
do Porto deve trabalhar, localmente ou a nível intermunicipal, para se adaptar às alterações climáticas e mitigar os seus efeitos. Todos nós temos obrigação de descer a escala
de análise e, do ponto de vista municipal ou intermunicipal, transformar em práticas concretas os resultados do estudo apresentado, em Julho último, sobre alterações climáticas.
Estamos, por isso, numa segunda fase de um trabalho estratégico que, necessariamente, se prolongará no tempo e nos diz respeito a todos. Na sua génese está o Plano
Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, um instrumento de trabalho, de
diagnóstico e de compreensão dos fenómenos climáticos, ainda tão desconhecidos, e
orientador das práticas a implementar por cada um dos municípios.
É tempo de reunir as diferentes estratégias municipais de adaptação às alterações
climáticas. Em Gaia, um dos dez pilares da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável
que orienta a acção do executivo é o “Proteger”, que visa “assegurar o cuidado pela
Natureza e pelo bem-estar de todos”. Enquadram-se neste âmbito as medidas do município para este roteiro estratégico, de que são exemplo o Plano Municipal de Arborização, a gradual substituição da frota por veículos eléctricos, o programa de instalação de
moloques, a retirada integral de amianto das escolas ou a adesão ao programa Locarbo,
centrado na eficiência energética dos edifícios.
É um orgulho poder afirmar que estão dados os primeiros e importantíssimos passos para uma estratégia conjunta que minimize os riscos climáticos, não só através de
medidas concretas implementadas pelos municípios, mas também com constantes
ações de sensibilização que motivem as populações a serem protagonistas de um estilo
de vida mais saudável para si e para o meio ambiente em que se inserem.
EDUARDO VÍTOR RODRIGUES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
PRESIDENTE DO CONSELHO METROPOLITANO DO PORTO
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui a Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas de Vila Nova de Gaia, desenvolvida no âmbito do projeto METROCLIMA – adaptação às alterações climáticas na Área Metropolitana do Porto (AMP): conhecer, planear, comunicar, antecipar. Este projeto
visa a elaboração das Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas e a sua integração nas ferramentas de planeamento de todos os
municípios da Área Metropolitana do Porto e a elaboração de 26 Estratégias
Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas. Para a prossecução deste
objetivo o projeto apostou na “capacitação do corpo técnico municipal, pela
consciencialização dos atores locais e pelo desenvolvimento de ferramentas e produtos que facilitassem a elaboração e implementação das EMAAC”.
As preocupações com as alterações climáticas e os seus impactos nos sectores
ambientais, sociais e económicos, têm sido apontados como uma das maiores
ameaças para o planeta e para a humanidade. O protocolo de Quioto, assinado
em 1997, no Japão, foi o primeiro e único (até à data) tratado jurídico internacional que apresentou compromissos rígidos para limitar as emissões quantificadas de gases com efeito de estufa dos países desenvolvidos. Este protocolo foi o
culminar de uma série de eventos, iniciados em 1988, no Canadá, onde ocorreu
a Conferência sobre alterações climáticas, tendo sido esta temática debatida
por governantes e elementos da comunidade científica. Dois anos mais tarde,
em consequência dessa conferência surge o 1.º relatório do Painel Intergovernamental de Alterações Climáticas (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate
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Change), culminando este processo com a Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Alterações climáticas, Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil.
Apesar da existência deste instrumento internacional e de todas as ferramentas e ações
desenvolvidas para cumprir as metas de Quioto, o conhecimento atual considera que “as
alterações do clima são inevitáveis, existindo ainda grande consenso de que as emissões
globais de gases com efeito de estufa continuarão a aumentar nas próximas décadas”.
O 5.º Relatório de Avaliação do IPCC conclui que a alteração da temperatura média
global à superfície poderá exceder os 1,5ºC, até ao fim do século XXI, convencionando
que haverá consequências perigosas para os sistemas naturais e humanos, como já
se tem verificado com os impactos negativos ocorridos em todos os continentes e
oceanos. Os eventos extremos ocorridos, tais como as ondas de calor, secas, cheias e
fogos florestais vieram expor a significativa vulnerabilidade de alguns ecossistemas e
de muitos sistemas humanos à variabilidade climática.
Os crescentes riscos a que estes sistemas ficam expostos, requerem uma abordagem sistémica e integrada de planeamento, que considere a dimensão interativa entre
fatores naturais e antropogénicos e que podem resultar numa maior imprevisibilidade
dos impactos desses eventos climáticos extremos.
Desde 2010 que Portugal tem uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas, cuja primeira fase decorreu entre 2010 e 2013, tendo sido produzido um
relatório de progresso onde foram elencados os pontos positivos e limitações identificadas ao longo destes 3 anos. Das limitações apontadas, importa realçar a “necessidade
de maior envolvimento e capacitação dos agentes locais, designadamente através de
uma maior intervenção dos municípios.”
Uma das prioridades a atender, prende-se com a possibilidade de apresentar projetos a diversas linhas de financiamentos, comunitários ou nacionais. Assim surge, o
Programa AdaPT, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e pelo Fundo Português de Carbono, enquanto programa preponderante na
promoção da adaptação em Portugal, colmatando as seguintes lacunas:
•

Sistematização e disseminação de informação climática;

•

Coordenação dos diferentes níveis administrativos;

•

Capacitação dos municípios na área de políticas de adaptação;

•

Sensibilização da população com foco estratégicos nas escolas;

•

Criação e desenvolvimento de ferramentas de apoio à ação sectorial.

Com a evolução para a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 – ENAAC 2020 – pretende-se agora “encontrar os meios e as ferramentas
para a transposição do plano teórico para o plano de atuação através de um maior
foco na implementação eficiente de medidas de adaptação e promovendo a sua integração nas diversas políticas sectoriais e nos programas e planos territoriais.”
Pretende-se com a ENAAC 2020 melhorar a interação entre grupos sectoriais e alargar
o seu âmbito de trabalho, a áreas não cobertas anteriormente, como os transportes;
reforçar os meios de comunicação com a comunidade científica, integrando-a na estrutura de governação da ENAAC, contribuindo para a disseminação da informação técnica
e científica, para a monitorização e compilação de boas práticas de adaptação, assim
como a definição de prioridades de ação.
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Neste contexto e no âmbito METROCLIMA, a AMP promoveu uma ação de
capacitação dos técnicos das autarquias, que integram a AMP. No seguimento
dessa ação de capacitação, apresenta-se agora, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova de Gaia.

1.1. Enquadramento de Vila Nova de Gaia
O concelho de Vila Nova de Gaia integra a Área Metropolitana do Porto (AMP)
assumindo uma posição nuclear, cujo território representa cerca de 8% da área
da AMP, que totaliza uma área de 2040 km2, distribuídos pelos 17 municípios
que a compõem. Gaia detêm uma área de cerca de 168,46 km2, limitado a norte
pelo rio Douro e a Poente pelo Oceano Atlântico. Duas frentes de contacto com
a água, numa extensão de cerca de 17 km de frente marítima e 27 km de frente
fluvial, que servem de fronteira aos concelhos do Porto e Gondomar. A sul, os
concelhos vizinhos são Espinho e Santa Maria da Feira.
Figura 1 – Vila Nova de Gaia na AMP

13

Área Metropolitana do Porto – Município de de Vila Nova de Gaia

1.1.1. Caracterização biofísica
1.1.1.1. Relevo e Hidrografia
Figura 2 – Cartograma do Relevo, Hidrografia e Declives em VNGaia
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O relevo e a rede hidrográfica constituem fatores diferenciadores do território, definindo áreas ecologicamente distintas, com diferentes aptidões para a
instalação das mais diversas atividades.
Na organização do território de Vila Nova de Gaia é estruturante a linha de
cumeada central que divide o território em duas bacias hidrográficas: a bacia
das ribeiras que drenam para o rio Douro e a bacia das ribeiras que drenam
para o Oceano Atlântico.
A referida linha de cumeada central atravessa o concelho no sentido NNW-SSE, unindo as elevações mais proeminentes numa paisagem cuja altimetria
varia entre os – 7 metros (na Pedreira na Quinta da Bela Vista, em Canidelo) e
os 259 metros (em Sandim e em Seixezelo). De entre os pontos de cota mais
elevada ao longo da linha de cumeada central destacam-se: o Monte da Virgem
(209 metros), o Monte de Santo Ovídio (236 metros), a Serra de Negrelos (243
metros), o Monte da Senhora da Saúde (241 metros), o Monte de S. Vicente (243
metros) e de Vergada (243metros).
A rede hidrográfica do concelho apresenta-se, de um modo geral, pouco
densa. Esta rede apresenta duas realidades fisiográficas distintas, separadas
pelo afloramento granítico central, que divide a rede nas duas bacias descritas:
litoral marítimo e frente ribeirinha. Dependendo do relevo e do substrato geológico da área onde se desenvolvem as diferentes linhas de água, estas apresentam maior ou menor expressão no território.
Em termos de declive é possível identificar três zonas distintas. Uma primeira, na parte ocidental do concelho, onde o relevo é pouco acidentado e os
declives variam entre 0% e 8%. Uma segunda, na parte oriental do concelho,
onde o relevo é acidentado e predominam as encostas com declive acentuado
a muito acentuado (declive superior a 8%). A zona central do concelho regista
uma situação intermédia entre as duas zonas anteriores. (Relatório de Caracterização Biofísica 2.6, 2006).
No que respeita a exposição de solar, mais uma vez, o afloramento rochoso
central assume-se como o elemento que divide a área do concelho com uma exposição solar mais favorável, mais iluminada e mais quente a Oeste, e a área com
a exposição solar dominante menos favorável, menos iluminada e mais fria, a Este.

1.1.1.2. Valores Ecológicos
No que concerne aos valores faunísticos presentes no concelho, um estudo realizado pela CCDRN e CIBIO em 2004, destacou como lugares mais ricos
em espécies faunísticas a Foz do Rio Douro, o Parque Biológico de Gaia, a
Serra de Negrelos e o Santuário da Sra. da Saúde, Praias e Rochas da praia da
Aguda e a poça da Ladra. Os valores presentes nestas áreas foram devidamente abordados no relatório 2.6 – caraterização biofísica, elaborado no âmbito
da revisão do PDM, em 2006.

15

Área Metropolitana do Porto – Município de de Vila Nova de Gaia

Passados mais de 10 anos, alguns destes locais evoluíram
de forma positiva. O Parque Biológico e as praias e rochas da
Aguda foram melhorando e estabilizando os seus habitats
permitindo o desenvolvimento e fixação de mais espécies e
também de novas espécies faunísticas. Na foz do Rio Douro,
as características únicas deste local, permitiram que este fosse
classificado, em 2008, como “Reserva Natural Local do Estuário do Douro”, enquanto área protegida de âmbito local, de
acordo com o Regime Jurídico da Conservação da Natureza
e da Biodiversidade. Aquando da constituição desta reserva,
a delimitação inicial da “Reserva Ornitológica do Estuário do
Douro”, resultado de um protocolo celebrado, em 2007, entre
a CMG e a APDL, foi alargada de modo a incluir o Cabedelo e
as novas áreas emersas formadas pela alteração da dinâmica
do estuário, num total de cerca de 54 ha.
Relativamente à Serra de Negrelos e Monte da Sra. da
Saúde, não são conhecidos novos dados que permitam fazer
uma avaliação positiva ou negativa da diversidade faunísticas
destes locais.
A Poça da Ladra era uma importante lagoa costeira de água
doce, onde se verificava a presença de espécies de elevado interesse faunístico como anfíbios e algumas aves. Contudo, um
desvio de um curso de água, afluente da Ribeira de Canelas,
que passava na Poça da Ladra modificou as suas características.

Figura 3 – Cartograma
dos valores faunísticos
(fonte: Relatório da Caracterização
Biofísica, PDM, 2006)

16

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas

As características biofísicas do território de Gaia e a partilha do maior canal fluvial do Norte, o Douro, com a cidade
Porto foram determinantes para a evolução socioeconómica
do município e consequente dinâmica territorial.

1.1.2. Caracterização Antrópica
1.1.2.1. Demografia
De acordo com os dados dos censos 2011, a AMP possui
uma população residente de 1.758.991 indivíduos, que se
traduz numa densidade populacional de 862 habitantes/km2.
Neste contexto, Vila Nova de Gaia “é o concelho com mais população – 303.430 habitantes em 2011, representando 17%
da população residente da AMP, 8% da população residente
na Região Norte e 3% da população residente em Portugal,
sendo o terceiro concelho mais populoso a nível nacional.

Figura 4 – População na GAMP por concelho, em 2011 – total residente,
variação desde 2001 e densidade populacional (fonte: INE – Resultados
Preliminares dos Censos 2011)
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A população residente no concelho manteve a sua tendência de crescimento, apesar de se ter verificado uma desaceleração desse crescimento na última
década (2001-2011). Quando comparado com os restantes concelhos da AMP,
para o mesmo período (2001-2011), o incremento da população de Gaia foi de
4.6%, o que corresponde a uma variação três vezes superior ao valor verificado
no conjunto de todos os concelhos da AMP, cuja variação foi de cerca de 1.5%.

Gráfico 1 – Evolução da população residente em Gaia
entre 1970 e 2011 (fonte: INE – Censos 1970,1981, 1991 e 2001;

		
					

Figura 5 – Densidade populacional no concelho, por freguesia,
em 2011 (fonte: INE – Resultados Preliminares dos Censos 2011)
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No que respeita à distribuição da população no concelho, continua a constatar-se que as áreas urbanas mais centrais têm uma maior concentração da
população. A atratividade pelo centro urbano prende-se com a sua proximidade
e complementaridade com a cidade do Porto, sendo que o restante território
vai-se desenvolvendo de forma evidente agarrado às malhas urbanas do litoral
e na relação com as atividades económicas localizadas noutras áreas, nomeadamente junto aos principais eixos de viários.
O concelho apresenta uma estrutura etária bastante jovem, sendo que os
indivíduos com mais de 64 anos de idade representam apenas 15% do total de
residentes. No ponto inverso da pirâmide etária encontram –se as crianças e
jovens até aos 19 anos, que representam 25% da população.
As freguesias com maior percentagem de população envelhecida são as que
se situam na plataforma cidade, que historicamente tem maior relação com a
cidade do Porto, como sendo UF Santa e São Pedro da Afurada, UF Mafamude
e Vilar do Paraíso e Oliveira do Douro, na encosta atlântica, Madalena e no interior, Avintes e UF Olival, Crestuma, Lever e Sandim.

1.1.2.2. Emprego
No que respeita à temática Emprego, metade da população residente em
Vila Nova de Gaia encontra-se em idade ativa. No que respeita ao desemprego,
em 2011, a média municipal era cerca de 17,9%, sendo apenas 3% relativo a
indivíduos desempregados à procura de primeiro emprego.
As freguesias com maior taxa de população ativa são Canidelo, Canelas e
Arcozelo, onde cerca de 53% da população residente nessas freguesias se encontra em idade ativa. Em contraponto, Canidelo apresenta uma taxa de desemprego de 20%, sendo dos valores mais elevados do concelho, a par com as
freguesias UF Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Vilar de Andorinho e UF
Grijó e Sermonde.
A freguesia da Madalena tem a taxa de desemprego mais próxima da média
municipal, sendo esta de 18,0%, face a uma população ativa que ronda os 49%.
As freguesias mais interiores, com uma ocupação mais dispersa e forte presença de solo rural, como sendo a UF de Sandim, Olival, Crestuma e Lever, apresentam uma taxa de desemprego 18,7% de uma população ativa de cerca de 47%.
As freguesias mais urbanas e com grande proximidade ao Porto, como UF
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Mafamude e Vilar do Paraíso, apesar de
apresentarem uma elevada taxa de população ativa, também apresentam uma
taxa de desemprego superior à média municipal. Especificamente UF Santa Marinha e São Pedro da Afurada apresentam a taxa mais elevada, a par com UF
Grijó e Sermonde, de cerca de 21.3%
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Figura 6 – Proporção de população ativa/freguesia (A); Proporção de
desempregados/freguesia (B); (fonte: INE – Resultados dos Censos 2011)

1.1.2.3. Atividades económicas
A análise às atividades económicas teve por base os dados referentes à Base
de Belém, fornecida pelo INE, para os anos de 2010, 2012, 2013 e 2015. Estes dados apenas dizem respeito apenas, às empresas com sede em Vila Nova de Gaia.
Em 2015, o concelho revelava uma acentuada terciarização dado que mais
de 70% das empresas sedeadas pertencem aos sectores do Comércio e dos Serviços. O Sector primário não é significativo, tendo uma presença de apenas 1%,
enquanto, o sector secundário, relativo à indústria transformadora, representa
cerca de 10% das atividades económicas. Este sector apresenta um grau de diversificação reduzido, com predomínio das indústrias ditas tradicionais.
De um modo geral, independente do CAE, as empresas sedeadas no concelho caracterizam-se pela sua reduzida dimensão quer em termos de número de
trabalhadores, quer em termos de volume de negócios movimentado, como se
pode observar no Gráfico 2 e Gráfico 3.
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Gráfico 2 – Sociedades sedeadas Gaia, por n.º trabalhadores

Gráfico 3 – Sociedades sedeadas Gaia, por volume negócios
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Desde 2012, que o número de empresas sedeadas no concelho tem vindo a aumentar, totalizando agora, cerca de 9200 empresas em 2015. Este crescimento progressivo acontece após uma
pequena descida ocorrida de 2010 para 2012. Esta desaceleração
da atividade económica, evidenciada pela redução do número de
empresas com sede em Gaia, coincide com a última crise financeira mundial, que ocorreu em 2011.

Gráfico 4 – N.º de empresas com sede em VNGaia de 2010 a 2015.

Quanto à sua distribuição no território, e considerando que a
grande maioria das atividades económicas dizem respeito a empresas de comércio e serviços, a maior concentração e diversidade de sedes de empresas localizam-se na zona central da cidade
(Avenida da República e as suas imediações), correspondendo às
freguesias de UF de Mafamude e Vilar do Paraíso e UF de Santa
Marinha e São Pedro da Afurada. Pontualmente, surgem outros
núcleos que revelam tendência para concentração e diversidade,
coincidentes com pequenas centralidades do concelho, como Oliveira do Douro, Carvalhos e Rechousa. Com menos expressão do
ponto vista no n.º de empresas, mas com elevado impacto em
termos de ocupação do solo, são as áreas industriais mais fortes
e expressivas do concelho, como a Zona Industrial da Rechousa,
Zona Industrial da Rainha e a Zona Industrial de Avintes.
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1.1.2.4. Ocupação do solo
Para uma breve análise evolutiva da ocupação e uso do solo
do concelho, recorreu-se à informação cartográfica disponível
referente a cartas de uso de solo de 1990, 2003 e 2008. A carta
de Ocupação do Solo – Cos90, produzida na escala 1:25.000,
foi disponibilizada pelo Instituto Geográfico Português. As cartas de ocupação do solo de 2003 e 2008, foram produzidas
pela do Departamento de Planeamento Urbanístico da CMG
Gaia/ Gaiurb, com o rigor da escala na escala 1:5.000, tendo
por base ortofotomapas produzidos em voos de 2001 para a
carta de 2003 e voos de 2005 para a carta de 2008.
Nesta análise, apenas se avaliará a evolução dos três usos
mais representativos no território – agrícola, florestal e impermeáveis – que também correspondem às categorias cujos
critérios de delimitação são mais homogéneos nas três cartas
em apreço. O gráfico que se segue é bastante representativo
dessa evolução no intervalo de tempo considerado.
Ao longo de quase duas décadas, é evidente que o território de Gaia foi sendo progressivamente artificializado, ocupando cerca de 40% do total do concelho. Esta conversão do uso
fez-se à custa do consumo de solo com uso florestal e agrícola.
Importa salientar que, as variações com maior discrepância
nos resultados entre os dados da série de 1990 e 2003 devem-se principalmente ao facto de constituírem informação com
um rigor de escala muito distinto e, consequentemente, metodologias de delimitação assentes em pressupostos distintos.

Figura 7 – Cartograma da
distribuição das empresas
sedeadas em VNGaia.
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Gráfico 5 – Evolução dos principais usos do solo entre 1990 e 2008, em VNGaia

Figura 8 – Cartograma da Carta de Uso de Solo 2008, com a representação dos principais usos
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1.2. Visão Estratégica

MINIMIZAR O IMPACTO E A VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS APOSTANDO NO
CONHECIMENTO, SENSIBILIZAÇÃO E PLANEAMENTO

1.3. Objetivos
A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova de Gaia encontra-se devidamente articulada
com os objetivos definidos na ENAAC 2020 e no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas. Tendo em
conta a realidade municipal e a visão estratégica definida para
o município, os objetivos delineados com vista ao desenvolvimento da EMAAC são:
•

Conhecer melhor os impactos das alterações climáticas
e capacitar todos os responsáveis pelo planeamento,
ação e resposta;

•

Sensibilizar, informar e motivar a população a participar neste projeto, enquanto um dos atores principais;

•

Planear e implementar ações integradas e sustentáveis, articulando população e o território nas suas diversas dimensões, antecipando e minimizando os riscos, os impactos e a vulnerabilidades do município às
Alterações Climáticas;

•

Governança municipal (articulação interna) e supra
municipal (articulação externa) que permitam uma efetiva implementação das medidas definidas.
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2. METODOLOGIA
2.1. Visão Geral
A metodologia ADAM, adotada para a elaboração da primeira geração de EMAACs, tem por base a metodologia Adaptation Wizard desenvolvida pelo UKCIP – UK Climate Impacts
Programme, que foi ajustada à realidade portuguesa, acompanhada pelo próprio UKCIP e validada cientificamente por diferentes peritos na área da Adaptação às Alterações Climáticas,
no âmbito do projecto piloto ClimAdaPT.Local.
O Adaptation Wizard foi concebido para ajudar os diversos agentes sectoriais e níveis de administração territorial e
consiste num processo estruturado em cinco passos, com o
objetivo de avaliar vulnerabilidades e oportunidades face ao
clima atual e a cenários futuros resultantes das alterações climáticas. Visa identificar as opções de adaptação como resposta aos cenários futuros e informar os decisores políticos para
desenvolver e implementar uma estratégia de adaptação às alterações climáticas. Para além do Reino Unido, esta ferramenta foi já testada noutros países, como a Alemanha, Austrália e
Estados Unidos da América.
A segunda geração de EMMACs, entre as quais se encontra
o estudo do município de Vila Nova de Gaia, prossegue com a
metodologia ADAM, testada e validada, através da concretização de um ciclo de seis etapas sequenciais (ver Figura 1), que
resultam num conjunto de recursos de apoio à produção da
informação necessária ao desenvolvimento da EMAAC.
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Foi aprofundado o conhecimento sobre as implicações territoriais das alterações climáticas no concelho de Vila Nova de
Gaia. Por outro lado, a procurou-se reforçar a coerência entre
as abordagens municipal e nacional, preconizando correlações com os sectores que estruturam.
Todo o trabalho foi acompanhado pela equipa externa do
Projeto METROCLIMA, com a formação/capacitação dos técnicos da autarquia e apoio na realização de cada passo.

Figura 9 – Abordagem
metodológica Adaptation Wizard
e ClimAdaPT.Local | Fonte: UKCIP
– UK Climate Impacts Programme
e ClimAdaPT.Local

2.2. Equipa Técnica
No âmbito do desenvolvimento do Projeto ”METROCLIMA –
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP): CONHECER, PLANEAR, COMUNICAR, ANTECIPAR”, financiado pelo Programa POSEUR, a Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia iniciou em 2018 uma equipa de trabalho
multissetorial com técnicos dos serviços:
•

Bombeiros Sapadores e Proteção Civil – Eng.ª Paula
Azevedo; Arqt.ª Célia Marques;

•

Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente – Eng.ª
Eduarda Luz; Dr.ª Cristina Montez.

•

GAIURB EM – Arqt.ª Paisagista Helena Pereira;

•

Águas de Gaia EM SA – Dr.ª Cristina Chaves.
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O resultado das tarefas realizadas ao longo das 6 fases de trabalho da
metodologia ADAM (Apoio À Decisão em Adaptação Municipal) conduz ao
enunciado de Opções de Adaptação e ao planeamento da sua implementação
e envolvimento da população, que desencadeiam a Estratégia Municipal de
Adaptação Às Alterações Climáticas.

2.3. Desenvolvimento da Estratégia
A Metodologia ADAM procura responder a duas questões-chave:
•

Quais os riscos climáticos que podem afetar as decisões a tomar no
município de Vila Nova de Gaia?

•

Que opções de adaptação são necessárias e quando deverão ser implementadas?

Com estas questões em mente, e pensando na adaptação municipal como
um processo contínuo, desenvolvem-se 5 passos de trabalho que se pretendem
repetíveis e ajustáveis em cada ciclo de desenvolvimento estratégico:

2.3.1. Preparar os trabalhos
Neste passo pretende-se:
•

Enquadrar e comunicar as razões que motivam o município a adotar
medidas de adaptação às alterações climáticas;

•

Definir os objetivos da EMAAC;

•

Reunir uma equipa para realização da Estratégia;

•

Desenvolver os procedimentos ou mecanismos internos necessários
para o sucesso do processo.

Para tal, os trabalhos dividem-se em quatro tarefas sequenciais:
•

Tarefa 0.1 – Preparação dos trabalhos;

•

Tarefa 0.2 – Explicitação da motivação para a adaptação no município;

•

Tarefa 0.3 – Definição do problema e estabelecimento de objetivos;

•

Tarefa 0.4 – Identificação de barreiras e das formas de as ultrapassar.

2.3.2. Identificar vulnerabilidades atuais
Este passo tem como finalidade a análise da vulnerabilidade do município ao
clima atual. Foi desenvolvido um Perfil de Impactos Climáticos Locais (PIC-L) que
permitiu criar uma base de dados com a localização das áreas do município especialmente afetadas e o elenco dos principais eventos meteorológicos a que o município de Vila Nova de Gaia esteve exposto desde 2010, seus impactos e consequências.
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As tarefas sequenciais para realizar este passo estão relacionadas temporalmente:
•

Tarefa 1.1 – De que forma os eventos climáticos passados
afetaram o município (análise dos impactos, consequências e sectores mais afetados)?

•

Tarefa 1.2 – Qual a capacidade do município para lidar com
eventos climáticos (análise da resposta do município)?

•

Tarefa 1.3 – É possível identificar limiares críticos (quando
possível ou eventualmente ultrapassados)?

•

Tarefa 1.4 – ‘Relatório de Vulnerabilidades Climáticas Atuais’.

2.3.3. Identificar vulnerabilidades futuras
O objetivo deste passo é analisar informação de base sobre a
evolução do clima, tendo em atenção projeções do clima futuro,
para identificar os principais eventos climáticos que poderão afetar o município. Seguem-se as tarefas:
•

Tarefa 2.1 – Como poderá mudar o clima (recolha e tratamento de informação climática futura)?

•

Tarefa 2.2 – Quais os principais impactos climáticos para o
município (identificar as ameaças e oportunidades)?

•

Tarefa 2.3 – Qual o nível de risco associado aos impactos
climáticos (avaliar a frequência de ocorrência e a magnitude das consequências de um evento climático)?

•

Tarefa 2.4 – Quais os riscos prioritários que exigem uma
resposta (priorizar os riscos atuais e futuros, identificar
oportunidades)?

•

Tarefa 2.5 – É preciso saber mais sobre riscos climáticos
(detalhar, se necessário, as vulnerabilidades)?

•

Tarefa 2.6 – Redação do ‘Relatório de vulnerabilidades climáticas futuras’.

2.3.4. Identificar opções de adaptação
Neste passo, numa perspetiva de tomada de decisão sobre
as principais vulnerabilidades e riscos climáticos identificados, é
necessário fazer uma listagem de potenciais opções de adaptação. É de relembrar que estas “adaptações” querem-se contínuas
e abrangentes, pelo que é fundamental elencar: sectores, atores
chave, agentes socioeconómicos, diplomas legais, complexidades
técnicas e financeiras, fontes de informação.
•

Tarefa 3.1 – Identificar e caracterizar potenciais opções
de adaptação.
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2.3.5. Avaliar opções de adaptação
Pretende-se neste passo analisar, avaliar e priorizar as opções de adaptação
identificadas no passo 3 da ADAM utilizando um conjunto alargado de critérios
de avaliação para, no final deste passo, resultar num ranking das opções de
adaptação identificadas como prioritárias. Os critérios de avaliação propostos
pela metodologia ADAM são Eficácia, Eficiência, Equidade, Flexibilidade, Legitimidade, Urgência e Sinergias. Em paralelo deverão também ser indicadas as
estimativas de custo de implementação.
•

Tarefa 4.1 – Avaliação multicritério das opções de adaptação (avaliar e
ordenar as opções);

•

Tarefa 4.2 – Redação do ‘Relatório de adaptação às alterações climáticas’.

2.3.6. Integrar, monitorizar, rever
Este passo tem como ponto de partida identificar os instrumentos de gestão
territorial de âmbito municipal e definir formas de integração das opções de
adaptação nos instrumentos. Este processo, que (relembrando) se quer contínuo e abrangente, reforça a consideração explícita das alterações climáticas na
elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).
•

Tarefa 5.1 – Como avaliar as opções de adaptação no âmbito do ordenamento do território (quais os aspetos que deverão ser atendidos pelos PMOT)?

•

Tarefa 5.2 – Que instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal
abrangem o território municipal e quais as suas características?

•

Tarefa 5.3 – Como é que as opções de adaptação podem ser integradas
nos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal (identificar as
formas de transposição para os PMOT das opções de adaptação)?

•

Tarefa 5.4 – Que orientações devem ser definidas para os instrumentos
de gestão territorial de âmbito municipal (sintetizar as alterações a introduzir em cada PMOT para efetiva integração)?

•

Tarefa 5.5 – Elaboração do relatório de integração das opções de adaptação nos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal.

Aposto o desenvolvimento e conclusão da EMAAC, antecipam-se e pretendem-se trabalhos futuros que culminem no PMAAC – Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Este documento será o consumar de todo o trabalho desenvolvido, na sede do qual será definido o programa de execução
de medidas de adaptação tanto de nível geral, setorial e territorial, como de
carácter específico para os territórios vulneráveis prioritários.
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3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
3.1. Alterações Climáticas Globais
As alterações climáticas são um dos principais desafios que as cidades e municípios terão de enfrentar durante o século XXI.
De acordo com o quinto relatório de avaliação (AR5, 2013) do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, disponível em https://www.ipcc.ch/), o aquecimento do sistema climático é inequívoco, estimando-se que as concentrações
de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera terrestre tenham aumentado em 40%
desde o período pré-industrial, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis e a alterações de usos do solo. As mais recentes evidências apontam
para que a atual concentração atmosférica de Gases com Efeito de Estufa (GEE)
não tenha tido precedentes. Por exemplo, o período de 1983 a 2012 foi provavelmente o período de 30 anos mais quente dos últimos 1400 anos e cada uma
das últimas 3 décadas foi sucessivamente a mais quente desde 1850.
Evidências recentes apontam para que, no período entre 1880-2012, o aumento da temperatura média global à superfície tenha sido de cerca de 0,85
[0,65 a 1,06] ºC. Relativamente ao clima futuro espera-se que a emissão continuada de GEE provoque um aumento adicional da temperatura média global
e variadas alterações no sistema climático, que apenas uma substancial e sustentada redução de emissões poderia limitar. Cenários recentes projetam um
aumento entre 0,3ºC a 0,7ºC para o período 2016-2035 e de 0,3ºC a 4,8ºC para
o período 2081-2100, relativamente a 1986-2005. Assim, e comparativamente a
1850-1900, é provável que a temperatura média global à superfície supere os
1,5ºC ou até mesmo os 2ºC, até ao fim do século XXI (2081-2100).
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O relatório do IPCC refere também que é praticamente certo1 que, na maioria
das áreas continentais, aumente a frequência de extremos de calor, ao contrário
dos extremos de frio que serão cada vez menos frequentes, tanto em termos
diários como sazonais. Um exemplo de eventos extremos são as ondas de calor,
em relação às quais se espera um aumento da frequência e também da duração.
No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente
maior. As alterações na precipitação não serão uniformes.
Por exemplo, em muitas das regiões secas das latitudes médias e subtropicais, é provável que se observe uma diminuição da precipitação média anual, enquanto nas regiões húmidas das latitudes médias a precipitação provavelmente6
aumentará. À medida que a temperatura global à superfície aumenta, é também
muito provável6 que os eventos de precipitação extrema se tornem mais frequentes e intensos, na maioria das superfícies continentais das latitudes médias
e nas regiões tropicais húmidas.
Finalmente, segundo o relatório do IPCC, ao longo do século XXI o oceano
irá continuar a aquecer e o nível médio do mar a subir. Acresce que a subida
do nível do mar não será uniforme para todas as regiões; em algumas, é muito
provável que se verifique um aumento significativo da ocorrência de eventos
extremos do nível do mar (nomeadamente storm surge, sobre-elevação meteorológica e ondulação forte). Estima-se uma subida do nível médio do mar entre
0,26 a 0,98 m em 2081-2100, devido à expansão térmica e à perda de massa
dos glaciares e das calotes polares.

3.2. Pressupostos, Metodologias e Incertezas
Para se obter uma previsão do clima futuro, a diferentes escalas temporais e
espaciais, recorre-se a modelos matemáticos que permitem simular a resposta
do sistema climático a diferentes alterações naturais e/ou antropogénicas. Os
modelos climáticos simulam um cenário futuro tendo por base os dados de um
período de referência.
As projeções climáticas apresentadas na presente EMAAC foram elaboradas
com base em dois modelos cujos dados foram regionalizados para a Europa pelo
projeto CORDEX (disponível em http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/) e posteriormente processados no âmbito do programa AdaPT, mediante o desenvolvimento do Portal do Clima (disponível em http://portaldoclima.pt).
•

Modelo 1: (Um Ensemble) CNRM-CERFACS-CNRM-CM5, ICHE-EC-EARTH,
IPSL-IPSL-CM5A-MR, MPI-M-MPI-ESM-LR

•

Modelo 2: ICHEC-EC-EARTH – KNMI-RACMO22E

Os dados aqui apresentados consubstanciam a mais recente informação desenvolvida de forma sistemática para Portugal Continental, em consonância com
o quinto relatório de avaliação do IPCC.

1 No AR5 os termos “praticamente certo”, “muito provável” e “provável” são usados para indicar probabilidades de ocorrência entre 99-100%, 90-100%, e entre 66-100%, respetivamente (IPCC, 2013).
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Foi utilizada uma nova abordagem – Representative Concentration Pathways ou RCPs – para o desenvolvimento de
cenários de emissões, pelo que os resultados não devem ser
diretamente comparados com a anterior metodologia (Special
Report on Emission Scenarios ou SRES) que foi aplicada, por
exemplo, nos projetos SIAM.
A partir de uma concentração atual de dióxido de carbono
(CO2) que ronda as 400 ppm (partes por milhão), as duas projeções de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) aqui
utilizadas representam:
•

RCP4.5: uma trajetória de aumento da concentração de
CO2 atmosférico até 520 ppm em 2070, aumentando de
forma mais lenta até ao final do século;

•

RCP8.5: uma trajetória de crescimento semelhante ao
RCP4.5 até meio do século, seguida de um aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de CO2
de 950 ppm no final do século.

As variáveis analisadas nesta
ficha têm por base os dados
disponibilizados no referido
portal, destacando-se os
seguintes indicadores:

As variáveis analisadas têm por base os dados disponibilizados no referido Portal do Clima, destacando-se os seguintes
indicadores:
•

TEMPERATURA

Temperatura: média; máxima; mínima; número de
dias de verão (temperatura máxima ≥ 25ºC); número
de dias muito quentes (temperatura máxima ≥ 35ºC);
número de dias de geada (temperatura mínima ≤ 0ºC);
número de noites tropicais (temperatura mínima ≥
20ºC); número e duração de ondas de calor.

•

Precipitação: média acumulada; número de dias de
chuva (precipitação ≥ 1mm).

•

Intensidade do vento: média (10 m); número de dias
com vento moderado a forte, ou superior (ventos superiores a 5,5 m/s).

PRECIPITAÇÃO

INTENSIDADE
DO VENTO

Para cada uma destas variáveis climáticas o Portal do Clima disponibiliza as médias mensais, sazonais e anuais, assim
como os valores extremos, correspondentes ao número de
dias acima de determinados limiares (média por ano, relativamente a períodos de 30 anos), a uma escala regional. Por
conseguinte, para o concelho de Vila Nova de Gaia foram considerados os dados calculados e projetados para a NUT III Área
Metropolitana do Porto.
De forma a identificar as potenciais alterações (anomalias)
projetadas entre o clima atual e futuro, todos os cálculos foram
simulados para três períodos de trinta anos (normais climáticas):
•

1971-2000 (clima atual);

•

2041-2070 (meio do século);

•

2071-2100 (final do século).
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A anomalia climática consiste na diferença entre o valor de
uma variável climática num dado período de 30 anos relativamente ao período de referência (neste caso os dados simulados para 1971-2000).
Os dados simulados pelos modelos climáticos para o
período de referência (clima atual) apresentam um desvio
relativamente aos dados observados. Este desvio, que se
pressupõe manter-se ao longo do tempo, pode ser percecionado na comparação entre os dados modelados para a
NUT III Área Metropolitana do Porto e os observados para a
média da temperatura máxima em Vila Nova de Gaia (Gráfico 6), tendo por referência os dados referentes à estação do
Porto, no período 1971-2000.
Gráfico 6 – Comparação entre os valores observados.

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2017); Normais Climatológicas
para a estação do Porto (1971-2000) (IPMA, 2018).

3.3. O caso do município de Vila Nova de Gaia
O município de Vila Nova de Gaia localiza-se no noroeste
de Portugal, e tem um clima mediterrâneo, do tipo Csb (temperado com verão seco e suave) segundo a classificação de
Köppen-Geiger.
As principais alterações climáticas projetadas para o município de Vila Nova de Gaia são apresentadas de forma resumida
na Tabela 1 e detalhadas nas secções seguintes.
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Tabela 1 – Resumo das principais alterações climáticas projetadas
para Vila Nova de Gaia até ao final do século XXI
Variável climática

Sumário

Alterações projetadas
Média anual
Diminuição da precipitação média anual no final
do séc. XXI, podendo variar entre 5% e 12%.

Diminuição da
precipitação
média anual

Precipitação sazonal
Nos meses de inverno a tendência é de ligeiro
aumento da precipitação, podendo variar entre 0%
e 17%. No resto do ano, projeta-se uma tendência
de diminuição, que pode variar entre 9% e 25% na
primavera, entre 13% e 51% no verão e entre 14%
e 22% no outono.
Secas mais frequentes e intensas
Diminuição do número de dias com precipitação,
entre 11 e 25 dias por ano.
Aumento da frequência e intensidade das secas
no sul da Europa [IPCC, 2013].

Aumento da
temperatura
média anual,
em especial
das máximas

Média anual e sazonal
Subida da temperatura média anual, entre 2ºC
e 4ºC, no final do século. Aumento acentuado das
temperaturas máximas no outono (entre 2ºC e 4ºC)
e no verão (entre 2ºC e 5ºC).
Dias muito quentes
Aumento do número de dias com temperaturas
muito altas (≥ 35ºC) e de noites tropicais,
com temperaturas mínimas ≥ 20ºC.
Ondas de calor
Ondas de calor mais frequentes e intensas.

Dias de geada
Diminuição acentuada do número de dias de geada.
Diminuição do
número
de dias de geada

Média da temperatura mínima
Aumento da temperatura mínima entre 2ºC e 4ºC
no inverno, sendo mais expressivo no verão
(entre 2ºC e 5ºC) e no outono (entre 2ºC e 4ºC).
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Variável climática

Sumário

Subida do
nível médio
da água do
mar

Aumento dos
fenómenos
extremos de
precipitação

Alterações projetadas
Média
Aumento do nível médio do mar entre 0,17m e 0,38m
para 2050, e entre 0,26 e 0,82 até ao final do séc.
III (projeções globais) [IPCC, 2013). Outros autores
indicam um aumento que poderá chegar a 1,10m
em 2100 (projeções globais) [Jevrejeva et al., 2012).
Eventos extremos
Subida do nível médio do mar com impactos mais
graves, quando conjugada com a sobrelevação do
nível do mar associada a tempestades (storm surge)
(projeções globais) [IPCC, 2013]

Fenómenos extremos
Aumento dos fenómenos extremos,
em particular de precipitação intensa
ou muito intensa (projeções nacionais)
[Soares et al., 2015].
Tempestades de inverno mais intensas,
acompanhadas de chuva e vento
forte (projeções globais) [IPCC, 2013].

3.4. Projeções Climáticas (médias)
3.4.1. Temperatura
Ambos os modelos e cenários indicam um aumento da temperatura máxima
(média mensal) ao longo do século, embora com trajetórias e variações sazonais
diferentes (ver Gráfico 7 para resultados do modelo 2). As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão (até 5ºC) e para o outono (até 4ºC), seguidas da
primavera e do inverno (até 3ºC). Espera-se que a temperatura mínima também
aumente de forma acentuada, com os maiores desvios projetados para o verão
(até 5ºC) e para o outono (até 4ºC), sendo menores nas restantes estações (até
3ºC na primavera e no inverno). Para a temperatura média anual projeta-se também o mesmo comportamento de subida ao longo do século, para ambos os
modelos e cenários.
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Gráfico 7 – Anomalias da média mensal de temperatura máxima
para: (a) RCP4.5 [modelo 2] e (b) RCP8.5 [modelo 2]

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).

3.4.2. Precipitação
As projeções indicam uma tendência de diminuição da
precipitação média anual que poderá atingir, no final do século, uma redução de até 12% relativamente ao clima atual
(Gráfico 8).
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Gráfico 8 – Precipitação média anual no clima atual
e nos cenários futuros

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).

Quanto às projeções sazonais, as reduções projetadas para
a primavera e para o verão são acentuadas (até 25% e 51%,
respetivamente), embora a diminuição na primavera possa
acarretar maiores consequências dado que a atual precipitação no verão é residual.
Para o outono projetam-se também decréscimos significativos, oscilando entre os 3% (cenário RCP4.5, modelo 1) e os
29% (cenário RCP8.5, modelo 9) no final do século. No inverno,
a incerteza é maior, verificando-se uma ligeira tendência de
acréscimo. Nesta estação, as anomalias para o final do século
variam entre a manutenção dos valores médios atuais (cenário RCP4.5, modelo 2) e um aumento de 17% (cenário RCP8.5,
modelo 2) (Gráfico 9).
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Gráfico 9 – Média da precipitação por estação do ano
(projeções para ambos os modelos e cenários)

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).
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3.4.3. Vento
Projeta-se que os valores de velocidade do vento (média
anual) poderão diminuir até 3% no final do século. Relativamente às projeções sazonais, a velocidade do vento poderá
manter-se ou diminuir no inverno e no verão, até 2% e 3%, respetivamente. Na primavera e no outono, a tendência é mais
clara, projetando-se decréscimos entre 3% e 6% na primavera
e entre 3% e 8% no outono.

3.5. Projeções climáticas
(indicadores e índices de extremos)
3.5.1. Temperatura
Projeta-se um aumento considerável no número médio
de dias de verão (entre 23 e 62 dias) e do número de dias
muito quentes (entre 5 e 15 dias) até ao final do século. O número médio de dias muito quentes (por ano) poderá mesmo
chegar a ser mais de 12 vezes superior ao atual (RCP8.5, modelo 2). Projeta-se um aumento substancial da frequência de
ondas de calor (podendo chegar a ser mais de cinco vezes superior no cenário RCP8.5) e um aumento da sua duração (podendo chegar a ser duas vezes superior no cenário RCP8.5).
Para a frequência de noites tropicais (média anual) projeta-se um aumento em ambos os modelos e cenários, podendo
atingir as 21 noites. O número de dias de geada diminui em
todos os modelos e cenários, projetando-se variações negativas entre os 5 e os 30 dias.
No Gráfico 10 são apresentadas as projeções dos valores
extremos de temperatura para o cenário atual e cenários
futuros, assumindo como referência, para efeitos ilustrativos, o modelo 2.
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Gráfico 10 – Projeções climáticas dos valores extremos
de temperatura para o cenário atual e futuros [modelo 2]

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).
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3.5.2. Precipitação
O número de dias de chuva (≥ 1mm) poderá diminuir entre 11 a 25 dias
(média anual) no final do século. Em termos de variação sazonal, projetam-se
diminuições mais significativas na primavera, verão e outono. Para efeitos ilustrativos, é apresentada no Gráfico 11 a projeção do número médio de dias de
precipitação, tendo como referência o modelo 2.
Gráfico 11 – Número médio de dias de chuva [modelo 2]

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).

3.5.3. Vento
O número de dias com vento moderado a forte, ou superior (> 5,5 m/s), poderá diminuir entre 1 a 25 dias no clima futuro (ambos os modelos e cenários). Em
geral, estas ocorrências poderão ser menos frequentes, embora dos meses de
inverno exista a possibilidade de um ligeiro aumento. De modo geral, projeta-se
que estas ocorrências tendam a ser menos frequentes. Para efeitos ilustrativos, é
apresentada no Gráfico 12 a projeção do número médio de dias com vento moderado a forte, ou com intensidade superior, tendo por referência o modelo 2.
Gráfico 12 – Número médio de dias com vento moderado a forte,
ou com intensidade superior [modelo 2]

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2018).
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4. IMPACTOS E VULNERABILIDADES
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O Município realizou um levantamento das vulnerabilidades climáticas locais para analisar como eventos climáticos
extremos afetaram as atividades, as pessoas e as infraestruturas em todo o concelho de Vila Nova de Gaia ao longo dos
últimos 11 anos.
Os eventos climáticos e respetivas consequências foram obtidos através de arquivos de imprensa local, jornais
nacionais, registos de ocorrências do Serviço Municipal
de Proteção Civil, dos Bombeiros Sapadores, da Águas de
Gaia, EM, SA.

4.1. Impactos e Vulnerabilidades Atuais
O sumário dos resultados é apresentado na Tabela 2 que
se segue:
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Tabela 2 – Sumário dos resultados do Perfil dos Impactos Climáticos Locais (PIC-L)2
Variáveis

Eventos
climáticos

Impactos
registados

Exemplo (s)

Resultados

×

Ondulação forte;

×

Precipitação intensa (cheias e inundações);

×

Subida do nível do mar;

×

Temperaturas elevadas/ondas de calor.

×

Cheias;

×

Danos em edifícios;

×

Danos para as infraestruturas (viárias, ferroviárias,
telecomunicações, etc.);

×

Deslizamento de vertentes (como consequência
de chuvas ou outro evento climático);

×

Erosão costeira/dunas danificadas;

×

Incêndios (como consequência de temperaturas
elevadas ou outros eventos climáticos);

×

Inundações.

2 Consultar o “sumário” da base de dados PIC-L
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Variáveis

Consequências
registadas

Eventos climáticos
que tiveram
importância alta

Exemplo (s)

Resultados

×

Arrastamento de resíduos sobre as sarjetas
das águas pluviais, dificultando o escoamento
da agua das chuvas;

×

Cheias de ribeiras e inundações de arruamentos;

×

Circulação rodoviária e pedonal condicionada;

×

Desabamento do piso da via pública;

×

Deslizamento de terras devido a chuva intensa;

×

Destruição do passadiço;

×

Destruição dos regeneradores dunares;

×

Entupimento da rede de águas pluviais;

×

Entupimento de grelhas da rede de escoamento
das águas pluviais;

×

Entupimento no coletor de saneamento;

×

Floresta ardida;

×

Funcionamento letivo condicionado;

×

Inundação de bar;

×

Inundação de cave;

×

Inundação de garagens;

×

Derrocada das patelas da via pública;

×

Inundação de habitações e estabelecimento
comercial;

×

Inundação de pavilhão desportivo de escola;

×

Inundação de praceta e garagens de habitações;

×

Inundação de restaurante;

×

Inundação de terraço;

×

Inundação de túnel;

×

Inundação de via pública;

×

Prejuízos /danos em bens, edifícios
e equipamentos;

×

Prejuízos inerentes a derrocada;

×

Queda de muro;

×

Subida do caudal da ribeira;

×

Trânsito rodoviário condicionado;

×

Trânsito rodoviário cortado

×

Entre outros.

×

Precipitação intensa (cheias e inundações);

×

Subida do nível do mar;

×

Temperaturas elevadas/ondas de calor.
49

×

236

×
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Variáveis

Eventos climáticos
que tiveram
eficácia de
resposta alta

Eventos climáticos
com importância
alta ou moderada,
mas que tiveram
uma baixa eficácia
de resposta

Exemplo (s)

Resultados

×

Ondulação forte;

×

Precipitação intensa (cheias e inundações);

×

Subida do nível do mar;

×

Temperaturas elevadas/ondas de calor.

×

Não aplicável.

×

Conforme é possível verificar na Tabela 2, foram identificados 4 tipos de
eventos climáticos adversos, no período em análise, designadamente:
•

Ondulação forte;

•

Precipitação intensa (cheias e inundações);

•

Subida do nível do mar;

•

Temperaturas elevadas/ondas de calor.

Os impactos mais notórios na sequência dos episódios de precipitação intensa
(cheias e inundações) estão relacionados com cheias, danos em edifícios, danos
para as infraestruturas, deslizamento de vertentes (como consequência de chuvas
ou outro evento climático), erosão costeira/dunas danificadas e inundações.
Os eventos relacionados com temperaturas elevadas/ondas de calor tiveram como principais impactos, incêndios (como consequência de temperaturas
elevadas ou outros eventos climáticos) que consumiram extensas áreas florestais.
Quanto aos eventos da tipologia ondulação forte, estes tiveram como principais impactos associados, danos para as infraestruturas, com consequente destruição de passadiços e regeneradores dunares.
Por último, analisando o evento de subida do nível do mar, constata-se que os
principais impactos registados no período em análise dizem respeito a inundações.

4.1.1. Precipitação Intensa (Cheias e Inundações)
As inundações são um fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável,
natural ou induzido pela ação humana, que consiste na submersão de terrenos.
As inundações englobam as cheias (transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, que podem ser rápidas ou lentas), a subida da toalha
freática acima da superfície topográfica e as devidas à sobrecarga dos sistemas
de drenagem artificiais dos aglomerados urbanos. As inundações são devidas a
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precipitações abundantes ao longo de vários dias ou semanas
(cheias lentas e subida da toalha freática) e a precipitações intensas durante várias horas ou minutos (cheias rápidas e sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais) (ANPC, 2009).

De acordo com os dados do projeto DISASTER3, entre 1865
e 2010, no concelho de Vila Nova de Gaia, registaram-se 57
ocorrências de cheias/inundações, as quais foram responsáveis por um total de 4 mortos, 123 evacuados e 2.930 desalojados, sendo que o concelho totaliza 3,5% do conjunto de
cheias/inundações com efeitos danosos registadas em Portugal Continental, situando-se no 4.º lugar do ranking nacional.
De destacar, pelos impactos causados, os eventos de precipitação intensa registados em março de 2013. O mês de março de
2013 em Portugal Continental caracterizou-se por valores muito
elevados da quantidade de precipitação, observando-se quantidades de precipitação muito elevadas, cerca de 2.5 a 5 vezes
superiores aos valores médios, classificando-se este mês como
muito chuvoso a extremamente chuvoso em todo o território.

Figura 10 – Localização das
ocorrências de cheias/inundações
no período 2007-2017. Fonte:
Gaiurb, Proteção Civil; 2018.

3 O projeto DISASTER pretende colmatar uma lacuna na disponibilidade de dados e sua validação relativamente a eventos de origem hidro-geomorfológica
com consequências danosas em Portugal continental. Esta proposta propõe
construir, explorar e disseminar uma base de dados SIG sobre desastres hidrológicos (cheias) e geomorfológicos (deslizamentos) ocorridos em Portugal continental no fim do século XIX, século XX e 1ª década do século XXI.
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Como ilustrado na Figura 12, os episódios de precipitação
intensa (cheias e inundações), que têm como impactos principais, cheias, danos em edifícios, danos para as infraestruturas,
deslizamento de vertentes (como consequência de chuvas ou
outro evento climático), erosão costeira/dunas danificadas e
inundações, podem gerar diferentes consequências.

Figura 11 – Cheia registada
no Areinho de Crestuma,
em 25/11/2006. Fonte:
Câmara Municipal de Gaia

4.1.2. Temperaturas Elevadas/Ondas de Calor
Uma onda de calor corresponde a um período de tempo
de pelo menos 6 dias em que a temperatura máxima diária é
superior em 5ºC ao valor médio das temperaturas máximas
do período de referência (OMM) (ANPC, 2009). Para além de
causar efeitos nocivos na saúde [as mais intensas e com maior
duração podem ser responsáveis por uma mortalidade acentuada nos grupos de risco mais elevado (bebés, crianças, idosos e doentes crónicos, mentais, obesos e acamados)], este
fenómeno pode ainda contribuir para a criação de condições
propícias à propagação de incêndios florestais.
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Os eventos de temperaturas elevadas/ondas de calor, de
acordo com o levantamento do PIC-L, tiveram como principais
impactos, incêndios (como consequência de temperaturas elevadas ou outros eventos climáticos) que consumiram extensas
áreas florestais.
A título de exemplo, de destacar pelos impactos e consequências associadas, o mês de março de 2012. Durante o mês
ocorreram valores de temperatura máxima superiores a 25ºC
em vários locais do Continente. Durante este mês ocorreram
duas ondas de calor. A primeira, entre 8 e 15, ocorreu essencialmente na região Norte, no interior Centro Vale do Tejo e
Alto Alentejo. A segunda, entre 23 de março e 2 de abril, ocorreu em toda a região Norte e parte do Centro.
As temperaturas elevadas, associadas aos baixos valores de
precipitação levaram a que no mês de março tenham sido registadas 3 vezes mais ocorrências de incêndios florestais do que
a média, sendo a área ardida 7 vezes superior ao valor médio.
De destacar, também, mais recentemente, o mês de outubro de 2017. Este foi o mês de outubro mais quente dos últimos 87 anos (desde 1931), com o valor médio da temperatura
média do ar de 19.57ºC, 3.36ºC acima do valor normal.

Figura 12 – Impactos
e consequências “precipitação
intensa (cheias e inundações)”
– dados obtidos no PIC-L
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De realçar a ocorrência de novos máximos (recordes) de
temperatura máxima e mínima para o mês de outubro, com
especial destaque para o dia 15 (o mais quente do mês). Em
grande parte do território foram registados dias quentes (temperatura máxima ≥ 30 °.C), muito quentes (temperatura máxima ≥ 35 °.C) e noites tropicais (temperatura mínima ≥ 20 ºC), no
período de 1 a 15 de outubro.
Ocorreram 2 ondas de calor, de 1 a 16 e de 23 a 30 de outubro, que abrangeram grande parte do território do continente,
com exceção das regiões do litoral. A primeira onda de calor
teve uma duração máxima de 15/16 dias e está entre as mais
longas para o mês de outubro.
Como ilustrado na Figura 14, os episódios de temperaturas elevadas, que tiveram como impactos principais, incêndios
florestais, estiveram na origem das seguintes consequências.

Figura 13 – Consequência dos
incêndios ocorridos 15 de outubro
de 2017. Fonte: Proteção Civil
de Vila Nova de Gaia
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4.1.3. Ondulação Forte
De acordo com o IPMA (2018)4 a ondulação pode ser definida como “ondas geradas num local distante do local de observação, apresentam um especto regular, cristas longas e arredondadas e tem direção de propagação bem definida”.
Nos últimos 11 anos o Município de Vila Nova de Gaia registou alguns episódios de ondulação forte, nomeadamente,
em fevereiro de 2007 (dia 09 e dia 22), fevereiro de 2011 (dia
18 e dia 23), janeiro de 2014 (dia 06), fevereiro de 2015 (dia 20)
e fevereiro de 2017 (dia 02), os quais tiveram como impactos,
danos para as infraestruturas, com consequente destruição
do passadiço e regeneradores dunares.
A título de exemplo, destaca-se pelos impactos e consequências associadas, o episódio de janeiro de 2014. No período compreendido entre 20 de dezembro de 2013 e 7 de janeiro de 2014, a faixa costeira de Portugal Continental esteve
sujeita a condições de temporal. Neste horizonte temporal
registaram-se períodos de onda excecionalmente longos, com
valor médio máximo de 18.6s e valor máximo de 27s em Leixões (Figura 15).

Figura 14 – Impactos e
consequências ”temperaturas
elevadas/ondas de calor”
– dados obtidos no PIC-L

Figura 15 – Período de onda médio e máximo ao largo em Leixões. Fonte:
Registo das ocorrências no litoral. Relatório Técnico; APA, 2014.

4 https://www.ipma.pt/pt/educativa/glossario/meteorologico/index.jsp?page=glossario_op.xml
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As condições de agitação marítima de temporal registadas
no período compreendido entre 20 de dezembro de 2013 e 7 de
janeiro de 2014, com valores de pico no período compreendido
entre os dias 3 e 7 de janeiro, provocaram uma alteração/afetação generalizada da morfologia costeira, com particular incidência no litoral baixo e arenoso e/ou baixo (mesmo que limitado
por arribas ou infraestruturas de proteção/fruição pública), e
danos consideráveis nas estruturas e infraestruturas aí presentes em vários locais da faixa costeira sob jurisdição da APA, I.P.
Como ilustrado na Figura 17, os episódios de ondulação
forte tiveram como impactos principais danos para as infraestruturas, tendo sido responsáveis por diversas consequências.
O clima das ondas, ou regime de agitação marítima, no litoral de Portugal é de alta energia, com níveis energéticos a decrescer em latitude, e fortemente influenciado pela ondulação
de noroeste (com origem nas depressões geralmente muito
cavadas na região norte do Atlântico Norte).

Figura 16 – Destruição dos
passadiços e regeneradores
dunares devido à forte ondulação,
na praia de Canide Sul.
Fonte: Câmara Municipal de Gaia
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4.1.4. Subida do Nível do Mar
Devido à subida do nível médio global do mar a frequência e magnitude dos valores extremos do nível local do mar
(associados à passagem de temporais) está a aumentar (Santos et al., 2018).
A subida do nível médio global do mar resulta, principalmente de três processos provocados pelo aumento da temperatura
média global da atmosfera à superfície, designadamente: a dilatação térmica do oceano, especialmente das massas de água
mais próximas da superfície; o degelo dos glaciares e campos
de gelo (“ice fields”) das montanhas, dos mantos de gelo (“ice
sheet”) da Gronelândia e da Antárctica e das plataformas de gelo
(“ice shelf”) das regiões polares (Santos et al., 2018).
Relativamente ao Município de Vila Nova de Gaia, de acordo
com o PIC-L, há registo de um episódio de relacionado com a subida do nível do mar, ocorrido a 17 de fevereiro de 2011, cujos
principais impactos registados dizem respeito a inundações.
Entre os dias 15 e 17, o território do Continente foi condicionado por uma depressão localizada a norte da Península
Ibérica com um sistema frontal associado. A massa de ar post-frontal fria, extremamente instável, que afetou o território,
originou chuva forte e queda de granizo e vento muito forte
em quase todo o território.
A chuva intensa e o vento forte provocaram estragos um
pouco por todo o País, entre os quais: queda de telhados; árvores arrancadas; queda de postes de iluminação e de painéis
publicitários; acidentes rodoviários; deslizamento de terras,
etc. No concelho de Vila Nova de Gaia, conforme referido anteriormente este fenómeno esteve na origem de inundações.
Como ilustrado na Figura 19, os episódios de gelo, que provocaram alterações no uso de equipamentos/serviços, estiveram na origem de diferentes consequências.

Figura 17 – Impactos e
consequências ”ondulação forte”
– dados obtidos no PIC-L
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Figura 18 – Registo do Galgamento do mar na Praia de Lavadores.
Fonte: Águas de Gaia, EM, SA.

Figura 19 – Impactos e consequências ”subida do nível do mar”
– dados obtidos no PIC-L

Para finalizar a apresentação de resultados dos impactos e
consequências dos eventos climáticos, procedeu-se ao preenchimento da Tabela 3, identificando os setores onde as consequências são mais significativas.
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Tabela 3 – Setores afetados pelos diferentes eventos climáticos
Os eventos
climáticos mais
importantes

Precipitação
intensa (cheias
e inundações)

Temperaturas
elevadas/Ondas
de calor

Ondulação forte

Impacto

Setores

×

Cheias;

×

Agricultura e Floresta;

×

Danos em edifícios;

×

Biodiversidade;

×

Danos para as infraestruturas (viárias, ferroviárias, telecomunicações,
etc.);

×

Energia e Indústria;

×

Deslizamento de vertentes (como
consequência de chuvas ou outro
evento climático);

Ordenamento do Território
e Cidades;

×

Recursos Hídricos;

×

Saúde Humana;

×

Erosão costeira/dunas danificadas;

×

Segurança de Pessoas e Bens;

×

Inundações.

×

Turismo.

×

Agricultura e Floresta;

×

Biodiversidade;

×

Energia e Indústria;

×

Recursos Hídricos;

×

Ordenamento do Território
e Cidades;

×

Saúde Humana

×

Segurança de Pessoas e Bens;

×

Turismo.

×

Agricultura e Floresta;

×

Biodiversidade;

×

Energia e Indústria;

×

Recursos Hídricos;

×

Ordenamento do Território
e Cidades;

×

Saúde Humana

×

Segurança de Pessoas e Bens;

×

Turismo.

×

×

×

Incêndios (como consequência de
temperaturas elevadas ou outros
eventos climáticos).

Danos para as infraestruturas.
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Os eventos
climáticos mais
importantes

Subida
do nível
do mar

Impacto

×

Inundações.

Setores
×

Agricultura e Floresta;

×

Biodiversidade;

×

Energia e Indústria;

×

Recursos Hídricos;

×

Ordenamento do Território
e Cidades;

×

Saúde Humana

×

Segurança de Pessoas e Bens;

×

Turismo.

Ao longo do período em análise, e no âmbito de cada um dos
eventos climáticos analisados, foi possível constatar que o Município de Vila Nova de Gaia tem procurado responder de forma
célere e eficaz a cada ocorrência.

4.2. Impactos e Vulnerabilidades Futuras
As consequências dos eventos climáticos extremos, são os melhores exemplos do que pode ocorrer como resultado das alterações climáticas.
As projeções do clima permitem antecipar o agravamento de
ameaças, como sejam: a intensificação e aumento da frequência
de secas e de ondas de calor; o aumento do número de dias com
temperaturas muito altas e de noites tropicais; a diminuição acentuada do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos
extremos, em particular de precipitação intensa ou muito intensa
(tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuvas intensas e ventos fortes).
As alterações climáticas poderão vir a traduzir-se num diversificado conjunto de vulnerabilidades, impactos e riscos para o
município de Vila Nova Gaia, tendo-se elegido algumas questões
chave que se pretende dar resposta:
•

Quais os efeitos dos impactos climáticos no município?

•

Qual o nível de risco associado a esses impactos?

•

Quais os riscos prioritários a que deveremos dar resposta?

Com as mudanças que se projetam para o clima, antevêem-se
impactos negativos diretos e indiretos, que a seguir se sistematizam.
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4.2.1. Impactos negativos expectáveis
Impactos negativos diretos
•

Alterações nos estilos de vida da população;

•

Aumento da probabilidade de ocorrência de incêndios florestais e da respetiva severidade;

•

Aumento do consumo energético e hídrico;

•

Diminuição da qualidade dos recursos hídricos e restrições ao abastecimento e consumo da água;

•

Degradação de habitats, alterações nos ecossistemas e perda de biodiversidade;

•

Danos para a saúde, decorrentes da alteração nos padrões de propagação
de pragas e doenças;

•

Alterações ao uso de equipamentos e serviços (e.g. condicionamento
do tráfego rodoviário, interrupção do fornecimento de energia, encerramento de serviços públicos);

•

Danos para os equipamentos e infraestruturas (e.g. entupimento/sobrecarga de sargetas e condutas, danos na rede de drenagem, abatimento
de pavimentos, corte de vias de comunicação, deformação do asfalto devido ao calor excessivo);

•

Danos para equipamentos e infraestruturas de apoio à fruição do litoral/
balnear;

•

Danos para as infraestruturas de defesa costeira;

•

Danos em edifícios, equipamentos, mobiliário urbano e sinalética;

•

Aumento do número de inundações e da propensão à ocorrência de deslizamento de vertentes;

•

Danos na vegetação com possibilidade do aumento de quedas de árvores e perda de produtividade do solo;

•

Intensificação dos fenómenos erosivos, danos para os sistemas dunares
e eventual desaparecimento de praias;

•

Aumento da propensão para a ocorrência de galgamentos costeiros.

Impactos negativos indiretos
•

Danos para as cadeias de produção e para a economia local;

•

Deslocalização da população afetada;

•

Diminuição da qualidade da oferta turística;

•

Perda de atratividade do território;

•

Alteração da mobilidade concelhia;

•

Disseminação de uma imagem negativa do Município.
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Estes impactos poderão ser minorados se forem implementadas medidas de
adaptação ao nível do ordenamento do território nos diversos sectores que o
compõem, como sejam as florestas, a agricultura, a indústria, as infraestruturas
verdes e cinzentas, turismo, saúde, entre outros mais.
As oportunidades que poderão surgir decorrerão da visão, do espirito de
missão e de uma atitude proactiva que os serviços poderão assumir perante as
vulnerabilidades e o risco que se avizinha a par da sua capacidade de sensibilizar
as comunidades locais e encetar um conjunto de sinergias entre o público e o
privado, estabelecendo parcerias e envolvendo a comunidade científica.
Algumas medidas de adaptação de cariz ambiental, social e económico que se
venham a assumir em sede de instrumentos de gestão territorial, poderão ser determinantes para a criação de oportunidades concretas, que a seguir se elencam:
Oportunidades concretas
•

Alterar o tipo de vegetação existente por espécies mais resistentes aos
fogos florestais;

•

Potenciar a produção de novos produtos no sector primário;

•

Criar bacias de retenção de águas pluviais;

•

Apostar no sector do turismo, respeitando e mantendo a identidade local;

•

Reforçar a cooperação entre empresas e instituições de ensino;

•

Fomentar um estilo de vida mais sustentável, como resposta adaptativa às
alterações que poderão vir a ocorrer nas bacias hidrográficas, na agricultura, no edificado, na saúde e na economia local;

•

Reforçar a informação e a sensibilização da população, incrementando
a capacidade de prevenção, autoproteção e reação adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis.

•

Promover a regeneração urbana implementando medidas bioclimáticas;

•

(Re)desenhar, (re)configurar, (re)organizar o planeamento urbano e suas
metodologias;

•

Promover a alteração do paradigma ao nível do planeamento urbano e
gestão do território perspetivando uma melhoria na relação / fronteira
entre o meio urbano e o meio rural;

•

Promover a alteração do paradigma ao nível do planeamento e gestão do litoral;

•

Implementar um planeamento mais prospetivo, sustentado na implementação de novas metodologias, concertadas com novos indicadores de monitorização.

4.2.2. Principais impactos climáticos futuros baseados nas projeções
Para o Município de Vila Nova de Gaia, as projeções do clima futuro permitem
antecipar um agravamento dos impactos, sobretudo os resultantes da ondulação forte, da subida do nível médio do mar, das temperaturas elevadas/ondas de
calor e da precipitação intensa (cheias e inundações).
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4.3.2.1. Temperaturas elevadas/Ondas de calor
Uma onda de calor corresponde a um período de tempo de pelo menos 6
dias em que a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor médio
das temperaturas máximas do período de referência (OMM). Para além de causar efeitos nocivos na saúde, dado que as mais intensas e com maior duração
podem ser responsáveis por uma mortalidade acentuada nos grupos de risco
mais elevado, como sejam bebés, crianças, idosos e doentes crónicos, mentais,
obesos e acamados, este fenómeno pode ainda contribuir para a criação de
condições propícias à propagação de incêndios florestais.
Atualmente, as ondas de calor são já um evento com significativo impacto no território, quando associadas a eventos transversais do ponto de vista
sectorial. As projeções antecipam um aumento da temperatura máxima mensal ao longo do século, bem como um aumento considerável da frequência
e duração das ondas de calor. Tal fenómeno poderá chegar a ser de cinco
vezes mais frequentes e duas vezes mais duradouro. Conjetura-se que esta
nova realidade climática implique grandes adversidades, especialmente para
os grupos mais vulneráveis (atras referidos). Os impactos deste evento no território Gaia estão associados, fundamentalmente, à ocorrência de incêndios
(como consequência de temperaturas elevadas ou outros eventos climáticos)
que consumiram extensas áreas florestais.
No futuro, tendo em conta os cenários traçados, antevê-se um agravamento
significativo destes impactos. O aumento da temperatura, associado às projeções obtidas para outros eventos climáticos, como seja a redução a precipitação, promoverá o aumento da ocorrência de incêndios rurais. Por outro lado,
poderá contribuir para uma maior severidade e rápida propagação dos incêndios florestais com origem humana (não sendo previsível mudança de comportamentos). Conjetura-se que tais eventos possam vir a ficar mais gravosos, afetando áreas florestais mais extensas e um maior número de edifícios, levando
assim a um aumento do consumo hídrico (agravando mais a carência de água).
As temperaturas elevadas/ondas de calor terão também consequências na
degradação de equipamentos e infraestruturas, tais como a deformação do asfalto e da sinalética rodoviária devido a derretimento, a par da diminuição da
qualidade dos recursos hídricos, da produtividade do solo e na alteração aos
modos de vida da população.
Impactos diretos
Ainda como principais ameaças (impactos diretos), as projeções poderão induzir alterações significativas nos ecossistemas e, portanto, na biodiversidade
e no património ambiental (quer terreste, quer marítimo quer fluvial). Perante
tais alterações, conjetura-se que diferentes espécies vegetais e animais, procurarem adaptar-se às novas condições térmicas, nomeadamente através da sua
redistribuição, redução ou multiplicação.
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Impactos indiretos
Para além dos impactos diretos, identificam-se um conjunto de impactos indiretos, associados ao aumento do consumo de energia para efeitos de climatização;
a danos na saúde com mudanças no padrão das doenças; a restrições ao abastecimento e consumo da água; o aumento do número de pragas e doenças no sector
primário e maior propagação das existentes. Prevê-se também um acréscimo da
volatilidade nos preços do sector primário, com impacto na cadeia de produção
e no preço dos bens alimentares que viram a afetar os meios de transporte, de
energia e de comunicação, com consequências nos mercados e nas seguradoras.
A produção de energia trará consequências na disponibilidade de água nas
barragens.
O planeamento e urbanismo terão de se adaptar a novos conceitos, metodologias e desenho urbano. A construção deverá apostar nas noções de bioclima. A
população terá de se adaptar a uma nova distribuição demográfica. A económica
terá de ter a elasticidade para fazer face a todas estas mudanças e à internalização das consequências.
A partir do exposto, depreende-se que os impactos relacionados com este
evento climático constituem ameaças transversais aos vários setores, com gravosas repercussões na produtividade e na economia local, bem como no bem-estar
e na saúde da população. Constituem setores particularmente afetados a agricultura e floresta; a biodiversidade; a energia e Indústria; os recursos hídricos; a
saúde; a segurança de pessoas e bens; o turismo e o ordenamento do território.
Oportunidade de Mudança
•

Alterar o tipo de vegetação existente por espécies mais resistentes aos
fogos florestais;

•

Potenciar a produção de novos produtos no sector primário;

•

Potenciar um estilo de vida com mais atividades ao ar livre, beneficiando
do aumento de temperatura;

•

Apostar no sector do turismo, respeitando e mantendo a autenticidade e
as especificidades socioeconómicas e demográficas do território;

•

Promover mudança de paradigma no planeamento urbano e na economia,
perspetivando uma melhoria na relação fronteira entre o urbano e o rural;

•

Apostar na identificação e definição de indicadores de monitorização dos
diferentes sistemas implicados;

•

Reforçar a componente de informação e sensibilização da população, incrementando a capacidade de prevenção, autoproteção e reação adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis.
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4.2.2.1. Precipitação intensa
Tal como referido, as projeções indicam uma tendência da
diminuição da precipitação média anual, associada a um aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação
intensa ou muito intensa, pelo que as tempestades de inverno
tenderão a ser mais intensas até ao final do século, acompanhadas de chuvas e ventos fortes. A precipitação intensa, em períodos curtos, trará um aumento da probabilidade de ocorrência
de cheias rápidas e, consequentemente, um aumento significativo de inundações, sobretudo em meio urbano.
As inundações englobam as cheias (transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, que podem
ser rápidas ou lentas), a subida da toalha freática acima da
superfície topográfica e as devidas à sobrecarga dos sistemas
de drenagem artificiais dos aglomerados urbanos. As inundações são devidas a precipitações abundantes ao longo de
vários dias ou semanas (cheias lentas e subida da toalha freática) e a precipitações intensas durante várias horas ou minutos
(cheias rápidas e sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais) (ANPC, 2009). No futuro, estes fenómenos podem trazer
consequências graves, pelo que a vulnerabilidade individual e
o quotidiano coletivo será afetado.
Impactos diretos
•

Alteração dos estilos de vida da população levando à
necessidade de ficar retido em casa, faltar ao trabalho
ou à escola;

•

Alterações no uso de equipamentos e serviços, tais
como condicionamento do tráfego rodoviário, interrupção do fornecimento de energia, encerramento de serviços públicos;

•

Danos nas infraestruturas, tais como entupimento/
sobrecarga de sargetas e condutas, danos na rede de
drenagem, abatimento de pavimentos, corte de vias de
comunicação;

•

Perdas materiais e danos em equipamentos e edifícios,
como seja em viaturas, habitações e estabelecimentos
comerciais;

•

Aumento do número de inundações urbanas;

•

Aumento da propensão à ocorrência de deslizamento
de vertentes;

•

Danos na vegetação e queda de árvores.
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Impactos Indiretos
A ocorrência de precipitação intensa no território concelhio, associada à ausência de
planeamento adaptado e implementação de bacias de retenção/armazenamento do excedente de água, pode levar à falta de água nas estações mais quentes, quer para consumo
humano, quer para consumo animal e para efeitos de rega.
O aumento dos períodos sem precipitação, poderá conduzir ao aumento da procura
turística, implicando também um aumento do consumo de água que poderá não fazer
face às necessidades. Caso tal necessidade não seja acautelada nos mais períodos chuvosos, poderá assistir-se à diminuição da qualidade da oferta turística com implicações
diretas na economia local e na imagem da cidade. Os cenários traçados poderão ainda
ter consequências na habitabilidade ao nível do piso térreo, quando associados à necessidade de realojamento de população afetada, associada à alteração da morfologia dos
terrenos (associada à ocorrência de deslizamento de vertentes), à alteração da mobilidade
concelhia (desvios de trânsito e alteração dos transportes públicos) e à disseminação de
uma imagem negativa do Município na comunicação social com impactos transnacionais.
As alterações projetadas poderão também induzir a alterações no sector da agricultura, com consequências no tipo de alimentação e na dependência do país para abastecimento próprio. As comunidades mais desfavorecidas, económica e socialmente, poderão ser mais afetadas, devido à possível alteração dos preços para suprimento dessas
mesmas necessidades.
Ao nível do património natural do concelho, prevêem-se alterações na biodiversidade (quer faunística, quer florística) com impactos no funcionamento dos ecossistemas.
Tais alterações poderão promover a proliferação de determinadas pragas, aumentando
a incidências de problemas de saúde pública.
Oportunidades de Mudança
•

Impulsionar um estio de vida mais sustentável, como resposta adaptativa às alterações que poderão vir a ocorrer nas bacias hidrográficas, na agricultura, no
edificado, na saúde e na economia local;

•

Reforçar as relações de sinergia e cooperação entre empresas e instituições de
ensino e investigação, em prol do desenvolvimento de projetos e iniciativas conjuntas, passíveis de incrementar a capacidade adaptativa e a resiliência do território e da população;

•

Criar bacias de retenção de águas pluviais;

•

Potenciar a reconversão urbana (e.g. implementação de medidas bioclimáticas);

•

Promover uma alteração do paradigma ao nível do planeamento e gestão da cidade, economia e sociedade;

•

Apostar na identificação e definição de indicadores de monitorização dos diferentes sistemas implicados;

•

Reforçar a componente de informação e sensibilização da população, incrementando a capacidade de prevenção, autoproteção e reação adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis.

•

Desenvolver um planeamento prospetivo, sustentando na implementação de novas metodologias.
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4.2.2.2. Ondulação Forte
Os cenários apontam para um aumento dos fenómenos extremos, com tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuvas e ventos fortes,
às quais estarão associados eventos de ondulação forte nas zonas costeiras.
Tais eventos assumirão contornos particularmente gravosos quando associados à sobrelevação do nível do mar – storm surge5. O facto de se prever um aumento do nível médio das águas do mar, alterações nos padrões de direção das
ondas e um aumento da intensidade da energia das ondas, permite também
antever para o território períodos de retorno mais curtos para a ocorrência de
galgamentos costeiros e inundações que provocarão diferentes impactos.
Impactos diretos
•

Danos para os sistemas dunares e eventual desaparecimento de praias;

•

Aumento da propensão de galgamentos costeiros e subsequentes inundações costeiras;

•

Danos para infraestruturas de transporte, com condicionamento do tráfego e encerramento de vias de comunicação;

•

Danos para equipamentos e infraestruturas de apoio à fruição do litoral/
balnear;

•

Danos para edificações, mobiliário urbano e sinalética;

•

Danos para as infraestruturas de defesa costeira;

•

Degradação de habitats, alterações nos ecossistemas e perda de biodiversidade;

•

Danos para a produtividade agrícola local.

Impactos Indiretos
Poderão repercutir-se impactos na atratividade e nos elementos identitários
do território, atendendo a que o Município tem associadas imagens culturais de
praias, caves de vinho, entre outras que geram mais-valias económicas e turísticas.
Oportunidades de Mudança
•

Promover alteração do paradigma ao nível do planeamento e gestão
do litoral;

•

Apostar na identificação e definição de indicadores de monitorização dos
diferentes sistemas implicados;

•

Reforçar a componente de informação e sensibilização da população, incrementando a capacidade de prevenção, autoproteção e reação adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis.

5 O termo sobrelevação do nível do mar ou "storm surge" refere-se à subida temporária do nível do
mar resultante da existência de condições meteorológicas anómalas, nomeadamente de variações no
campo da pressão atmosférica e/ou da ação de ventos fortes e prolongados
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4.2.2.3. Subida do nível médio do mar
Ao prever-se um aumento do nível médio das águas do mar6, aliado a alterações nos padrões de direção das ondas e a um aumento da intensidade da energia das mesmas, antevê-se uma agravação dos impactos na faixa costeira com
períodos de retorno mais curtos e com inundações costeiras, um aumento dos
galgamento bem como um acréscimo da generalidade de fenómenos erosivos.
Tal cenário implicará uma intensificação dos impactos observados no presente,
tendo inerentes os seguintes impactos diretos.
Impactos Diretos
•

Intensificação dos fenómenos erosivos, danos para os sistemas dunares e
eventual desaparecimento de praias;

•

Aumento da propensão da ocorrência de galgamentos costeiros (e subsequentes inundações costeiras);

•

Danos para infraestruturas de transporte (condicionamentos de tráfego,
encerramento de vias de comunicação;

•

Danos para equipamentos e infraestruturas de apoio à fruição do litoral/
balnear;

•

Danos para edificações, mobiliário urbano e sinalética;

•

Danos para as infraestruturas de defesa costeira;

•

Degradação de habitats, alterações nos ecossistemas e perda de biodiversidade;

•

Danos para a produtividade agrícola local.

Impactos Indiretos
Note-se que, atendendo à forte relação entre os efeitos da subida do nível
médio da água do mar e da ondulação forte, particularmente aquando do efeito
conjugado decorrente de eventos climáticos extremos, os impactos identificados
são coincidentes. Consequentemente, também aqui importa referir os potenciais impactos indiretos da subida do nível do mar na atratividade e integridade
dos recursos endógenos do território, especialmente os valores naturais e culturais associados ao litoral.

6 A subida do nível médio global do mar resulta, principalmente de três processos provocados pelo
aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície, designadamente: a dilatação térmica
do oceano, especialmente das massas de água mais próximas da superfície; o degelo dos glaciares e
campos de gelo (ice fields) das montanhas, dos mantos de gelo (ice sheet) da Gronelândia e da Antárctica e das plataformas de gelo (ice shelf) das regiões polares (Santos et al., 2018).
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Oportunidades de Mudança
•

Promover uma alteração do paradigma ao nível do planeamento e
gestão do litoral;

•

Apostar na identificação e definição de indicadores de monitorização dos
diferentes sistemas implicados;

•

Reforçar a componente de informação e sensibilização da população,
incrementando a capacidade de prevenção, autoproteção e reação
adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis.

4.3. Qual o nível de risco associado aos impactos climáticos?
Dadas as projeções expostas, procedeu-se à ponderação da avaliação qualitativa dos riscos e sua priorização.
4.3.1. Avaliação Qualitativa dos Riscos
A determinação da matriz de risco, teve por base a aplicação de uma metodologia que avaliou a tipologia dos eventos, impactos, frequência da ocorrência, magnitude da consequência, escalonados por períodos temporais presente,
médio prazo (2041-2070), (2071-2100).
Os níveis de riscos climáticos, associados aos impactes climáticos, encontram-se identificados na tabela que se segue.
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Tabela 4 – Avaliação dos riscos climáticos para Vila Nova de Gaia
Nível do Risco
Ref

Evento

Exemplos de impactos

Presente

Médio Prazo Longo Prazo
2141-2070

2071-2100

A

Temperaturas
elevadas /
Ondas de
calor

Incêndios (como consequência
de temperaturas elevadas ou
outros eventos climáticos)

2

3

6

B1

Precipitação
intensa (cheias
e inundações)

Inundações
(e.g. inundação de rodovias)

1

2

3

B2

Precipitação
intensa
(danos)

Danos em edifícios
(e.g. inundações de
estabelecimentos,
habitações, prédios)

2

4

4

B3

Precipitação
intensa
(deslizamento
de vertentes)

Deslizamento de vertentes
(e.g. deslizamento de
terras, derrocada de muros,
aluimento de rodovia)

1

1

2

C

Ondulação
forte

Danos para as infraestruturas

2

4

9

D

Subida do
nível do mar

Inundações

1

4

9
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No que concerne às temperaturas elevadas/ondas de calor, os cenários
traçados revelam um aumento da frequência dos eventos, com consequências
bastante gravosas para o território e para a população. Aliado a um aumento
generalizado da temperatura, prevê-se também um aumento da frequência e
da intensidade das ondas de calor. Pelas razões expostas, considerou-se uma
magnitude máxima nos horizontes temporais em análise (magnitude 3).
Relativamente à precipitação intensa, as projeções apontam para que a
precipitação se torne menos frequente até ao final do século XXI, mas de maior
intensidade (tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de forte
precipitação). Considerando esta dicotomia, optou-se pela manutenção da frequência dos eventos, acompanhada por um aumento gradual da magnitude
das respetivas consequências.
Quanto aos fenómenos de ondulação forte e subida do nível médio das
águas do mar, prevendo-se um aumento do nível médio das águas do mar,
alterações nos padrões de direção das ondas e um aumento da intensidade
da energia das ondas, considerou-se um aumento gradual quer da frequência,
quer da magnitude das consequências.
Efetivamente, estas projeções permitem antever períodos de retorno mais
curtos para a ocorrência de eventos como os galgamentos e inundações costeiras, com impactos gravosos no território e na população. Para além disso, a
subida do nível médio do mar conjugada com a sobrelevação do nível do mar,
em resultado de tempestades, poderá produzir impactos catastróficos (storm
surge). Pelas razões expostas, optou-se pela magnitude máxima (magnitude 3)
no final do século.
Tendo por base a análise anteriormente realizada, importa identificar os riscos
climáticos que poderão aumentar ou diminuir, devido às alterações climáticas.
Neste contexto, importa observar que todos os riscos apresentam uma tendência de aumento, ainda que alguns evidenciem um acréscimo mais acentuado e preocupante, tendo em conta aquilo que são os cenários traçados para o
território concelhio, designadamente a ondulação forte, a subida do nível do
mar e as temperaturas elevadas/ondas de calor. Riscos que se anteveem
de grande impacto sobre o território e a população. Menos preocupante, mas
também significativo, será o risco associado à precipitação intensa.
De salientar que os riscos climáticos identificados representem apenas alguns
dos desafios de um conjunto mais alargado que o município tem de enfrentar.
Existirão riscos com características não climáticas que poderão relacionar-se com os climáticos maximizando os respetivos impactos. Importa, por
isso, em contexto de alterações climáticas, intervir também na mitigação dos
riscos não climáticos, particularmente dos que possam apresentar-se como
fatores potenciadores dos riscos climáticos, procurando contribuir para uma
abordagem integrada à gestão de risco.
Neste âmbito, importa destacar como fator de risco acrescido os problemas associados ao ordenamento do território (urbano e litoral), os quais
poderão contribuir para uma maior vulnerabilidade do território aos riscos climáticos, na medida em que representam um desajustamento aos efeitos do
clima expectável.
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4.4. Quais os riscos prioritários que exigem resposta?
4.4.1. Priorização dos riscos climáticos
A análise efetuada permite concluir que os riscos que apresentam uma probabilidade de aumento mais acentuado e preocupante, logo os mais prioritários,
são os relacionados com:
•

A ondulação forte;

•

A subida no nível médio do mar;

•

As temperaturas elevadas/ondas de calor.

Existem outros que poderão aumentar ao longo do século, ainda que com
menor magnitude, nomeadamente os associados à precipitação intensa (cheias
e inundações, danos e deslizamento de vertentes).
Para uma análise mais eficaz projeta-se a matriz de risco estabelecida para o
presente e para horizontes temporais futuros (2041/2070 e 2071/2100).

Figura 20 – Matriz de Risco

72

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Esta matriz de risco relaciona a frequência da ocorrência com a consequência do impacto, para cada um dos eventos climáticos, designadamente os que
se consideraram mais preocupantes, onde cada letra representa:
•

A – Temperaturas elevadas / Ondas de calor – impactos – Incêndios como
consequência de temperaturas elevadas ou outros eventos climáticos.

•

B1 – Precipitação intensa – impactos – cheias e inundações, tais como
inundações em infraestruturas rodoviárias.

•

B2 – Pr4ecipitação intensa – impactos Danos em edifícios, tais como
inundações de estabelecimentos, habitações, prédios.

•

B3 – Precipitação intensa – impactos – Deslizamento de vertentes, tais
como deslizamento de terras, derrocada de muros, aluimento de rodovia.

•

C – Ondulação forte – impactos – Danos para as infraestruturas.

•

D – Subida do nível do mar – impactos – Inundações.

A posição definida para a linha que representa a atitude do Município perante o risco teve como pressuposto a assunção da necessidade de atuação perante os riscos de maior magnitude no futuro, nomeadamente a ondulação forte, a
subida do nível médio do mar e as temperaturas elevadas/ondas de calor, mas
também perante aqueles eventos que apresentam atualmente algum grau de
risco, mas sobre os quais há necessidade de ampliar conhecimentos, tais como
a precipitação intensa.
A partir desta análise é possível aferir a existência de riscos de alta prioridade para o município e riscos que podem aumentar devido às alterações
climáticas, especialmente se existir a possibilidade de serem ultrapassados limiares críticos. Perante este conhecimento há um compromisso do Município
em assumir um papel ativo na resposta aos riscos identificados, mediante a
identificação e implementação de opções e medidas de adaptação ajustadas à
realidade e vulnerabilidades do território.
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5. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
DE RESPOSTAS DE ADAPTAÇÃO
5.1. Identificação de Opções de Adaptação
Para responder às principais necessidades, objetivos, vulnerabilidades e riscos climáticos (atuais e futuros), a que o município se encontra exposto, foram
identificadas várias opções de adaptação, nomeadamente “Plano para o Uso Eficiente da Água”, “Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil” e
“Constituição de uma central única no Centro Municipal de Proteção Civil”.
Atendendo ao conjunto das opções de adaptação identificadas, foi efetuada
a avaliação multicritério das mesmas, com o intuito de perceber quais as opções
potencialmente mais adequadas para a adaptação às alterações climáticas.
As opções de adaptação identificadas foram avaliadas relativamente aos
seguintes critérios: eficácia; eficiência; equidade; flexibilidade; legitimidade;
urgência; e sinergias.
O resultado final da avaliação permitiu o estabelecimento da ordem de priorização das opções de adaptação, sendo posteriormente agrupadas pelos setores onde se enquadram, como ordenamento do território e cidade, recursos
hídricos e turismo.
5.1.1. Abordagem do município para a seleção das opções de adaptação
As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas por várias entidades e
organismos nacionais e internacionais como umas principais ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade terão que enfrentar.
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Perante os desafios impostos pelas alterações climáticas existem fundamentalmente duas linhas de atuação: Mitigação e Adaptação.
A mitigação é um processo que visa a redução da emissão dos Gases com
Efeito de Estufa (GEE) para a atmosfera, reduzindo dessa forma o risco e a magnitude das alterações climáticas futuras. Contudo, não protege as comunidades
dos efeitos das alterações climáticas.
Por seu turno a adaptação é um processo de ajustamento ao clima atual ou
projetado e aos seus efeitos. Em sistemas humanos, a adaptação procura moderar ou evitar danos e/ou explorar oportunidades benéficas. Em alguns sistemas
naturais, a intervenção humana poderá facilitar ajustamentos ao clima projetado
e aos seus efeitos (IPCC, 2014).
Tendo em consideração a importância que ambas as linhas de atuação possuem para a diminuição da vulnerabilidade dos territórios aos fenómenos climáticos extremos, é fundamental a adoção coordenada de opções/medidas de mitigação e de adaptação. Quanto mais sucesso tiverem as medidas de mitigação para a
redução das emissões dos GEE, menor será a necessidade de adaptação, uma vez
que prevê uma redução do risco e magnitude dos efeitos das alterações climáticas.
Em termos gerais, o processo de adaptação às alterações climáticas poderá
ser descrito como sendo de dois tipos distintos (Capela Lourenço et al., 2016):
Adaptação autónoma (ou espontânea): as medidas são implementadas não
de forma consciente mas de forma espontânea de forma a responder às alterações ecológicas em sistemas naturais e por alterações de mercado e de bem-estar em sistemas humanos;
Adaptação planeada: as medidas resultam de uma decisão política deliberada, baseados na consciência de que as condições foram alteradas (ou estão prestes a ser) e que existe uma necessidade de atuar de forma a retornar, manter ou
alcançar o estado desejado.
As opções de adaptação correspondem às alternativas que permitem operacionalizar uma estratégia de adaptação. São a base para definir as medidas a
implementar e responder às necessidades de adaptação identificadas. Representam ações ou conjuntos de ações disponíveis e apropriadas, que permitem
enquadrar possíveis medidas de adaptação e a sua implementação ao longo do
tempo (Capela Lourenço et al., 2016).
Tendo em consideração aquilo que são as orientações nacionais e internacionais, as opções de adaptação às alterações climáticas identificadas para o Município de Vila Nova de Gaia foram caracterizadas de acordo com o tipo de ações
que promovem. Para tal, consideraram-se três categorias de opções e medidas
de adaptação planeada, apresentadas pela Comissão Europeia no “Livro Branco”
(CE, 2009) e na “Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas”
(CE, 2013) e adotadas, a nível nacional, no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local
(Capela Lourenço et al., 2017).
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Como categorias de opções e medidas de adaptação segundo o tipo de ação referem-se, então:
•

Infraestruturas “cinzentas”: intervenções físicas ou
de engenharia com o objetivo de tornar as infraestruturas melhor preparadas aos eventos climáticos extremos, com foco no impacto direto das alterações climáticas sobre as infraestruturas (e.g. temperatura, inundações, subida do nível médio do mar) e com o objetivo de
reduzir a ameaça (e.g. diques, barragens) ou prevenir
os seus efeitos (e.g. ao nível da ou do ar condicionado);

•

Infraestruturas “verdes”: contribuem para o aumento
da resiliência dos ecossistemas e para objetivos como
a reversão da perda de biodiversidade, degradação de
ecossistemas e restabelecimento dos ciclos da água.
São utilizadas as funções e os serviços dos ecossistemas
para obter soluções de adaptação mais fáceis de implementar e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas “cinzentas” (e.g. utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas; preservação da
biodiversidade como forma de melhorar a prevenção
contra eventos extremos, pragas e espécies invasoras;
gestão integrada de áreas húmidas; melhoramento da
capacidade de infiltração e retenção da água);

•

Opções de adaptação “não estruturais” (ou soft): desenho e implementação de políticas, estratégias e processos (e.g. integração de adaptação no planeamento
territorial e urbano; disseminação de informação; incentivos económicos à redução de vulnerabilidades;
sensibilização para a adaptação).

As opções de adaptação podem ainda ser categorizadas
segundo o seu âmbito e objetivos gerais, nomeadamente em
função de duas tipologias: as que permitem melhorar a capacidade adaptativa e as permitem diminuir a vulnerabilidade e/
ou aproveitar as oportunidades geradas.
A melhoria da capacidade adaptativa do município compreende o desenvolvimento da capacidade institucional, de forma a permitir uma resposta integrada e eficaz ao desafio das
alterações climáticas, isto poderá implicar a título exemplificativo, a compilação da informação necessária e a criação de condições fundamentais para levar a cabo ações de adaptação, nomeadamente ao nível regulamentar, institucional e de gestão.
A diminuição da vulnerabilidade e/ou aproveitamento de
oportunidades implica o desenvolvimento de ações concretas
passíveis de reduzir a sensibilidade e/ou exposição do território ao clima (atual ou projetado) e permitem aproveitar eventuais oportunidades emergentes.
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Este tipo de opções podem ir desde soluções simples de baixo custo (“low-tech”) até infraestruturas de grande dimensão, sendo por isso primordial ter em
conta o motivo, a prioridade e a viabilidade das ações a implementar.
O processo de seleção das opções de adaptação para o Município de Vila
Nova de Gaia assentou na identificação e caracterização de medidas, iniciativas
ou projetos que possam responder às principais necessidades, objetivos, vulnerabilidades e riscos climáticos (atuais e futuros), a que o município já se encontra,
ou possa vir a ser, exposto.
5.1.2. Opções de Adaptação
Identificadas as potenciais opções de adaptação que permitem ao Município
de Vila Nova de Gaia responder aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades por eles geradas, apresentam-se essas 24 opções caracterizando cada uma de acordo com a sua característica (Infraestruturas “cinzentas”,
“verdes” ou “não estrutural”), os objetivos das mesmas e a tipologia (melhorar a
capacidade adaptativa ou diminuir a vulnerabilidade e/ou aproveitar as oportunidades geradas), como resposta a tipologias de evento e distribuídas por sectores.
Tabela 5 – Opções de Adaptação às Alterações Climáticas definidas para VNGaia
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Identificadas as potenciais opções de adaptação que
permitem ao Município de Vila Nova de Gaia responder aos
impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades por eles geradas, apresentam-se essas 24 opções
caracterizando cada uma de acordo com a sua característica
(Infraestruturas “cinzentas”, “verdes” ou “não estrutural”), os
objetivos das mesmas e a tipologia (melhorar a capacidade
adaptativa ou diminuir a vulnerabilidade e/ou aproveitar as
oportunidades geradas), como resposta a tipologias de evento e distribuídas por sectores.
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Infraestruturas
“verdes”

Infraestruturas
“verdes”

Infraestruturas
“verdes”

Instituir Espaços
de Arrefecimento
na Urbe

Alargamento
da Rede de
Corredores
Verdes /
Ecológicos

Programa de
Controlo de
Pragas e Espécies
Invasoras

1

2

80

3

4

Diminuir a
vulnerabilidade
e/ou aproveitar
oportunidades

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Característica Característica
da opção (a)
da opção (b)

Infraestruturas
“verdes”

Opção de
adaptação

Reforçar o
Programa da
Rede Municipal
de Hortas
Urbanas

ID

Controle da biodiversidade autóctone,
contribuindo para o bom funcionamento
dos ecossistemas.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).
Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana.
Recursos Hídricos;
Saúde Humana;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Ordenamento
do Território e
Cidades;
Segurança das
Pessoas e Bens;
Saúde Humana;
Turismo.

Instituir a criação de infraestruturas para
atividades ao ar livre / zonas verdes;
Promover de zonas de sombreamento e
arrefecimento evaporativo;
Espaços de descompressão urbana.

Garantir a continuidade e a conetividade
dos sistemas de proteção dos valores
naturais e culturais;
Manter corredores de ventilação natural.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor.
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Resposta (a eventos
/ impactos)

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana.

Setor(es)

Aprofundar o programa existente numa
lógica do planeamento do "bairro – célula
urbana" em conjunto com ações de
incentivo à sua utilização;
Satisfazer as necessidades da população
e maximizar os benefícios decorrentes da
prática da agricultura urbana, quer para
o ambiente quer para a qualidade de vida
das pessoas.

Objetivos

Tabela 6 – Opções de adaptação caracterizadas de acordo com as suas caraterísticas, objetivos, setores e eventos a que respondem, por eixo de atuação.

Área Metropolitana do Porto – Município de de Vila Nova de Gaia

7

6

5

Revisão do Plano
Municipal de
Emergência de
Proteção Civil

Renováveis

Programa
Municipal de
Aproveitamento
das Energias

Reforçar a
Resistência e
a Resiliência
da Floresta
aos Incêndios
Florestais

Opções “não
estruturais”
(soft)

Infraestruturas
“verdes”

Infraestruturas
“verdes”

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Evitar ou a minimizar os efeitos de um
acidente grave ou catástrofe.

Energia e
Indústria;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana.

Potenciar o aproveitamento da produção
atual das energias renováveis (solar,
vento e marés), apontando soluções de
intervenção a diferentes escalas, que
devem resultar numa maior eficiência
energética que vai desde o espaço público
ao edificado privado;
Aprofundar o conhecimento sobre
a aplicação de energias renováveis
adaptadas à morfologia urbana e ao
cenário de alterações climáticas.

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;

Promover a gestão florestal, orientada
para a inclusão de espécies autóctones,
mais resistentes ao fogo e adequadas quer
às caraterísticas do solo, seus declives e
proximidade ao edificado.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).
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8

12

Constituição
de uma Central
Única no Centro
Municipal de
Proteção Civil

Criação de uma
Agenda Municipal
para a Economia
Circular

Opção de
adaptação

ID

Opções “não
estruturais”
(soft)

Infraestruturas
“cinzentas”

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Característica Característica
da opção (a)
da opção (b)
Setor(es)

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Objetivos
Melhorar a eficiência da resposta a
situações de emergência, permitido ainda
uma melhoria na capacidade de atuar na
prevenção, monitorização, deteção e ação
sobre ocorrências climáticas adversas;
Agilizar a partilha de informação;
Clarificar as responsabilidades funcionais
e área de atuação de cada uma das
entidades em contexto de emergência;
Assegurar a transversalidade de acesso
à informação no município, através
da articulação de bases de dados e da
desmaterialização da comunicação.

(In)formar os munícipes e as empresas
sobre a ECONOMIA CIRCULAR nas
vertentes produção (inovar o fabrico do
produto considerando os seus elementos
/ resíduos no fim de vida do produto
como recursos) e bonificação (revisão de
instrumentos fiscais para o consumidor e
empresas que incentivem a circularidade)
criando novos modelos de negócio.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Resposta (a eventos
/ impactos)
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Diminuir a
vulnerabilidade
e/ou aproveitar
oportunidades

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Opções “não
estruturais”
(soft)

Opções “não
estruturais”
(soft)

Plano de
Monitorização
Social (Classes
Desfavorecidas)

Manual Municipal
de Boas Práticas

9

8

Estratégia de médio – longo prazo com
o objetivo de informar e envolver a
população para as mudanças necessárias
no futuro do município. Poderá ser
detalhado em versão “munícipe”, “serviços
e indústria”, “comércio local” e “ambiente
escolar”. Visa o estabelecimento de uma
prática de promoção da participação.
Exemplos de temas: eficiência hídrica em
casa / no trabalho, exposição solar e UV,
cuidados a ter na saúde sobre os impactos
das alterações climáticas (ex. problemas
respiratórios), aproveitamento de
biomassa, regeneração urbana, energias
renováveis, aproveitamento de águas das
chuvas, manutenção de caleiras e tubos de
queda, utilização de bebedouros, podas e
controlo fitossanitário, entre outras.

Acompanhamento dos grupos vulneráveis
da população para que, na ocorrência
eventos climáticos ou outros, exista
resposta direta e indireta nas vertentes
transportes, educação, saúde, alimentação.
Apoiar e sofisticar as redes formais e
informais de apoio. Este documento
poderá partir do Observatório Social
existente e ser completado com um Plano
de Prevenção e Informação e um Plano de
Contingência destinado ao Plano Municipal
de Emergência da Proteção Civil.

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
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Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Opções “não
estruturais”
(soft)

Opções “não
estruturais”
(soft)

Elaboração
de uma Carta
de Conforto
Bioclimático
(Suscetibilidade
às Alterações
Climáticas)

Revisão do Plano
Diretor Municipal

10

13

14

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Infraestruturas
“verdes”

Inserção de
Novos Circuitos
/ Produtos
de Produção
Primária

Característica Característica
da opção (a)
da opção (b)

Opção de
adaptação

ID

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Incluir regras para o uso e ocupação
do solo tendo em conta as medidas de
adaptação e mitigação que poderão
contribuir a médio-longo prazo para a
diminuição dos eventos climáticos severos.

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Recursos Hídricos.

Oportunidade para criação de novas áreas
alternativas de produção, baseadas num
clima mais quente, estudando os novos
fatores edafoclimáticos do território do
município, com vista à criação de mais
mercados e mais postos de trabalho.
Ação conjunta com entidades nacionais,
associações de produtores, empresas e
circuitos de distribuição. Promover contato
com academias para partilha de dados,
estudos, produtos.

Aprofundar o conhecimento dos riscos
climáticos e, por exemplo, do (des)
conforto climático, antecipando formas de
adaptação às manifestações de mudança
climática, à escala local.

Setor(es)

Objetivos
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Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte; Subida
do nível do mar.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);

Resposta (a eventos
/ impactos)
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Infraestruturas
“verdes”

Infraestruturas
“cinzentas”

Política de Solos

Implementar um
Plano Municipal
Integrado de
Mobilidade
Sustentável

Plano de
Contingência
sobre a Ação do
Vento Forte

15

16

17

Infraestruturas
“verdes”

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Diminuir a
vulnerabilidade
e/ou aproveitar
oportunidades

Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo

Elaborar um programa de ações sobre as
consequências do vento forte.
Monitorização do estado sanitário do
parque arbóreo.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.
Todos os
enquadrados pela
ação da Câmara
Municipal.

Implementar um plano integrado
de mobilidade que permita reduzir
efetivamente a utilização de transportes
motorizados individuais, promovendo a
deslocação em transportes coletivos e
modos suaves (bicicleta e a pé);
Avaliar custos da não-adaptação: análise
custo-benefício.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades.

Dinamização da bolsa de terras disponível
no município para potenciar o uso
de terrenos abandonados, garantir
o desenvolvimento sustentável e a
organização eficiente do mercado
fundiário;
Valorizar as potencialidades do solo.
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20

Melhorar a
capacidade
adaptativa

19

Infraestruturas
“verdes”

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Opções “não
estruturais”
(soft)

Plano para o Uso
Eficiente da Água

18

Programa de
Recuperação e
Requalificação
das Linhas
de Água do
Concelho

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Opções “não
estruturais”
(soft)

Desenvolvimento
do Plano de
Promoção
Sustentável do
Turismo

Característica Característica
da opção (a)
da opção (b)

Opção de
adaptação

ID

86

Assegurar a resiliência das frentes
ribeirinhas;
Despoluir, desentubar, renaturalizar o leito
e as margens das ribeiras.

Informar e sensibilizar a população para a
importância do uso eficiente da água;
Planear reservatórios destinados a
aproveitamento da água e integração de
sistemas de drenagem sustentável (bio
valetas ou outros);
Gestão urbana para "fruir a água"

Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo.

Biodiversidade;
Energia e
Indústria;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Recursos Hídricos;
Saúde Humana;

Promover ações dedicadas às várias faces
SWOC do turismo dirigidas aos munícipes,
empresas e serviços públicos;
Criar uma carta de navegação sustentável
no Rio Douro.

Setor(es)
Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo.

Objetivos

Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Resposta (a eventos
/ impactos)
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23

24

Infraestruturas
“verdes”

Plano Municipal
de Gestão
de Bacias de
Retenção Hídrica

22

Infraestruturas
“verdes”

Infraestruturas
“verdes”

Programa de
Proteção da Zona
Costeira

21

Reforço dos
Pontos de Água
para Consumo
Humano Público
em Zonas
de Grande
Densidade
Populacional, de
Lazer e Turismo

Infraestruturas
“cinzentas”

Programa
Preventivo de
Limpeza da
Rede de Águas
Pluviais Públicas
e Particulares
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Melhorar a
capacidade
adaptativa

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor.

Planear e executar bacias de retenção /
armazenamento do excedente de água
decorrente dos períodos de chuva intensa
com vista ao abastecimento de sistemas
de rega e sistemas contra incêndio;
> Mitigar efeitos da precipitação excessiva
e seus impactos.

Dotar os espaços públicos com grande
concentração humana e / ou com
atividades ao ar livre com pontos de água
para consumo local.

Temperaturas elevadas
/ Ondas de calor;
Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Agricultura,
Florestas e
Pescas;
Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Recursos Hídricos;
Segurança de
Pessoas e Bens.

Criação de elementos físicos, arbóreos ou
outros que obstruam e minimizem a perda
de areal / erosão costeira do concelho;
> Estudar evento storm surge /
sobrelevação da maré.

Diminuir a
vulnerabilidade
e/ou aproveitar
oportunidades

Biodiversidade;
Ordenamento
do Território e
Cidades;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo.

Precipitação intensa
(cheias e inundações);
Ondulação forte;
Subida do nível do mar.

Ordenamento
do Território e
Cidades;
Saúde Humana;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo;
Zonas Costeiras

Melhorar a
capacidade
adaptativa

Diminuir a
vulnerabilidade
e/ou aproveitar
oportunidades

Precipitação intensa
(cheias e inundações).

Saúde Humana;
Segurança de
Pessoas e Bens;
Turismo.

Programa preventivo de limpeza de valetas
e sarjetas;
Integração de sistemas de drenagem
sustentável (bio valetas ou outros);
Ações de sensibilização para os
proprietários de imóveis.
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5.2. Opções de Adaptação Prioritárias
Após a identificação de um conjunto de potenciais opções de adaptação às
alterações climáticas, procedeu-se à avaliação das mesmas, de forma a fornecer
uma base robusta que apoie, de forma consistente, a tomada racional de decisões em adaptação, designadamente a escolha do potencial conjunto de opções
a implementar. O uso deste tipo de avaliação das opções de adaptação serve
para avaliar a viabilidade socioeconómica de um determinado investimento e
para estabelecer a hierarquização de opções/medidas de adaptação.
A avaliação das opções de adaptação, através duma análise multicritério
(AMC), permitiu perceber quais as opções potencialmente mais adequadas para
a adaptação às alterações climáticas.
As opções de adaptação identificadas foram avaliadas relativamente aos critérios identificados na Tabela 7.
Tabela 7 – Critérios de avaliação das opções de adaptação (AMC)

Critério

Descrição

Eficácia

As ações irão de encontro dos objetivos, ou seja,
produzirão os efeitos desejados?

Eficiência

Os benefícios da opção excedem os custos? Os objetivos serão atingidos
com o mínimo de erros, tempo e esfoço possível?

Equidade

A ação afeta beneficamente outras áreas ou grupos vulneráveis?

Flexibilidade

Opção é flexível e permitirá ajustamentos ou incrementos na
implementação?

Legitimidade

A ação é aceitável política e socialmente?

Urgência

Qual o grau de urgência e com que brevidade a opção
poderá ser implementada?

Sinergias

A ação ajuda a alcançar outros objetivos?

Fonte: Adaptado de CAPELA LOURENÇO, T., DIAS, L. et al.; 2016.

O resultado final da avaliação permitiu o estabelecimento da ordem de priorização das opções de adaptação, tendo sido posteriormente agrupadas pelos setores onde se enquadram. A listagem das opções por sector foi remetida para anexo.
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No final da avaliação, foi possível estabelecer uma ordenação final das
opções de adaptação:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Política de Solos

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho

•

Reforçar o Programa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe

•

Alargamento da Rede de Corredores Verdes / Ecológicos

•

Programa de Controlo de Pragas e Espécies Invasoras

•

Programa Preventivo de Limpeza da Rede de Águas Pluviais Públicas e
Particulares

•

Programa de Proteção da Zona Costeira

•

Plano de Contingência Social (Classes Desfavorecidas)

•

Plano de Contingência sobre a Ação do Vento Forte

•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforço dos Pontos de Água para Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade Populacional, de Lazer e Turismo

•

Reforçar a Resistência e a Resiliência da Floresta aos Incêndios Florestais

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo

•

Inserção De Novos Circuitos / Produtos de Produção Primária

•

Programa Municipal de Aproveitamento das Energias Renováveis

A medida que obteve maior pontuação em termos do critério de “eficácia” foi
“Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe”.
No critério da “eficiência”, a maior pontuação correspondeu à opção “Plano
para o Uso Eficiente da Água”.
Já em termos do critério “equidade”, o destaque vai para a opção “Programa
de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho”.
Relativamente ao critério “flexibilidade”, salienta-se, mais uma vez, a opção
“Plano para o Uso Eficiente da Água”.
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No que diz respeito ao critério “legitimidade”, destacam-se as opções “Plano de
Contingência Social (Classes Desfavorecidas)”, “Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil”, e “Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas
de Água do Concelho”.
Quanto ao critério da “urgência”, evidencia-se, mais uma vez, a opção “Plano
para o Uso Eficiente da Água”.
Por último, em termos de “sinergias”, a opção que obteve maior pontuação
foi “Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável”.

5.3. Fatores Condicionantes e Potenciadores
A avaliação das opções de adaptação identificadas foi realizada com o intuito
de perceber quais as opções potencialmente mais adequadas para a adaptação
às alterações climáticas no Município de Vila Nova de Gaia.
Dos fatores condicionantes da implementação das opções de adaptação verifica-se que estes são maioritariamente determinados pelos seguintes aspetos:
•

Custos financeiros elevados, no que toca às variadas opções de adaptação, e no que toca à implementação e manutenção;

•

Conflito de “interesses” dos diferentes grupos;

•

Resistência à mudança por parte da população, nas mais variadas matérias;

•

Necessidade de transmissão de conhecimento/ comunicação/ articulação
intra e intermunicipal.

•

No que diz respeito aos fatores potenciadores da implementação das opções de adaptação, importa sublinhar os seguintes aspetos:

•

Conjunto de oportunidades, a nível comunitário, que constituem fontes
de apoio financeiro à implementação das presentes opções (Programas
Operacionais do Portugal 2020);

•

Importância da divulgação de boas práticas de gestão dos recursos e de
adaptação às alterações climáticas (por exemplo, ao nível da mobilidade sustentável, ou da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos);

•

Possibilidade de realização de ações de formação junto dos técnicos das
diferentes áreas de atuação e oportunidade para envolver e melhorar a
articulação entre entidades e para a promoção da co-responsabilização
de atores-chave na implementação das opções de adaptação;

•

Articulação privilegiada com as Universidades e outros Centros de Investigação Regionais, contribuindo para o reforço e melhoria da construção de
bases de dados que possibilitem uma integração de conhecimento, bem
como da sua transmissão (informação e sensibilização), fatores essenciais
para o sucesso dos processos de adaptação às alterações climáticas.
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As opções previstas enquadram-se dentro dos limites considerados aceitáveis pelo Município de Vila Nova de Gaia relativamente aos riscos associados
às alterações climáticas, pelo menos do ponto de vista técnico humanamente
alcançável. Porém, importa destacar que os eventos climáticos extremos, ainda
que sequentes da ação humana, derivam da ação da Natureza e que os meios
humanos poderão não ser suficientes em eventos de maior escala e / ou mais
prolongados no tempo.
Por fim, saliente-se que as opções previstas contemplam o aproveitamento
de determinadas oportunidades proporcionadas pelas alterações climáticas.
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6. ORIENTAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO
DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS IGT
6.1. Adaptação às Alterações Climáticas no Ordenamento
do Território e Urbanismo
O ordenamento do território é a tradução espacial das políticas económicas,
sociais, culturais e ecológicas da sociedade. É, simultaneamente, uma disciplina
científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa
perspetiva interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço segundo uma estratégia de
conjunto (C.E, 1988). O ordenamento do território utiliza um conjunto de instrumentos para influenciar a distribuição de pessoas e de atividades nos territórios
a várias escalas.
Dado que é neste âmbito que muitas das decisões com impacto na capacidade de adaptação do território e da sociedade aos efeitos das alterações climáticas
podem ser tomadas, o ordenamento do território tem sido identificado como um
meio fundamental para a concretização da adaptação às alterações climáticas.
A existência de níveis diferenciados de exposição e de sensibilidade territorial às alterações climáticas origina que, tanto em termos de vulnerabilidade,
como nas condições para fazer face a esses efeitos, seja necessário equacionar
para cada território as medidas adequadas de adaptação.
A abordagem do ordenamento do território permite evidenciar as condições específicas de cada território e tomá-las em devida consideração na análise
dos efeitos das alterações climáticas. Permite, também, otimizar as soluções de
adaptação, evitando formas de ocupação do solo que acentuem a exposição aos
efeitos mais significativos, tirando partido das condições de cada território para
providenciar soluções mais sustentáveis a custos compatíveis e para explorar as
oportunidades criadas. Finalmente, através do ordenamento do território é possível conjugar estratégias de mitigação e de adaptação às alterações climáticas.
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Podem ser apontados, ao ordenamento do território, seis atributos facilitadores
da prossecução da adaptação às alterações climáticas (Hurlimann; March, 2012):
•

Permite o planeamento e a atuação sobre assuntos de interesse coletivo;

•

Permite a gestão de interesses conflituantes;

•

Permite a articulação de várias escalas ao nível territorial, temporal e de
governança;

•

Permite a adoção de mecanismos de gestão sobre a incerteza;

•

Permite a ação com base no repositório de conhecimento;

•

Permite a definição de orientações para o futuro, integrando as atividades
de um vasto conjunto de atores.

De uma forma global, considerando o conteúdo material e documental dos
planos territoriais de âmbito municipal, existem quatro formas principais de promover a adaptação local às alterações climáticas através do ordenamento do
território e urbanismo:

Figura 21 – Principais formas de promover a adaptação local
às alterações climáticas através do ordenamento do território
e urbanismo. Fonte: Adaptado de Manual 05. Manual Integração
das Opções de Adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial
de Âmbito Municipal; 2016.
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Enquanto instrumento estratégico, apresenta-se um quadro de referência para
que os IGT concretizem a estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. São, assim, identificadas as formas principais de promover a adaptação local
às alterações climáticas através do ordenamento do território e sinalizadas as tipologias de planos de âmbito municipal mais adequadas para a implementação das
linhas de intervenção identificadas.

6.2. Caraterização dos IGT de Âmbito Municipal em Vila Nova de Gaia
A política de ordenamento do território e de urbanismo apoia-se num sistema
de gestão territorial que, num contexto de interação coordenada, se organiza através dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal.
No quadro da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, que estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, bem como do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro, o âmbito nacional concretiza-se através do Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território (PNPOT), dos Programas Setoriais e dos Programas
Especiais, enquanto o âmbito regional se efetiva com os Programas Regionais.
O âmbito intermunicipal materializa-se através dos Programas Intermunicipais, do Plano Diretor Intermunicipal, dos Planos de Urbanização Intermunicipais
e dos Planos de Pormenor Intermunicipais. Por fim, os planos territoriais de âmbito municipal podem ser de três tipos:
•

Plano Diretor Municipal (PDM);

•

Plano de Urbanização (PU);

•

Plano de Pormenor (PP).

No passo 5 da metodologia ADAM, foram identificados e caracterizados os diferentes planos territoriais de âmbito municipal.
O ponto de situação (agosto de 2018) relativo aos planos territoriais de âmbito
municipal encontra-se no Tabela 8.

95

Área Metropolitana do Porto – Município de de Vila Nova de Gaia

Tabela 8 – Sistema de gestão territorial municipal – ponto de situação em agosto de 2018
Designação

Situação

Plano Diretor
Municipal
Em vigor
(PDM) de Vila
Nova de Gaia

Plano de
Urbanização
(PU) para
a área
envolvente
à Quinta
da Boeira

Plano de
Urbanização
(PU) da
Barrosa

Em vigor

Em vigor

Última
Área de
Atualização Incidência

Notas

Todo o
concelho
de Vila Nova
de Gaia

Revisão do Plano Diretor Municipal
de Vila Nova de Gaia (Aviso n.º
14327/2009, publicado em Diário
da República, 2.ª série – N.º 155
– 12 de Agosto de 2009);
1.ª Correção Material ao Plano
Diretor Municipal de Vila Nova de
Gaia (Aviso n.º 904/2013, publicado
em Diário da República, 2.ª série
– N.º 13 – 18 de janeiro de 2013);
1.ª Alteração ao Plano Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia
– Adequação ao Regime Excecional
de Regularização das Atividades
Económicas (Aviso n.º 980/2018,
publicado em Diário da República,
2.ª série – N.º 14 – 19 de janeiro
de 2018);
2.ª Alteração ao Plano Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia
(Aviso n.º 9505/2018, publicado
em Diário da República, 2.ª série
– N.º 134 – 13 de julho de 2018).

06-03-2008

Área
envolvente
à Quinta da
Boeira

1.ª Publicação do Plano de
Urbanização para a área
envolvente à Quinta da Boeira
(Aviso n.º 2440/2008, publicado em
Diário da República, 2.ª série
– N.º 21 – 30 de Janeiro de 2008);
1.ª Retificação do Plano de
Urbanização para a área
envolvente à Quinta da Boeira
(Regulamento n.º 114/2008,
publicado em Diário da República,
2.ª série – N.º 46 – 5 de Março
de 2008).

27-01-2009

Incide sobre
o perímetro
urbano,
coincidente
na sua
maioria com
a UOPG da
Barrosa

1.ª Publicação do Plano de
Urbanização da Barrosa
(Regulamento n.º 54/2009,
publicado em Diário da República,
2.ª série – N.º 17 – 26
de Janeiro de 2009).

13-07-2018
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Designação

Plano de
Urbanização
(PU) da
Avenida da
República

Situação

Em elaboração
(fase de
desenvolvimento)

Plano de
Urbanização
(PU) Área
Envolvente
à VL10 – Nó
de Gervide/
Rua Rocha
Silvestre

Em elaboração
(fase de
desenvolvimento)

Plano de
Urbanização
(PU) da
Soenga

Em elaboração
(a aguardar
publicação)

Plano de
Pormenor
Em vigor
(PP) do Novo
Centro Cívico

Última
Área de
Atualização Incidência

Notas

-

Área urbana
contígua à
Avenida da
República
entre a
Ponte D. Luís
I e Santo
Ovídeo

-

-

Área
Envolvente
à VL10 – Nó
de Gervide/
Rua Rocha
Silvestre

-

-

Área urbana
de dois
quarteirões
no lugar de
Coimbrões

-

Centro cívico
que incluí
a zona dos
Paços do
Concelho,
arruamentos
e espaços
públicos
adjacentes
e uma zona
de edificação
habitacional
multifamiliar.

1.ª Publicação do Plano de
Pormenor do Novo Centro Cívico
(Declaração 01-04-1992, publicado
em Diário da República, 2.ª série
– N.º 77 – 01 de abril de 1992).

01-04-1992

6.3. Integração das Opções de Adaptação nos PMOT
de Vila Nova de Gaia
Ainda no passo 5 da metodologia ADAM foram identificadas, sob a perspetiva do ordenamento do território, as opções
que poderão ser implementadas através destes instrumentos,
assim como a forma como estas poderão vir a ser associadas
aos diferentes elementos que os constituem (conteúdo material e documental).
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No Tabela 9 apresentam-se, para cada opção de adaptação identificada
como potencialmente concretizável através dos planos territoriais de âmbito
municipal em vigor, um conjunto de formas de integração que deverão ser
equacionadas, identificando-se os elementos dos planos que deverão ser alterados para a sua concretização.
Tabela 9 – Articulação das opções de adaptação com os planos territoriais de âmbito
municipal e notas para a sua integração

ID

Opções de Adaptação

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

Formas de Integração

1

Programa Municipal de
Aproveitamento das
Energias Renováveis

RM – Regulamentos
Municipais

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Prever no Programa de Execução
como intervenção prioritária do
Município;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

2

3

Revisão do Plano
Diretor Municipal

PDM – Plano
Diretor Municipal

Elaboração de uma
Carta de Conforto Biocli- PDM – Plano
mático (Suscetibilidade
Diretor Municipal
às Alterações Climáticas)

ARU – Áreas
de Reabilitação
Urbana

×

3

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às
Alterações Climáticas)

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento.

3

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às
Alterações Climáticas)

RM – Regulamentos
Municipais

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

4

Reforçar o Programa da
Rede Municipal de Hortas Urbanas

PDM – Plano
Diretor Municipal

×

Prever no Relatório como opção
estratégica.
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ID

4

4

Opções de Adaptação

Reforçar o Programa
da Rede Municipal
de Hortas Urbanas

Reforçar o Programa
da Rede Municipal
de Hortas Urbanas

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

PP – Plano
de Pormenor

PU – Plano
de Urbanização

Formas de Integração
×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever concretização do investimento no Modelo de Redistribuição de
Benefícios e de Encargos;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever concretização do investimento no Modelo de Redistribuição de
Benefícios e de Encargos;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

5

Programa de Controlo
de Pragas e Espécies
Invasoras.

RM – Regulamentos
Municipais

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

PMDFCI – Plano
Municipal de
Defesa da Floresta
Contra Incêndios

×

5

Programa de Controlo
de Pragas e Espécies
Invasoras.

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

6

Instituir Espaços
de Arrefecimento
na Urbe

PDM – Plano
Diretor Municipal
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ID

6

6

Opções de Adaptação

Instituir Espaços
de Arrefecimento
na Urbe

Instituir Espaços
de Arrefecimento
na Urbe

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

PP – Plano
de Pormenor

PU – Plano
de Urbanização

Formas de Integração
×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever concretização do investimento no Modelo de Redistribuição de
Benefícios e de Encargos;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever concretização do investimento no Modelo de Redistribuição
de Benefícios e de Encargos;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

6

Instituir Espaços de
Arrefecimento na Urbe

ARU – Áreas de Reabilitação
Urbana

×

Identificar as operações de transformação fundiária nas Peças Escritas
e Desenhadas.

6

Instituir Espaços de
Arrefecimento na Urbe

RM – Regulamentos
Municipais

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

PMDFCI – Plano
Municipal de
Defesa da Floresta
Contra Incêndios

×

7

Reforçar a Resistência e
a Resiliência da Floresta
aos Incêndios Florestais.

Transpor os princípios e/ou as regras dos instrumentos de âmbito
nacional do Sistema de Gestão Territorial: PNPOT; programas setoriais;
programas especiais.
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ID

Opções de Adaptação

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

Formas de Integração

8

Plano de Contingência
sobre a Ação
do Vento Forte.

RM – Regulamentos
Municipais

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Programa de Execução
como intervenção prioritária do
Município;

×

Transpor os princípios e/ou as regras dos instrumentos de âmbito
nacional do Sistema de Gestão Territorial: PNPOT; programas setoriais;
programas especiais.

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação;

×

Transpor as orientações dos instrumentos de âmbito intermunicipal
do Sistema de Gestão Territorial:
programas intermunicipais; plano
diretor intermunicipal; planos de
urbanização intermunicipais; planos
de pormenor intermunicipais.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento.

9

10

10

Alargamento
da Rede de
Corredores Verdes
/ Ecológicos

Política de Solos

Política de Solos

PDM – Plano
Diretor Municipal

PDM – Plano
Diretor Municipal

RM – Regulamentos
Municipais

13

Implementar um Plano
Municipal Integrado de
Mobilidade Sustentável

PDM – Plano
Diretor Municipal

14

Plano de Contingência
Social (Classes Desfavorecidas).

PMEPC – Plano
Municipal
de Emergência
de Proteção Civil
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ID

19

20

20

Opções de Adaptação

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

Programa de Recuperação e Requalificação
das Linhas de Água do
Concelho

Programa de Recuperação e Requalificação
das Linhas de Água do
Concelho

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

PDM – Plano
Diretor Municipal

PDM – Plano
Diretor Municipal

PP – Plano
de Pormenor

Formas de Integração
×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Prever no Programa de Execução
como intervenção prioritária do
Município;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação;

×

Transpor os princípios e/ou as regras dos instrumentos de âmbito
nacional do Sistema de Gestão Territorial: PNPOT; programas setoriais;
programas especiais.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Prever no Programa de Execução
como intervenção prioritária do
Município;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.
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ID

20

21

22

23

Opções de Adaptação

Programa de Recuperação e Requalificação
das Linhas de Água do
Concelho

Programa Preventivo
de Limpeza da Rede de
Águas Pluviais Públicas
e Particulares.

Programa de Proteção
da Zona Costeira

Plano para o Uso
Eficiente da Água

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

PU – Plano
de Urbanização

RM – Regulamentos
Municipais

PDM – Plano
Diretor Municipal

PDM – Plano
Diretor Municipal

Formas de Integração
×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Programa de Execução
como intervenção prioritária do
Município;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

×

Prever taxas de descriminação
positiva.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação;

×

Transpor os princípios e/ou as regras dos instrumentos de âmbito
nacional do Sistema de Gestão Territorial: PNPOT; programas setoriais;
programas especiais.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Transpor os princípios e/ou as regras dos instrumentos de âmbito
nacional do Sistema de Gestão Territorial: PNPOT; programas setoriais;
programas especiais.
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ID

23

23

24

24

Opções de Adaptação

Plano para o Uso
Eficiente da Água

Plano para o Uso
Eficiente da Água

Reforço dos Pontos de
Água para Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade
Populacional, de Lazer
e Turismo

Reforço dos Pontos de
Água para Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade
Populacional, de Lazer
e Turismo

Instrumentos de
Gestão Territorial
(IGT)

PP – Plano
de Pormenor

PU – Plano
de Urbanização

PP – Plano
de Pormenor

ARU – Áreas
de Reabilitação
Urbana

Formas de Integração
×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano
de Financiamento;

×

Prever no Relatório Ambiental como
opção para minimizar efeitos negativos no ambiente;

×

Prever no Relatório como opção
estratégica.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Prever investimento no Plano de
Financiamento;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

×

Alterar no Regulamento os índices
e/ou os indicadores e/ou os parâmetros de referência, urbanísticos
e/ou de ordenamento;

×

Reclassificar o solo na Planta de
Condicionantes/ Ordenamento/
Zonamento/ Implantação.

Observações: Apenas são incluídas as opções de adaptação identificadas como potencialmente
concretizáveis através de planos territoriais de âmbito municipais.
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A Tabela 10 apresenta um conjunto de orientações gerais
para a integração das opções no âmbito dos processos de elaboração, alteração ou revisão e de gestão e monitorização/
avaliação dos PMOT (PDM, PU e PP).
Tabela 10 – Orientações gerais para a integração de opções de
adaptação no âmbito dos processos de elaboração / revisão,
implementação, monitorização e avaliação dos planos territoriais
de âmbito municipal

Tipologia

Fase/ Procedimento

Orientações

Alteração / Revisão

Em fase de alteração/ revisão, introduzir no Regulamento,
no Relatório, na Planta de Ordenamento e demais
elementos que constituem o PDM de Vila Nova de Gaia,
as opções de adaptação delineadas na EMAAC.

Gestão / Monitorização
/ Avaliação

Cumprir com as medidas/ orientações delineadas;
Avaliar os impactes relacionados com situações de eventos
extremos;
Articular com as várias entidades/ instituições/ agentes
envolvidos com o intuito de concretizar as opções de
adaptação;
Manter uma relação eficiente entre as várias entidades
envolvidas;
Integrar as opções de adaptação nos planos anuais de
atividade e orçamento;
Atualizar, sempre que se justifique, as opções de
adaptação e criar indicadores de execução/ aplicação das
opções apresentadas;
Manter atualizadas as opções/ orientações ao nível das
várias políticas setoriais regionais e nacionais.

PDM
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Tipologia

Fase/ Procedimento

Orientações

Elaboração
/ Alteração / Revisão

Integrar, na fase de elaboração, alteração ou revisão
do plano, no Regulamento, na Planta de Implantação
e demais elementos que constituem o plano, as opções
de adaptação delineadas e apresentadas.

Gestão
/ Monitorização
/ Avaliação

Cumprir com as medidas/ orientações delineadas;
Avaliar os impactes relacionados com situações de eventos
extremos;
Articular com as várias entidades/ instituições/ agentes
envolvidos com o intuito de concretizar as opções de
adaptação;
Manter uma relação eficiente entre as várias entidades
envolvidas;
Integrar as opções de adaptação nos planos anuais
de atividade e orçamento;
Atualizar, sempre que se justifique, as opções de
adaptação e criar indicadores de execução/ aplicação
das opções apresentadas;
Manter atualizadas as opções/ orientações ao nível
das várias políticas setoriais regionais e nacionais.

Elaboração
/ Alteração / Revisão

Integrar, na fase de elaboração, alteração ou revisão
do plano, no Regulamento, na Planta de Implantação
e demais elementos que constituem o plano, as opções
de adaptação delineadas e apresentadas.

Gestão
/ Monitorização
/ Avaliação

Cumprir com as medidas/ orientações delineadas;
Avaliar os impactes relacionados com situações de eventos
extremos;
Articular com as várias entidades/ instituições/ agentes
envolvidos com o intuito de concretizar as opções de
adaptação;
Manter uma relação eficiente entre as várias entidades
envolvidas;
Integrar as opções de adaptação nos planos anuais
de atividade e orçamento;
Atualizar, sempre que se justifique, as opções de
adaptação e criar indicadores de execução/ aplicação
das opções apresentadas;
Manter atualizadas as opções/ orientações ao nível
das várias políticas setoriais regionais e nacionais.

PU

PP
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O passo 5 da metodologia permitiu identificar os planos de âmbito municipal mais adequados para a implementação das opções de adaptação identificadas como potencialmente concretizáveis, bem como o conjunto de orientações
sobre formas de integração das opções de adaptação no conteúdo material e
documental de cada um destes planos de âmbito municipal.
Assim, a sua incorporação decorrerá no âmbito dos processos de alteração
/ revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia, bem como dos
Planos de Urbanização (PU) e Plano de Pormenor (PP) em vigor e, posteriormente, na elaboração dos Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização
(PU) que venham a ser definidos para Vila Nova de Gaia, sendo, assim, variável
a previsão temporal para a transposição destas, devido às diferentes fases em
que se encontram os PMOT (em casos em que o plano se encontra em vigor, a
transposição das opções de adaptação apresenta-se mais difícil e mais morosa).
Quanto ao estabelecimento de prioridades entre os instrumentos de gestão territorial para a transposição das opções entende-se que por analogia à
relação entre programas e planos territoriais, nos termos do RJIGT (artigo 27.º),
a estabelecerem-se prioridades, o Plano Diretor Municipal (PDM) por ser o instrumento que define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do
município, e constituindo referência para a elaboração dos Planos de Pormenor
(PP) e Planos de Urbanização (PU), será por natureza a primeira prioridade.
Paralelamente, nesta perspetiva da prioridade de transposição deverão,
também, ser atendidos os seguintes critérios:
•

IGT atualmente em elaboração / revisão / alteração, de forma a incluir ou
aprofundar medidas de adaptação às alterações climáticas;

•

Quanto aos restantes IGT, aguardar-se-á oportunidade de transposição
das opções, de acordo com o respetivo calendário de elaboração / revisão / alteração definido pelo Município.

Relativamente às interações relevantes com outros instrumentos de gestão
territorial, consideram-se existir claras interações determinantes face à relação
entre os programas de âmbito nacional, regional e municipal (conjugação do
artigo 26.º e no artigo 27.º do RJIGT, onde são definidas as relações entre os
programas de âmbito nacional e regional e as relações entre programas e planos territoriais, respetivamente), sendo que as orientações estratégicas devem
preferencialmente ser provenientes de instrumentos de âmbito superior para
os instrumentos de âmbito inferior (top-down).
No que se refere às interações relevantes com outros instrumentos de gestão territorial de nível municipal que se apresentam importantes para o sucesso
das opções de adaptação, refira-se os seguintes:
•

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);

•

Plano Nacional da Água (PNA);

•

Plano Rodoviário Nacional (PRN);

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3);

•

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do
Douro (RH3);
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•

Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever (POACL);

•

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho;

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto
e Entre Douro e Vouga (PROF-AMPEDV);

•

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Vila Nova de Gaia;

•

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vila
Nova de Gaia.

A transposição das opções de adaptação nos planos territoriais de âmbito
municipal constitui uma tarefa relativamente complexa, sendo possível antever
um conjunto de obstáculos e dificuldades que se perspetivam nos processos de
elaboração / alteração / revisão, gestão / monitorização / avaliação dos PMOT
resultantes da transposição das opções de adaptação às alterações climática,
designadamente:
•

Rigidez / densidade legislativa na implementação dos instrumentos de
planeamento (ausência de flexibilização e transdisciplinaridade entre os
diferentes sectores do Estado; modelos de planeamento ainda muito fechados). Processos burocráticos densos e extensos temporalmente.

•

Informação pouco atualizada dos organismos do estado: perde-se eficácia
na escolha de indicadores e na futura monitorização.

•

Ausência de metodologias de políticas de solos que facilitem o processo
de planeamento ao nível da execução.

Relativamente a medidas relacionadas com a implementação e acompanhamento dos IGT que possam contribuir para a concretização de outras opções de
adaptação, estas afiguram-se possíveis, mas carecem de uma reflexão mais aprofundada no decurso da implementação da EMAAC. Na sequência do referido anteriormente, a estratégia deverá passar pelo seguinte:
•

Flexibilizar a comunicação entre entidades / organismos centrais e locais.

•

Estabelecer parcerias entre entidades (empresas, comunidade académica
e científica, Estado).

•

Promover processos de participação pública para além dos que estão tipificados em Lei.

No que diz respeito às opções de adaptação que não são associáveis a qualquer instrumento de gestão territorial, estas podem ser remetidas para outros
documentos externos mais específicos, como regulamentos, relatórios e / ou
manuais. Estes documentos são produzidos para um âmbito mais sectorial e
orientados para objetivos específicos, definindo formas/medidas de ação focadas na problemática que abrangem.

108

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Considera-se ainda que, associar uma avaliação “in continuum” da EMAAC
ao processo de monitorização dos PMOT, poderá ser um elemento crucial para
uma correta e eficaz concretização da mesma. É importante ter em conta que
a partilha de indicadores entre PMOT e EMAAC permite associar a avaliação
da aplicação da estratégia ao seu impacto no território municipal, como ainda
aporta vantagens do ponto de vista económico e funcional, apresentando uma
relação de custo-benefício mais vantajosa e determinante para um processo de
monitorização territorial.
Por último, ressalve-se que a efetiva integração das linhas de intervenção
no ordenamento do território municipal exigirá que, no âmbito da alteração ou
revisão dos planos, sejam realizadas avaliações aprofundadas das vulnerabilidades territoriais (climáticas e não climáticas), nomeadamente no que concerne
à sua incidência territorial. Deverão ainda ser ponderadas soluções alternativas
de concretização de cada linha de intervenção ao nível espacial, articulando-as
com outras opções de ordenamento e desenvolvimento do município.
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7. IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Pode entender-se por governança a capacidade de um grupo de pessoas tomar decisões em conjunto de forma informada. Para tal torna-se fundamental estabelecer um diálogo frutífero entre os diversos agentes envolvidos na implementação
do plano, garantindo uma articulação eficiente entre as várias
unidades orgânicas responsáveis pela implementação de cada
opção, bem como o envolvimento de cidadãos e comunidades
locais, de forma inclusiva, promovendo um processo de implementação participativo e contínuo.
Deste modo, neste capítulo propõe-se a implementação
de um modelo de governança que permita materializar uma
gestão transversal e integrada do processo de implementação
e monitorização da adaptação local. O modelo deverá permitir a qualificação e capacitação dos técnicos responsáveis pela
implementação de medidas, estabelecer uma comunicação
biunívoca com os cidadãos e produzir um reporte anual do
processo de implementação.
Este capítulo propõe-se, assim, a apresentar as opções de
adaptação às alterações climáticas aferidas anteriormente e
a elencar um conjunto de atores chave que deverão ser chamados a intervir no processo de implementação operacional
da EMAAC. Por fim, apresenta-se uma proposta para a criação
de uma Equipa Multidisciplinar que funcione como entidade
impulsionadora dos processos de implementação, acompanhamento e monitorização das ações de adaptação avaliadas
na presente EMAAC.
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As opções de adaptação foram enquadradas numa matriz que consubstancia
as seguintes etapas:
•

Opção de adaptação: designação da ação a levar a cabo;

•

Escala: designa o âmbito de implementação estratégico/material

•

Previsão de Implementação: indicação genérica da data de início da
implementação da opção;

•

Liderança: sempre que possível, identificação dos organismos ou
agências municipais responsáveis pela implementação;

•

Esforço: em linha com a análise e avaliação efetuada ao longo da elaboração da EMAAC, avalia a magnitude da intervenção no território e
o grau de esforço para os serviços municipais, como sendo (P) pequeno, (M) médio ou (G) grande;

•

Monitorização: indica-se a periodicidade com que se deve proceder
à recolha e atualização dos indicadores a definir para cada opção de
adaptação.
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CONSTITUIÇÃO
DE UMA CENTRAL
ÚNICA NO CENTRO
MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO CIVIL

2

3

4

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

REVISÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE
EMERGÊNCIA DE
PROTEÇÃO CIVIL

1

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

PLANO PARA O USO
EFICIENTE DA ÁGUA

ELABORAÇÃO
DE UMA CARTA
DE CONFORTO
BIOCLIMÁTICO
(SUSCEPTIBILIDADE
ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS)

Início – 2 anos.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Já em
implementação.
1 ano.

1 ano.

1 ano.

Previsão de
Implementação

Escala

Opções de
adaptação

ID

(M) Médio;

Presidente;
Bombeiros
Sapadores e
Proteção Civil;
Polícia Municipal;
outras entidades.

(M) Médio;

(G) Grande;

Presidente;
Bombeiros
Sapadores e
Proteção Civil;
Polícia Municipal;
outras entidades.

Direção Municipal
de Urbanismo
e Ambiente;
GAIURB (Divisão
de Planeamento
e Reabilitação
Urbana).

TRANSVERSAL
Grande +
Médio

Esforço

Águas de Gaia EM
SA

Liderança

Bianual.

Anual.

Quinquenal.

Semestral.
Monitorizar os consumos em
faturas da água de acordo com tipo
de edifícios e época do ano; Perdas
de água (não faturada) (IDA);
Colocar informação e campanhas
de sensibilização nas faturas da
água.

Previsão de
Monitorização
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Início – 2 anos.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Já em
implementação.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

POLÍTICA DE SOLOS

CRIAÇÃO DE UMA
AGENDA MUNICIPAL
PARA A ECONOMIA
CIRCULAR

PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO
DAS LINHAS
DE ÁGUA DO
CONCELHO

6

7

8

Início – 2 anos.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

2 anos.

5

Previsão de
Implementação

Nível 1
REVISÃO DO PLANO Escala de âmbito
DIRETOR MUNICIPAL estratégico, visão de
longo prazo.

Escala

Opções de
adaptação

ID

TRANSVERSAL
Grande +
Médio

(G) Grande;

Agência Portuguesa
do Ambiente;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente; Águas de
Gaia EM SA; outras
entidades.

TRANSVERSAL
Grande +
Médio

Direção Municipal
de Administração
e Finanças (Divisão
de Património e
Expropriações);
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente.

Presidente; todas
as Direções
e Empresas
Municipais.

(G) Grande;

Esforço

Presidente; VicePresidente.

Liderança
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Anual.
Monitorizar kms de linhas de água
requalificadas (IDA)

Anual.
Monitorizar o número de empresas
aderentes à Economia Circular.

Anual.
Monitorizar: áreas cedidas de
loteamentos, áreas expropriadas
/ a expropriar, áreas etc – m2
quantificados por setores (zonas
verdes, equipamentos, vias, etc).
Implementação anual. Monitorizar
quadrimestralmente.
Criação de bolsa de terras –
aperfeiçoar cadastro municipal
e mapeamento de futuras
perequações.

Anual.
Indicadores previstos no REOT
1.0 e Indicadores da Declaração
Ambiental (IDA), provenientes do
Relatório Ambiental do PDM em
vigor.

Previsão de
Monitorização
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Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos.
Águas de Gaia EM
SA;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos.

Início – 2 anos.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Já em
implementação.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

REFORÇAR O
PROGRAMA DA
REDE MUNICIPAL DE
HORTAS URBANAS

INSTITUIR ESPAÇOS
DE ARREFECIMENTO
NA URBE
(CRIAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS
PARA ATIVIDADES
AO AR LIVRE)

ALARGAMENTO
DA REDE DE
CORREDORES
VERDES /
ECOLÓGICOS

10

11

12

Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente.

Já em
implementação.
Implementação
em continuum.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

9

Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos.

Já em
implementação.
Implementação
completa – 1 a 2
gerações.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

IMPLEMENTAR UM
PLANO MUNICIPAL
INTEGRADO DE
MOBILIDADE

(G) Grande;

(M) Médio;

(M) Médio;

(G) Grande;
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Anual.
Monitorizar kms de corredores
verdes criados.

Anual.
Monitorizar: população servida por
espaço público (espaço verde ou
praça) (IDA); evolução dos espaços
públicos existentes (espaços verdes
ou praças).

Anual.
Relacionar com Política de Solos;
Estabelecer a relação entre oferta e
procura, para avaliar a necessidade
de expansão do programa.

Anual.
Monitorizar: Corredores de
elevada procura de transporte
implementados (PAMUS); n.º de
residentes por modo de transporte;
corredores qualificados para
autocarros (IDA); Evolução da
implementação de estacionamento
tarifado (REOT 1.0); distribuição
espacial e n.º de carregadores de
veículos elétricos, por tipologia.
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Já em
implementação.
Implementação
em continuum.

Já em
implementação.
Implementação
em continuum.

Nível 3
Escala de âmbito
operacional, de
concretização pouco
complexa.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

PROGRAMA DE
CONTROLE DE
PRAGAS E ESPÉCIES
INVASORAS

PROGRAMA
PREVENTIVO DE
LIMPEZA DA REDE
DE ÁGUAS PLUVIAIS
PÚBLICAS E
PARTICULARES

PROGRAMA DE
PROTEÇÃO DA ORLA
COSTEIRA

PLANO DE
MONITORIZAÇÃO
SOCIAL (CLASSES
DESFAVORECIDAS)

13

14

15

1 ano.

Já em
implementação.
Implementação
em continuum.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

16

Previsão de
Implementação

Escala

Opções de
adaptação

ID
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(G) Grande;

Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Águas de Gaia EM.

(M) Médio;

(P) Pequeno;

Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos;
Serviços Municipais
de Proteção Civil;
Águas de Gaia EM
SA.

Departamento
de Ação Social
e Atividades
Económicas.

(M) Médio;

Esforço

Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Águas de Gaia EM
SA.

Liderança

Semestral.
Monitorizar o plano de contingência
para munícipes afetados por
eventos climáticos extremos (n.º de
camas ou alojamento necessário,
quantidade de mantimentos
necessária, quantidade e
modificações necessárias no
transportes.

Anual.
Monitorizar: recuo / dinâmica
da linha de costa, quantidade e
variedade de flora, ocupação dos
apoios de praia, lixos e ecopontos
nas praias.

Anual.
Monitorizar o n.º de inundações
e alagamentos, públicos e
particulares.

Anual.
Colaboração com a Direção
Regional de Agricultura e Pescas.

Previsão de
Monitorização
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19

20

MANUAL
MUNICIPAL DE
BOAS PRÁTICAS

18

1 ano.
Implementação
em continuum.

2 anos.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

PLANO MUNICIPAL
DE GESTÃO
DE BACIAS DE
RETENÇÃO HIDRÍCA

17

Nível 3
Escala de âmbito
operacional, de
concretização pouco
complexa.

Já em
implementação.
Implementação
em continuum.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

PLANO DE
CONTINGÊNCIA
SOBRE A AÇÃO DO
VENTO FORTE

REFORÇO DOS
PONTOS DE ÁGUA
PARA CONSUMO
HUMANO PÚBLICO
EM ZONAS
DE GRANDE
DENSIDADE
POPULACIONAL, DE
LAZER E TURISMO

2 anos.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Águas de Gaia EM
SA.

(P) Pequeno;

(M) Médio;

(G) Grande;

Direção Municipal
de Infraestruturas e
Espaços Públicos;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Águas de Gaia EM
SA.

Presidente; todas
as Direções
e Empresas
Municipais.

(M) Médio;

GAIURB;
Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
Departamento
de Obras e
Empreitadas.

Semestral.
Monitorizar os consumos de água
de acordo o local e época do ano.
Monitorizar idas ao SNS por
desidratação / insolação.

Anual.
Edição anual. Planear os
aditamentos / alterações
quadrimestralmente.

Anual.
Monitorizar áreas de
implementação e número de
ocorrências.

Semestral.
Monitorizar: o tipo de suporte e a
resistência de painéis publicitários,
árvores de grande porte, vertentes
e muros.
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Já em
implementação
(1 projeto de
particulares).
1 a 2 gerações.

1 ano
Implementação
em continuum.

1 ano.
Implementação
em continuum.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Nível 1
Escala de âmbito
estratégico, visão de
longo prazo.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

Nível 2
Escala de âmbito
imaterial, que pode
compreender estudos
de suporte a planos de
ação, de concretização
mais complexa.

REFORÇAR A
RESISTÊNCIA E
A RESILIÊNCIA
DA FLORESTA
AOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS

PLANO DE
PROMOÇÃO
SUSTENTÁVEL DO
TURISMO

INSERÇÃO DE
NOVOS CIRCUITOS
/ PRODUTOS
DE PRODUÇÃO
PRIMÁRIA

PROGRAMA
MUNICIPAL DE
APROVEITAMENTO
DAS ENERGIAS
RENOVÁVEIS

21

22

23

24

2 anos.
Implementação
em continuum.

Previsão de
Implementação

Escala

Opções de
adaptação

ID
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Presidente; todas
as Direções
Municipais.

Departamento
de Ação Social
e Atividades
Económicas.

Presidente; todas
as Direções
e Empresas
Municipais.

Direção Municipal
de Urbanismo e
Ambiente;
ICNF.

Liderança

(M) Médio;

(P) Pequeno;

(G) Grande;

(G) Grande;

Esforço

Anual.
Monitorizar: quantidade de
coletores solares, fotovoltaicos,
eólicas, marés, públicos ou
particulares.

Anual.
Monitorizar: novos agricultores,
pedidos novos de exploração.

Anual.
Monitorizar: n.º de camas vs n.º de
habitantes em cada zona turística,
manutenção de comércio de
proximidade a preços acessíveis,
vias rodoviárias, pedonais,
estacionamento e transportes
públicos.

Anual.
Monitorizar: a adaptação das
novas espécies plantadas; faixas e
servidões.

Previsão de
Monitorização
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7.1. Conselho Local de Acompanhamento
7.1.1. Atores Chave
Os diversos atores estratégicos (interlocutores públicos, privados, comunidade científica) e a população deverão ser chamados a participar na construção
e implementação do programa. Este deverá ser estruturado de forma a garantir
o envolvimento contínuo dos técnicos responsáveis e das populações a sensibilizar. Este processo deverá, ainda, assegurar a consciencialização das comunidades locais e os benefícios individuais e coletivos da resiliência.
Nesta fase foram identificados possíveis atores chave a envolver neste programa:
Administração Central, Regional, Local
CMG Direções e Vereações
CMG Equipas Multidisciplinares
CMG Bombeiros Sapadores e Proteção Civil
CMG Polícia Municipal
Juntas de Freguesia
GAIURB EM
Águas de Gaia, EM.,SA
Águas de Douro e Paiva e SIMDOURO
APA
CCDR-N
ACES
ANPC
Bombeiros Voluntários locais
Direção Regional de Agricultura e Pescas
Direção Regional de Turismo do Norte
ENERGAIA
INOVAGAIA
ICNF
GNR
SEPNA (GNR)
PSP
BRIPA (PSP)
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Administração Central, Regional, Local
Área Metropolitana do Porto
Autoridade Marítima
Infraestruturas de Portugal
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho
Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP
Turismo do Porto e Norte

Agentes económicos
BRISA, ASCENDI
Empresas de Reciclagem
Grandes Empresas
Barbosa & Almeida
Marina de Canidelo
CABELTE
J & J Teixeira
Sogrape
Real Companhia Velha entre outros
UNICER
Salvador Caetano
Tintas Barbot
Formato Verde
Luís Simões
Leroy Merlin
Metro do Porto, STCP, Espírito Santo, MGC, UTC, PTV Group, TIS,
Empresas de distribuição de Combustíveis
Mobilidade Electrica e veiculos electricos
Caetano Power Porto, Entreposto Europauto SA, Kilometer Low Cost SA,
Wellgreen Unipessoal Lda
Alert, ROFF, MAXIGLOBAL, SIEMENS – Smart City, The Future of Mobility, BOSCH
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Agentes económicos
SAPO
Adecco, Egor, Manpower, Kelly Services, Synergie, Multitempo
Empresários do turismo
Grande Retalho e Médio Retalho
Seguradoras – Ageas, Mapfre, Zurich, Allianz, Fidelidade, Groupama
Telecomunicações – PT, Altice, NOS e Vodafone
Prémio Nacional Indústrias Criativas – (SuperBock e Serralves)

Produtores Primários
DOCAPESCA, Cantinho das Aromáticas, CEREALIS
Nestlé

Espaços verdes e Arboricultura
Elogio Verde – Construção e manutenção de Jardins Lda
Árvores e Pessoas – Gestão da Árvore no Espaço Urbano Lda
Cirurgias Urbanas – Arquitectura, Arboricultura, Paisagismo Lda
Terra Arável – Gestão de Espaços Verdes Unipessoal Lda
Planeta das Árvores
Vedior

Associações Empresariais e Socioprofissionais
ACIGAIA Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia
COTEC
Symbio Porto
Ordem dos Arquitetos
Ordem dos Engenheiros
ANJE
Cooperativa Agrícola da Feira, São João da Madeira, Gaia e Espinho
Coopagri – Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Gaia e Espinho, C.R.L.
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Associações Empresariais e Socioprofissionais
AEVP – Associação das Empresas de Vinho do Porto
Associação Portuguesa de Sociologia
Associação Portuguesa de Psicologia
Associação Portuguesa de Psicogerontologia
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo
PassivHaus
APS Associação Portuguesa de Seguradores
ANQIP
ANEFA

Organizações da Sociedade Civil
Santa Casa da Misericórdia de Gaia
Santa Casa da Misericórdia do Porto
GaiaRunning
Quercus
Geota
Confraria Querosiana
FAPAS
Condomínio da Terra
CRE Porto
Cruz Vermelha
TROFA SAÚDE
Hospitais da Luz
Centros de Dia e Lares
Fruta Feia
Programa Prove
Associação Portuguesa do Veículo Elétrico
UVE – Associação Utilizadores de Veículos Eléctricos
Associação Zero
Associação Campo Aberto

122

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Organizações da Sociedade Civil
Associação Defesa da Praia da Madalena
Associação Protetora dos Animais
Senhores Bichinhos
Projeto Rios
FCMP – Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Fundação Francisco Manuel dos Santos
Fundação Couto
Confederação das Associações de Pais
Associação Nacional de Cuidadores Informais
Cuidadores Portugal – Futurizens Membro da Comunidade Futurium

Instituições de Ensino
Universidade do Porto
Instituto Politécnico do Porto
Universidade Católica – Escola Superior de Biotecnologia (Serviços Científicos –
Sustentabilidade e Competitividade)
FEP (Media Digitais, Laboratory of Artificial Intelligence and Decision Support (LIAAD))
i3S – Instituto de Investigação e Inovação da Universidade do Porto
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto
IESF
ISPGAYA
ISLA
Agrupamentos de Escolas
Instituições Particulares de Ensino
Conservatório de Música
Academia de Música de Vilar do Paraíso
Ginasiano
Universidade Sénior
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Comunicação Social
Jornal de Notícias
O Gaiense
Terras de Gaia
Audiência
The Next Big Idea (SIC)
Porto Canal
Farol de Ideias (produtora do Programa “Biosfera”)
Futuro Hoje (SIC)
Tech 3 (RTP)
Next – O Próximo Passo (TVI)

7.1.2. Equipa Multidisciplinar
Equipa
O desenvolvimento do programa de ações e o modo de implementação
deverá ser definido por uma Equipa Multidisciplinar de Ação de Adaptação às
Alterações Climáticas com carácter transversal e intersectorial compreendendo
a amplitude sectorial, espacial e temporal da adaptação climática.
A liderança da Equipa caberá à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia que
deverá capitalizar sinergias à escala local e regional, promovendo projetos conjuntos entre diferentes entidades públicas e privados que promovam mobilização dos recursos cabalmente necessários.
A Equipa Multidisciplinar deverá combinar a qualificação e capacitação dos
técnicos responsáveis pela implementação de medidas e estabelecer uma comunicação biunívoca com os cidadãos. A eficácia das campanhas de sensibilização
e comunicação será importante para apoiar a implementação de todas as medidas. O programa beneficiará de ser pró-ativo, participado e multinível.
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Programa
O programa procederá à identificação de fontes / instrumentos de financiamento tais como, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e Mecanismos
Financeiros do Espaço Económico Europeu, tal como, promoverá a articulação
destes com parceiros privados.
Monitorização
A Monitorização constitui um processo contínuo de recolha de dados que
permita proceder à elaboração de análises rigorosas de informação quantitativa e qualitativa, que avaliem a estratégia, os objetivos e os resultados da sua
execução, de forma sustentada e ajustada no tempo e no espaço. Esta função
deverá apoiar uma tomada de decisão consciente dos problemas e alternativas existentes para o alcance dos objetivos, bem como do momento certo para
intervir. Desta forma, será possível assegurar um planeamento territorial contínuo, estratégico e flexível, que permita a alteração das medidas e ações definidas, de forma a adaptar-se às mudanças das dinâmicas territoriais, não previstas aquando da elaboração da estratégia e/ou plano.
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9.1. Priorização das opções de adaptação
Na fase de priorização das opções de adaptação estiveram envolvidos seis
técnicos municipais que individualmente efetuaram a avaliação de cada uma
das opções segundo os critérios estabelecidos.
Tabela 11 – Lista ordenada de opções de adaptação segundo 7 critérios7

1.ª

Plano para o Uso Eficiente da Água

4,83

4,67 4,67

4,83 4,67

2.ª

Revisão do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil

4,83

4,00

4,50

4,17

4,83 4,50

4,50

4,48

3.ª

Constituição de uma Central Única no
Centro Municipal de Proteção Civil

4,83

4,33

4,50

4,50

4,33

4,33

4,33

4,45

4.ª

Elaboração de uma Carta de Conforto
Bioclimático (Suscetibilidade Às
Alterações Climáticas)

4,83

3,83

4,67

4,50

4,50

3,67

4,33

4,33

5.ª

Revisão do Plano Diretor Municipal

4,67

4,08

4,75

4,08

4,17

3,83

4,58

4,31

6.ª

Política de Solos

4,50

4,33

4,42

4,50

4,08

4,33

3,92

4,30

7.ª

Criação de Uma Agenda Municipal
para a Economia Circular

4,33

4,33

4,00

4,33

4,17

4,33

4,17

4,24

8.ª

Programa de Recuperação e
Requalificação das Linhas de Água
do Concelho

4,67

3,83

4,83 3,50

4,83 3,67

4,17

4,21

9.ª

Reforçar o Programa da Rede
Municipal de Hortas Urbanas

4,33

4,50

4,17

4,50

4,50

3,50

3,67

4,17

10.ª

Implementar um Plano Municipal
Integrado de Mobilidade Sustentável

4,33

3,50

4,33

3,83

4,50

3,83

4,83 4,17

11.ª

Instituir Espaços de Arrefecimento
na Urbe

5,00 3,67

4,33

3,67

4,67

3,50

4,00

4,12

12.ª

Alargamento da Rede de Corredores
Verdes / Ecológicos

4,83

3,50

3,17

4,17

4,50

4,50

4,07

3,83

4,67 4,50

Média final

Sinergias

Urgência

Legitimidade

Flexibilidade

Equidade

Eficiência

Opção de adaptação

Eficácia

N.º de ordem

Critério (Prioridade)

7 Os valores apresentados são a média das pontuações dadas pelos decisores/técnicos envolvidos.
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Eficiência

Equidade

Flexibilidade

Legitimidade

Urgência

Sinergias

Média final

Eficácia

N.º de ordem

Critério (Prioridade)

13.ª

Programa de Controlo de Pragas
e Espécies Invasoras

4,17

3,67

4,00

3,83

4,50

3,83

4,33

4,05

14.ª

Programa Preventivo de Limpeza
da Rede de Águas Pluviais Públicas
e Particulares

4,33

3,33

4,17

3,83

4,67

3,67

4,17

4,02

15.ª

Programa de Proteção
da Zona Costeira

4,50

3,67

3,83

3,67

4,33

3,83

4,17

4,00

16.ª

Plano de Contingência Social
(Classes Desfavorecidas)

4,50

3,33

4,25

3,50

4,83 3,17

4,33

3,99

17.ª

Plano de Contingência sobre
a Ação do Vento Forte

4,33

3,50

4,00

3,67

4,50

4,00

3,83

3,98

18.ª

Plano Municipal de Gestão
de Bacias de Retenção Hídrica

4,25

3,50

4,33

3,50

4,33

3,67

4,17

3,96

19.ª

Manual Municipal de Boas Práticas

4,00

3,75

3,67

4,33

4,25

3,33

4,33

3,95

20.ª

Reforço dos Pontos de Água para
Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade Populacional,
de Lazer e Turismo

3,67

3,67

3,50

4,67

4,33

3,50

4,17

3,93

21.ª

Reforçar a Resistência e a Resiliência
da Floresta aos Incêndios Florestais

4,33

3,67

4,00

3,67

3,83

3,67

3,50

3,81

22.ª

Desenvolvimento do Plano de
Promoção Sustentável do Turismo

3,67

3,83

3,00

3,83

4,00

3,83

4,33

3,79

23.ª

Inserção De Novos Circuitos
/ Produtos de Produção Primária

3,67

3,33

3,67

4,00

4,17

3,17

4,00

3,71

24.ª

Programa Municipal
de Aproveitamento
das Energias Renováveis

4,33

3,50

2,83

3,67

4,67

3,50

3,33

3,69

Opção de adaptação
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Os valores assinalados na tabela acima a vermelho evidenciam qual a opção estratégica que obteve a maior classificação ponderada de acordo com cada critério de
prioridade analisado.

9.2. Identificação das opções de adaptação por setor
No presente subcapítulo procede-se à identificação das opções de adaptação por
setores da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC). Com a
implementação das opções identificadas pretende-se que estas contribuam para a supressão dos impactes e vulnerabilidades dos respetivos setores e/ou para o aproveitamento de eventuais oportunidades.
Devido à relação de complementaridade e sinergia entre as opções de adaptação
identificadas, reconhece-se a existência, para algumas opções, de benefícios transversais aos vários setores, na medida em que são relevantes como resposta a distintos
impactes. Com efeito, a algumas das opções está associado um contributo direto para
mais do que um dos setores representados.
Os setores que são mais visados pelas propostas de opções de adaptação às alterações climáticas são: Ordenamento do Território e Cidades; Saúde Humana; e Segurança
de Pessoas e Bens.
Setor: Agricultura, Florestas e Pescas
A agricultura e florestas são atividades produtivas particularmente vulneráveis às
alterações climáticas, sendo atividades fortemente afetadas e dependentes do clima.
Segundo a Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas, a agricultura e a floresta têm vindo a ser gravemente afetadas pelas alterações
do clima que se têm verificado nas últimas décadas, especialmente pela ocorrência de
secas e outros eventos extremos, projetando-se até final do século XXI o agravamento
das tendências observadas.
Paralelamente, os cenários de evolução climática para Portugal até ao final do século XXI apontam para condições progressivamente mais desfavoráveis para a atividade
agrícola e florestal, decorrentes da redução da precipitação e aumento da temperatura,
do agravamento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos e do aumento da suscetibilidade à desertificação.
Face ao exposto, o Município de Vila Nova de Gaia prevê adotar um conjunto de opções de adaptação para responder aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor da agricultura, florestas e pescas.
Lista com as opções de adaptação para o setor da agricultura, florestas e pescas:
•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações
Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Política de Solos
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•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Reforçar o Programa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Plano de Contingência sobre a Ação do Vento Forte

•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforçar a Resistência e a Resiliência da Floresta aos Incêndios Florestais

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo

•

Inserção de Novos Circuitos / Produtos de Produção Primária

Setor: Biodiversidade
O território do Município de Vila Nova de Gaia possui características morfológicas e topográficas muito diversas, marcado pela presença de linhas de água,
frente marítima e zonas de vale e de serra. O respeito por estas características
implica o respetivo respeito pela biodiversidade, no qual é possível encontrar no
Município de Vila Nova de Gaia os seguintes parques: Parque Biológico, Parque
da Lavandeira, Parque de Dunas da Aguda, Reserva Natural Local do Estuário do
Douro, Vale de S. Paio (em construção), Parque do Conde da Quinta das Devesas,
Parque Botânico do Castelo e o Parque Ponte Maria Pia; sem esquecer a orla
marítima e fluvial.
Porém, o setor da biodiversidade encontra-se fortemente ameaçado pelas alterações climáticas, sendo estas consideradas a sua maior ameaça no século XXI.
Os impactes das alterações climáticas sobre a biodiversidade podem ser diretos
ou indiretos, sendo mesmo por vezes de carácter irreversível. Para além dos impactes negativos ao nível das alterações fenológicas, modificações na distribuição
de espécies e de declínios populacionais, as alterações climáticas também podem
atuar em sinergia com outros impactes derivados da ação antrópica, como a exploração de recursos naturais, a pressão turística ou a poluição (ICNF, 2013).
Deste modo, é fundamental adotar medidas de adaptação que visem minimizar os impactes negativos das alterações climáticas e aumentar a resiliência
dos ecossistemas. Neste contexto, procedeu-se à identificação das opções de
adaptação previstas pelo Município de Vila Nova de Gaia, para responder aos
impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas
pelas alterações climáticas no setor da biodiversidade.
Lista com as opções de adaptação para o setor da biodiversidade:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Política de Solos

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular
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•

Reforçar o Programa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Alargamento da Rede de Corredores Verdes / Ecológicos

•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforço dos Pontos de Água para Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade Populacional, de Lazer e Turismo

•

Reforçar a Resistência e a Resiliência da Floresta aos Incêndios Florestais

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo

•

Inserção de Novos Circuitos / Produtos de Produção Primária

Setor: Energia e Indústria
O sector energético tem uma importância incontornável, dada a sua natureza estruturante e interdependência sistémica com outros sectores da economia. Do lado da oferta, as cadeias de valor do sector energético, têm áreas de
risco e vulnerabilidade específicas, quer em termos das infraestruturas fixas
(relacionadas com as atividades de produção de eletricidade, abastecimento de
matérias-primas e produção e expedição de produtos petrolíferos e gás natural), quer das infraestruturas lineares (transporte e distribuição de eletricidade
e transporte de combustíveis). Do lado da procura, podem sobrevir aumentos
de consumo energético anómalos (procura de eletricidade para aquecimento e
arrefecimento para vagas de frio e calor, por exemplo), que terão também de
ser geridos no contexto das atinentes medidas de adaptação.
Por sua vez, a vulnerabilidade climática da indústria está principalmente
relacionada os efeitos resultantes da ocorrência de eventos extremos, sobre
edifícios, infraestruturas e outros ativos económicos. Estes efeitos podem alcançar uma dimensão particularmente grave quando as instalações económicas se
localizam em áreas especialmente vulneráveis. Por outro lado, a vulnerabilidade
climática deste setor pode ainda resultar de impactos indiretos sobre a estrutura de produção ou a cadeia logística em resultado da afetação das infraestruturas de transporte, comunicação e energia.
Atendendo à importância deste setor para o Município de Vila Nova de Gaia,
são apresentadas de seguida as opções de adaptação previstas para responder
aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor da energia e indústria.
Lista com as opções de adaptação para o setor da energia e indústria:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular
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•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Programa Municipal de Aproveitamento das Energias Renováveis

Setor: Ordenamento do Território e Cidades
O ordenamento do território e cidades é um setor com sinergias transversais
a todos os outros setores: mobilidade, transportes, indústria, turismo, atividades
económicas, ambiente, biodiversidade, património, educação, desporto, segurança de pessoas e bens, etc.
Assim, o ordenamento do território surge como uma política indispensável à
coordenação e integração das coordenação e integração das iniciativas de produção de informação e conhecimento sobre as alterações climáticas, bem como
às estratégias, ações e acompanhamento das iniciativas e ações de mitigação e
adaptação ao nível nacional, regional e local.
Devido a esta significativa transversalidade, as possíveis respostas às alterações climáticas implicam o exercício eficiente de uma governação multiníveis,
que assegure a efetiva integração das medidas que vierem a ser tomadas e a
monitorização das ações mais pertinentes durante a sua aplicação.
Neste contexto, apresenta-se de seguida, a lista das opções de adaptação
previstas pelo Município de Vila Nova de Gaia, para responder aos impactos anteriormente identificados ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor do ordenamento do território e cidades.
Lista com as opções de adaptação para o setor do ordenamento do território
e cidades:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Política de Solos

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho

•

Reforçar o Programa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Alargamento da Rede de Corredores Verdes / Ecológicos

•

Programa de Proteção da Zona Costeira

•

Plano de Contingência Social (Classes Desfavorecidas)

•

Plano de Contingência sobre a Ação do Vento Forte

•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

•

Manual Municipal de Boas Práticas
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•

Reforço dos Pontos de Água para Consumo Humano Público em Zonas
de Grande Densidade Populacional, de Lazer e Turismo

•

Reforçar a Resistência e a Resiliência da Floresta aos Incêndios Florestais

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo

•

Inserção de Novos Circuitos / Produtos de Produção Primária

•

Programa Municipal de Aproveitamento das Energias Renováveis

Setor: Recursos Hídricos
O setor dos recursos hídricos pode ser profundamente afetado pelas alterações climáticas, uma vez que a água é o principal elemento através do qual
as alterações climáticas podem originar impactes na população, nas atividades
económicas e sociais, e nos ecossistemas (APA, 2013).
As alterações climáticas expectáveis poderão originar uma série de impactes
significativos na distribuição temporal e espacial da disponibilidade dos recursos hídricos, na qualidade da água e no risco de ocorrência de cheias/inundações e secas. A estes impactes diretos acrescem os efeitos indiretos resultantes
de transformações das atividades económicas e sociais que podem agravar as
pressões sobre o meio hídrico, designadamente através de um aumento da procura de água ou de um aumento da carga poluente afluente às massas de água.
Por sua vez, os impactes sobre os recursos hídricos refletem-se nos diversos
setores utilizadores da água e nos ecossistemas aquáticos (APA, 2013).
Neste sentido, o uso eficiente da água é um tema de grande relevância para
o Município de Vila Nova de Gaia, assim, as medidas de adaptação deverão centrar-se na melhoria da capacidade do sistema de lidar com o cenário climático
futuro, como por exemplo a gestão sustentável dos recursos hídricos, aperfeiçoamento dos sistemas de monitorização e de previsão ou o aumento da capacidade de armazenamento de água.
De seguida são apresentadas as opções de adaptação previstas pelo Município de Vila Nova de Gaia, para responder aos impactos anteriormente identificados ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no
setor dos recursos hídricos.
Lista com as opções de adaptação para o setor dos recursos hídricos:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe

•

Programa de Controlo de Pragas e Espécies Invasoras
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•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforçar a Resistência e a Resiliência da Floresta aos Incêndios Florestais

•

Inserção de Novos Circuitos / Produtos de Produção Primária

Setor: Saúde Humana
As alterações climáticas potenciam modificações significativas das condições
físicas, químicas e biológicas do habitat em que o ser humano vive, o que influencia o seu estado de saúde. Todas as pessoas são afetadas pelas alterações climáticas, mas os efeitos na saúde dependem largamente da sua vulnerabilidade e da
sua capacidade para adaptação.
Face ao atual estado do conhecimento perspetiva-se que os efeitos das alterações climáticas sobre a saúde humana estarão relacionados com os seguintes aspetos:
•

Fenómenos Meteorológicos Extremos: Aumento de morbilidade e de
mortalidade em períodos de calor intenso e em períodos de frio intenso.

•

Doenças Transmitidas por Vetores: Mudanças significativas na distribuição geográfica e sazonal e na propagação das doenças transmitidas por
vetores.

•

Qualidade do Ar: Aumento gradual dos impactes na saúde, associados
com as concentrações mais elevadas de poluentes atmosféricos.

•

Qualidade da Água: Aumento dos fenómenos de poluição e aumento da
incidência as doenças de origem hídrica e alimentar.

É precisamente ao encontro desta linha de raciocínio que o Município de Vila
Nova de Gaia prevê adotar um conjunto de opções de adaptação para responder
aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor da saúde humana.
Lista com as opções de adaptação para o setor da saúde humana:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às
Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho

•

Reforçar o Programa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe

•

Alargamento da Rede de Corredores Verdes / Ecológicos
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•

Programa de Controlo de Pragas e Espécies Invasoras

•

Programa Preventivo de Limpeza da Rede de Águas Pluviais Públicas e
Particulares

•

Programa de Proteção da Zona Costeira

•

Plano de Contingência Social (Classes Desfavorecidas)

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Programa Municipal de Aproveitamento das Energias Renováveis

Setor: Segurança de Pessoas e Bens
No contexto da ENAAC 2020, este setor reflete as preocupações com o potencial aumento da magnitude e frequência das cheias, secas, ondas de calor e
do risco de incêndios florestais, que se repercutem no aumento generalizado da
exposição das pessoas, bens e serviços a riscos ambientais
A ocorrência de eventos climáticos extremos, em conjugação com a exposição e vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos, podem desencadear
desastres naturais com repercussões sociais e económicas severas. Paralelamente, a segurança das pessoas e bens é também afetada pelas consequências
ambientais negativas resultantes das variações dos parâmetros meteorológicos
e da ocorrência de eventos extremos, que se prolongam no tempo, como a diminuição da qualidade do ar, da água e do solo, com efeitos diretos e indiretos
no acesso a bens e na qualidade de vida dos cidadãos
Neste sentido, foram identificadas opções de adaptação, para responder
aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor da segurança de pessoas e bens.
Lista com as opções de adaptação para o setor da segurança de pessoas e bens:
•

Plano para o Uso Eficiente da Água

•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às
Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe

•

Programa de Controlo de Pragas e Espécies Invasoras

•

Programa Preventivo de Limpeza da Rede de Águas Pluviais Públicas
e Particulares

•

Programa de Proteção da Zona Costeira

•

Plano de Contingência sobre a Ação do Vento Forte

•

Plano Municipal de Gestão de Bacias de Retenção Hídrica
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•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforço dos Pontos de Água para Consumo Humano Público em Zonas de
Grande Densidade Populacional, de Lazer e Turismo

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo

Setor: Turismo
À semelhança do panorama nacional, o setor do turismo assumiu-se como
mais um fator de desenvolvimento para o Município de Vila Nova de Gaia, estando principalmente concentrado na frente fluvial – Caves de Vinhos do Porto,
embarcações no rio Douro, Ponte Luís I e Mosteiro da Serra do Pilar.
Globalmente, as alterações climáticas poderão vir a ser prejudiciais para este
setor devido aos potenciais impactos para a saúde humana (redução da qualidade do ar, aumento do risco de contágio de doenças infeciosas, etc.), à maior
probabilidade de ocorrerem desastres naturais (cheias, incêndios florestais, etc.)
ou, ainda, em resultado de eventos extremos climáticos que resultem em impactos negativos diretos e imediatos para o setor.
Atendendo à importância que este setor assume para o Município de Vila
Nova de Gaia, apresentam-se de seguida as opções de adaptação previstas para
responder aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no setor do turismo.
Lista com as opções de adaptação para o setor do turismo:
•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Programa de Recuperação e Requalificação das Linhas de Água do Concelho

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Instituir Espaços de Arrefecimento na Urbe

•

Programa de Controlo de Pragas e Espécies Invasoras

•

Programa Preventivo de Limpeza da Rede de Águas Pluviais Públicas e
Particulares

•

Programa de Proteção da Zona Costeira

•

Plano de Contingência sobre a Ação do Vento Forte

•

Manual Municipal de Boas Práticas

•

Reforço dos Pontos de Água para Consumo Humano Público em Zonas de
Grande Densidade Populacional, de Lazer e Turismo

•

Desenvolvimento do Plano de Promoção Sustentável do Turismo
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Setor: Zonas Costeiras
As alterações climáticas, por via do aumento do nível médio global do mar,
estão a provocar maior frequência de valores extremos do nível do mar. Estas
tendências provocam maior erosão costeira, permitem que as ondas rebentem mais próximo da costa, transferindo mais energia para o litoral. O outro
fator que tende também a aumentar a erosão é a rotação da direção média das
ondas na costa ocidental. Finalmente existe a possibilidade de alterações no
regime dos temporais, embora neste caso haja ainda muita incerteza sobre a
evolução futura (Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, 2014).
A médio e longo prazos (horizontes temporais até 2050 e 2100, respetivamente) o aumento do nível médio global do mar irá tornar-se um fator muito
importante de agravamento do galgamento, inundação e erosão costeira. Embora haja incerteza sobre qual será o aumento do nível médio global do mar até
ao fim do século XXI, é muito provável que seja superior a 0,5m, podendo atingir
valores da ordem de 1m. Tais variações do nível médio global do mar terão
efeitos muito significativos e gravosos no litoral de Portugal. Há ainda um défice
considerável de conhecimento sobre estes impactos e sobre as estimativas dos
custos associados (Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, 2014).
É amplamente reconhecido que a adaptação pode reduzir significativamente a gravidade dos impactos nas zonas costeiras, da subida do nível médio global do mar e de outros fatores associados às alterações climáticas, pelo que
importa implementar um conjunto de medidas de adaptação que permitam ao
Município de Vila Nova de Gaia responder aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades geradas pelas alterações climáticas no
setor das zonas costeiras.
Lista com as opções de adaptação para o setor das zonas costeiras:
•

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

•

Constituição de uma Central Única no Centro Municipal de Proteção Civil

•

Elaboração de uma Carta de Conforto Bioclimático (Suscetibilidade às Alterações Climáticas)

•

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

Criação de Uma Agenda Municipal para a Economia Circular

•

Implementar um Plano Municipal Integrado de Mobilidade Sustentável

•

Manual Municipal de Boas Práticas
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