Designação do Projeto

METROCLIMA – ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP): CONHECER, PLANEAR,
COMUNICAR, ANTECIPAR

Código do Projeto

POSEUR-02-1708-FC-000010

Eixo Prioritário

Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção de
riscos

Objetivo temático

Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção de
riscos

Prioridade de
Investimento

A concessão de apoio ao investimento para adaptação e a
prevenção às alterações climáticas, incluindo abordagens
baseadas nos ecossistemas

Região de Intervenção

Área Metropolitana do Porto

Entidade Beneficiária

Área Metropolitana do Porto

Data de Aprovação

30-12-2016

Data de início

01-01-2017

Data de conclusão

31-12-2018

Custo total elegível

248.460,00€

Apoio financeiro da
União Europeia

211.191,00€

Contrapartida Nacional

37.269,00€

Objetivos

Tendo sido diagnosticadas, na AMP, lacunas muito graves ao nível
da identificação e valorização dos riscos e oportunidades que
permitam a adaptação às alterações climáticas, sinteticamente,
são objetivos da presente operação aprofundar o conhecimento
dos riscos climáticos à escala metropolitana que permita
antecipar e comunicar atempadamente os riscos climáticos,
mobilizar todos os atores a reconhecer a mecânica do sistema
climático e a corresponsabilizarem-se pelas decisões individuais e
coletivas, incluir no planeamento novos paradigmas,
designadamente de bem estar e qualidade de vida que integrem
a adaptação aos riscos climáticos. Visa ainda promover a
liderança e a articulação à escala metropolitana garantindo, para
além das melhores práticas de gestão e coordenação, a latitude

necessária para assegurar o justo equilíbrio na implementação
da operação num território com mais de 2.000km2 e detentor de
uma enorme diversidade.
Não obstante a dimensão metropolitana, a operação
pretende capacitar e apoiar tendo em vista a construção de
estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas,
reforçando, paralelamente a ação local nesta área.
Descrição e atividades

A operação objeto da presente candidatura é constituída por
duas componentes que se articulam entre si, concorrendo
coerentemente para os objetivos estabelecidos em matéria de
Adaptação às Alterações Climáticas a nível local, regional,
nacional e internacional.
Assim, a Componente C1 compreende a realização de duas ações:
Ação 1.1 - Consiste na elaboração do Plano Metropolitano
de Adaptação às Alterações Climáticas Área Metropolitana do
Porto, propriamente dito, abrangendo o território
correspondente aos 17 concelhos que integram a AMP;
Ação 1.2 - Capacitação /Ação para a Elaboração de
Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas,
visando assim a conceção e desenvolvimento de 16 Estratégias
Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas, excluindo o
município do Porto, dado que já possui Estratégia Municipal
de Adaptação às Alterações Climáticas, através da aplicação da
metodologia ADAM desenvolvida e adaptada no contexto do
projeto Clima Adapt Local.
A Componente 2 produzirá e concretizará um Plano de
Comunicação de Conhecimento e de Melhoria da Literacia de
Adaptação às Alterações Climáticas dedicado à população
residente na AMP e a todos atores intervenientes no espaço
metropolitano, e apoiará a execução de um leque diversificado
e tailored de iniciativas de informação, formação, comunicação
e sensibilização.

Resultados Esperados

Na sua essência o projeto METROCLIMA da AMP visa promover a
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS através do
aprofundamento do conhecimento que permita antecipar os
riscos e as oportunidades, influenciando as opções do
planeamento ao nível local, metropolitano e regional, num
processo participado assente na comunicação, promovido por
uma parceria entre municípios, universidades, instituições
públicas e privadas, empresas e cidadãos.

