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A Escola Secundária José Saramago foi convidada a estar presente na 

conferência “Contributo da Política de Coesão na adaptação às alterações 

climáticas e gestão de riscos para Portugal”, que tomou lugar no dia 5 de 

dezembro de 2019, no Auditório Maria de Jesus Barroso na Casa das Histórias 

Paula Rego, em Cascais. Esta conferência teve como objetivo dar a conhecer 

projetos portugueses que contribuem para a adaptação às alterações climáticas e 

projetos de prevenção e gestão de riscos em Portugal. 

 

O que é o PO SEUR? 

O PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos) surgiu como um dos 16 programas criados para a operacionalização 

da Estratégia Portugal 2020 (um acordo de parceria estabelecido entre Portugal e 

a Comissão Europeia que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento). 

Neste âmbito, Portugal recebeu 25 mil milhões de euros e definiu os 

Objetivos Temáticos para estimular o crescimento e a criação de Emprego, as 

intervenções necessárias para os concretizar e as realizações e os resultados 

esperados com estes financiamentos. 

O PO SEUR pretende contribuir para o desenvolvimento do crescimento 

sustentável, respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo 

carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de 

maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. 
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PAINEL 

Adaptação às Alterações Climáticas: 

1. Apresentação do Filme “Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão de Riscos” - POSEUR 

2. Projeto: “ClimAgir” - Nuno Pomar, Coordenador da estrutura de Apoio Técnico da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

3. “Preservação e sustentabilidade dos ecossistemas marinhos” - Dina Ferreira, Presidente da 

Comissão Diretiva do Programa Operacional MAR2020 

4. "A adaptação às alterações climáticas e a gestão de riscos no PDR2020” - Manuela Azevedo 

e Silva, Gestora Adjunta do Programa Operacional Desenvolvimento Rural 2014 - 2020 

5. Projeto: “Seleção e caraterização das castas mais bem adaptadas a cenários de alterações 

climáticas (WineClimAdapt) ” - José Silvestre, Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária (INIAV) 

Prevenção e Gestão de Riscos: 

6. Apresentação do Filme “Madeira uma Região Resiliente” 

7. Projeto “Obras de Prevenção de Cheias – Setúbal” - Nuno Viterbo, Coordenador Técnico da 

Câmara Municipal de Setúbal 

8. Projeto “Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios com Componente 

de Apoio à Decisão” - Jorge Vala, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós 

9. Projeto “Minimização do risco nas arribas das praias do Magoito, Azenhas do Mar e S. 

Julião” - Pimenta Machado, Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 

  

  

 

 



 

3 

Adaptação às alterações climáticas 

Projeto ClimAgir 

O que é o projeto ClimAgir? 

O ClimAgir é um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal 
(CIM) da Região de Coimbra. Este projeto foi criado com o objetivo de transmitir 
informação sobre as alterações climáticas, as suas causas, os seus impactos, do 
global para o local, com o intuito de sensibilizar toda a população para a alteração 
de comportamentos que todos temos de adotar. O projeto é dividido em várias 
dimensões, nomeadamente nas escolas, nos municípios, nas praias costeiras e 
fluviais e no âmbito da saúde pública. 

O projeto ClimAgir, nasce na sequência da elaboração do Plano 
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC), elaborado pela 
CIM Região de Coimbra e pela Universidade de Coimbra. 

 

O que é o PIAAC? 

O PIAAC é um documento inovador que contempla os conhecimentos das 
especificidades setoriais do território da CIM-RC, a avaliação da sua 
vulnerabilidade atual e futura às alterações climáticas e a identificação, definição 
e priorização de medidas de adaptação específicas para o território da CIM-RC. 

No documento são abordados os possíveis impactos em vários sectores, 
tais como: Agricultura, Alimentação, Florestas, Biodiversidade, Recursos 
Hídricos, Estuários e Zonas Costeiras, Infraestruturas e Energia, Turismo e Saúde 
Humana. 

O que é a CIM-RC? 

A CIM Região de Coimbra é uma comunidade intermunicipal que integra 
os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da 
Foz, Lousã, Góis, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 
Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, 
Tábua e Vila Nova de Poiares. 
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A CIM Região de Coimbra tem vindo a ensaiar uma nova abordagem ao 
desenvolvimento regional assente numa estratégia supramunicipal que, 
respeitando a autonomia política de cada município, permita uma intervenção 
mais forte junto dos agentes económicos, sociais e culturais no sentido de 
potenciar os valores da Região e de a afirmar no contexto nacional. 

Tem como principal objetivo assumir, de forma sustentada, um papel de 
parceria de primeira linha na discussão com a Administração Central e o Governo 
da República dos problemas e das expectativas da Região. 

Trabalha de forma concertada e construtiva com todos os agentes regionais 
de forma a unir esforços, concentrando-se no fundamental: fazer da Região de 
Coimbra um Território com mais espírito empreendedor, mais coesão social mais 
qualidade de vida e mais riqueza. 

 

Preservação e sustentabilidade dos ecossistemas marinhos 

Este projeto foi desenvolvido pela associação MAR2020 e tem como 
principal objetivo promover a competitividade do sector das pescas, aquicultura, 
indústria transformadora e comercialização que seja inteligente, sustentável e 
inclusivo. 

Para poder atingir os seus objetivos, este projeto promove uma pesca 
ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento, promove uma aquicultura 
ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento, fomenta a execução da política comum 
das pescas, através da melhoria dos conhecimentos científicos e da recolha e 
gestão de dados, aumentar o Emprego e a coesão territorial, promove a 
comercialização e a transformação dos produtos da pesca e aquicultura e fomentar 
a execução da política marítima integrada. 

As medidas mais relevantes que foram tomadas ao longos do 
desenvolvimento deste projeto foram a aproximação da comunidade científica 
aos agentes do setor para aumentar o conhecimento dos ecossistemas marinhos 
de forma a melhorar a respetiva gestão e conservação e aumentar a proteção e 
restauração da biodiversidade, a modernização da frota pesqueira- redução do 
consumo energético (eficiência energética), a proteção e restauração da 
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biodiversidade, a modernização de infraestruturas de portos de pesca, locais de 
desembarque e de 1.ª venda, incluindo estruturas para aproveitamento de recursos 
atualmente rejeitados, bem como instalações e equipamentos para recolha de 
detritos e lixo marinho, o ajustamento temporário ou definitivo de capacidade dos 
segmentos da frota e o desenvolvimento sustentável da aquicultura 
Transformação. 

O que é o MAR2020? 

O MAR 2020 tem por objetivo implementar em Portugal as medidas de 
apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP) sendo as suas Prioridades Estratégicas: 

·         Promover a competitividade com base na inovação e no conhecimento. 

·         Assegurar a sustentabilidade económica social e ambiental do sector da 
pesca e da aquicultura, contribuir para o bom estado ambiental do meio 
marinho e promover a Política Marítima Integrada. 

·         Contribuir para o desenvolvimento das zonas costeiras, aumentar o 
emprego e a coesão territorial bem como aumentar a capacidade e qualificação 
dos profissionais do sector. 

O novo Programa Operacional inclui novas áreas de intervenção 
prioritárias, que anteriormente eram geridas de forma direta pela Comissão 
Europeia. 

A estrutura de missão para o MAR 2020, para além das suas aptidões no 
âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, irá assegurar 
uma adequada monitorização do Programa, garantindo um controlo e 
acompanhamento das operações, prevenindo e detetando irregularidades, 
promovendo a redução de prazos de intervenção, resposta e conferindo maior 
fiabilidade aos resultados obtidos. 

 

PDR2020 

O que é o PDR 2020? 
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O PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural, é um projeto 

financiado pela União Europeia, definido por um conjunto de medidas 

agroambientais e silvo-ambientais que irá vigorar durante os anos 2015 a 2020. 

O programa foi avaliado pela Comissão Europeia, tendo sido aprovado no 

decurso do mês de dezembro de 2014.  

Qual o principal objetivo deste projeto?  

O PDR 2020 tem como objetivo apoiar o investimento em explorações 

agrícolas e florestais, em empresas agroindustriais e à instalação de jovens 

agricultores, potenciando as condições para aumentar a competitividade do seu 

negócio.   

Quais os projetos desenvolvidos no âmbito da Adaptação às alterações 

climáticas, prevenção e gestão de riscos em Portugal? 

Este programa promove a realização de vários projetos no âmbito da 

Adaptação às alterações climáticas, prevenção e gestão de riscos, entre eles:  

Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas 

Os principais objetivos deste projeto são: 

· Adaptação às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos, promoção dos 

serviços de ecossistema (ar, água, solo e biodiversidade) e melhoria da provisão 

de bens públicos pelas florestas; 

· Reabilitação de povoamentos identificados pela entidade competente como 

estando em más condições vegetativas potenciando riscos ambientais graves, 

designadamente, manchas de povoamentos florestais resultantes de regeneração 

natural após incêndio com densidades excessivas. 
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Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por 

acontecimentos catastróficos 

Os principais objetivos deste projeto são: 

· Restabelecimento de povoamentos florestais afetados por agentes bióticos e 

abióticos; 

· Ações de estabilização de emergência pós incêndio, catástrofes naturais, ou 

acontecimentos catastróficos, visando a minimização de risco de erosão, em áreas 

identificadas pelas entidades competentes 

 Uso eficiente da água 

Este projeto tem como objetivo compensar os agricultores na adoção de 

práticas de regadio que assegurem condições para um uso mais eficiente e 

sustentável do recurso água. 

Conversão para agricultura biológica 

A presente operação tem como objetivo apoiar a conversão dos sistemas 

de produção de agricultura convencional para a Agricultura Biológica. Os 

beneficiários da operação devem cumprir a regulamentação comunitária relativa 

à Agricultura Biológica, estando sujeitos a controlo por parte de Organismo de 

Controlo e Certificação. 
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WineClimAdapt 

O que é o WineClimAdapt? 

WineClimAdapt é um projeto centrado na viticultura que tem com objetivo 

selecionar e valorizar as castas mais bem-adaptadas a cenários de alterações 

climáticas. Este projeto tem como entidade líder o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária IP (INIAV) e José Silvestre como responsável. 

Qual o objetivo deste projeto? 

A produção vinícola no Sul da Europa (e em Portugal) é sem dúvida um 

motor económico importante nesta região. Esta é também uma das regiões do 

mundo onde as alterações climáticas serão mais pronunciadas, encontrando-se as 

castas em cultura muito próximas dos seus limites climáticos, sendo a região do 

Alentejo um bom exemplo desta situação. Assim, é crucial tirar partido da 

principal ferramenta de adaptação da vitivinicultura às alterações climáticas: a 

variabilidade genética, avaliando a adaptabilidade das castas. Este estudo permite 

antever o impacto das alterações climáticas, avaliando a performance de 189 

castas a climas futuros. 

Após a seleção das castas mais bem-adaptadas do ponto de vista vitícola, 

será avaliado o potencial enológico, com ênfase nas componentes fenólica e 

aromática, dado que será nestes metabolitos secundários que os efeitos das 

alterações climáticas mais se farão sentir, bem como em marcadores da qualidade 

do vinho associáveis às castas. Utilizando diversas metodologias, 

WineClimAdapt selecionará as castas mais bem-adaptadas às condições 

climáticas previstas para as próximas décadas, garantindo a sustentabilidade 

futura do setor nas regiões mais afetadas, como é o caso do interior e Sul de 

Portugal. 



 

9 

Qual o plano de ação? 

Sendo a interação entre clima e castas complexa e sendo o conhecimento 

sobre a adaptabilidade das castas a medida de adaptação mais importante a 

médio e longo prazo, o contributo do WineClimAdapt será produzir 

conhecimento sobre a estrutura global e adequabilidade das castas, 

conhecimento esse que atualmente é muito reduzido. 

Trabalhando em dois campos ampelográficos em condições ambientais e 

hídricas extremas e contrastantes, este projeto irá elaborar um ranking de 

adaptabilidade de 189 castas recorrendo a processos inovadores como a análise 

de isótopos estáveis ao nível do floema e do bago e a imagens térmicas aéreas, 

bem como à análise da dinâmica fenológica. 
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Prevenção e gestão de riscos em Portugal 

Prevenção de cheias 

         As inundações urbanas têm sido um problema presente na vida humana 
desde as primeiras cidades. As terras junto aos rios tendem a ser bastante férteis, 
pelo que as populações muitas vezes procuravam estes locais para se 
estabelecerem. Isto significa, contudo, que ainda hoje há muitas localidades que 
se encontram em leitos de cheia – os locais mais propícios a serem atingidos na 
eventualidade de ocorrer uma inundação fluvial. Estas cheias causam muitas 
vezes danos extensos, sobretudo em áreas densamente povoadas. Este risco é 
agravado por uma urbanização excessiva destas áreas – se já existia antes um 
problema de escoamento das águas, responsável por inundações, este é ainda 
agravado pela ocupação desordenada das áreas ribeirinhas que diminui ainda 
mais a capacidade de escoamento. 

 

Zonas mais suscetíveis à ocorrência de cheias em Portugal Continental 



 

11 

        Como se vê no mapa, algumas das áreas de maior risco incluem cidades 
muito populosas (Porto, Aveiro, Loures/Odivelas, Setúbal…), pelo que a 
prevenção de cheias assume grande importância no panorama nacional de 
prevenção de riscos ambientais, sobretudo tendo em conta a instabilidade 
introduzida pelas alterações climáticas, que promove a ocorrência de eventos 
meteorológicos extremos. Assim, Portugal, com o auxílio de fundos comunitários 
e no contexto do PO SEUR, tem apostado em projetos de prevenção de cheias. 

         Em Setúbal, por exemplo, e como abordado na reunião que frequentámos, 
está em construção o Parque Urbano da Várzea. Este novo espaço, para além da 
sua importância enquanto espaço verde e de lazer, contribuirá para prevenir a 
ocorrência de cheias nesta cidade que apresenta risco elevado. Isto através da 
construção de infraestruturas como bacias de retenção para três ribeiras, que 
garantem que em dias de precipitação intensa o seu caudal não inundará a cidade. 
A presidente da Câmara desta cidade em leito de cheia, Maria das Dores Meira, 
diz que “esta solução vai resolver a questão das cheias de uma vez por todas”. 

 

O ministro do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Setúbal junto às obras do Parque da Várzea 

Outra medida no âmbito do PO SEUR é a intervenção no rio Mondego, 
que assumiu especial importância desde as últimas cheias em Montemor-o-
Velho. Proceder-se-á à construção e reconstrução de diques – permitindo a 
proteção da população e dos seus bens no caso de um evento extremo – e ainda 
ao desassoreamento do rio, isto é, à limpagem do seu fundo, removendo 
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sedimentos e detritos, tornando o leito mais profundo e tornando a ocorrência de 
cheias mais improvável. 

 

Cheias em Montemor-o-Velho 

Videovigilância na floresta 

         Portugal é um país verde de norte a sul – a floresta ocupa 35% da superfície 
do nosso país e tem um importante papel económico, para além da sua evidente 
relevância ao nível ambiental enquanto agente captador de dióxido de carbono e 
suporte de diversos ecossistemas. As árvores caracterizam a paisagem portuguesa 
e sempre nos forneceram riqueza, desde a época dos descobrimentos – em que 
serviam de matéria-prima para os navios que permitiram ao nosso povo “dar 
novos mundos ao mundo” – até à atualidade, com Portugal a ser o maior 
exportador mundial de cortiça e a ter 7,54% do valor da sua exportação associado 
à madeira, à cortiça e ao papel. Contudo, a floresta nem sempre é devidamente 
protegida e todos os verões ocorrem incêndios florestais de dimensões 
consideráveis, o que implica a destruição de extensas áreas e, muitas vezes, a 
perda de património ou até de vidas. Como se tal não bastasse, o risco de incêndio 
tem ainda vindo a aumentar devido às alterações climáticas, que tornam vagas de 
calor e períodos de seca mais frequentes. 
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         Com vista a combater este problema, o PO SEUR tem vindo a financiar 
vários projetos de proteção das florestas. Um deles é a criação de um sistema de 
videovigilância e deteção automática de incêndios na região de Leiria. Esta região 
inclui os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos e Ansião que estiveram entre os mais afetados pelo incêndio de julho de 
2017, que causou mais de 60 mortes e ardeu cerca de 53 000 hectares de floresta. 
Percebe-se, por este facto, a importância vital que este projeto assume para a 
região. Os sistemas instalados permitem a observação, em tempo real e a partir 
de 9 torres de videovigilância, de cerca de 75% da região de Leiria. Para além 
disso, o dito sistema conta ainda com a capacidade de deteção automática de 
incêndios: ao ser detetada uma anomalia, é criado um alerta que, após 
confirmação pelas autoridades nos Centros de Gestão e Controlo, mobiliza as 
equipas de intervenção para o terreno. As vantagens deste sistema incluem o 
aumento da precisão da localização dos focos de incêndio, a monitorização 
contínua e em tempo real da região e a mobilização mais rápida dos meios de 
intervenção. 

 

Torre de videovigilância e Centro de Gestão e Controlo inseridos no projeto 

 

 

Estabilização de arribas 

         Portugal tem uma extensa costa que todos os anos atrai milhares de turistas 
de diversos pontos do globo. Para além de ser um cenário muito belo, gera 
também riqueza ao país, sobretudo em setores como a hotelaria ou a restauração. 
É, portanto, natural que muitos escolham estes locais para estabelecerem as suas 
habitações e negócios. Todavia, tal, quando feito de forma desordenada, pode 
implicar um risco para as populações. Com a subida do nível médio das águas do 



 

14 

mar, Portugal passou a figurar entre os cinco países europeus cujas costas estão 
mais expostas à erosão. De facto, nos últimos anos, temos assistido, em algumas 
zonas, à perda de metros e metros de areal e ao desabamento de arribas. Esta 
última situação é especialmente perigosa, nomeadamente para banhistas, que 
podem ser atingidos pela queda de detritos. 

         Neste contexto, têm sido tomadas algumas medidas de estabilização das 
arribas, com vista à proteção de pessoas e bens. De notar a intervenção, em 2019, 
na arriba norte da Praia da Baleia/Sul, na Ericeira, que, tal como a Escola 
Secundária José Saramago, se localiza no concelho de Mafra. Com recurso a 
fundos do PO SEUR, foram realizadas diversas operações que consolidam a 
arriba e reduzem o risco de queda de materiais, tornando a praia mais segura para 
todos. Procedeu-se à remoção de materiais potencialmente passíveis de 
desencadear desmoronamentos e à aplicação de pregagens e de uma rede 
protetora, entre outras medidas. Também na praia do Algodio, ainda na Ericeira, 
se usaram soluções semelhantes, no ano de 2006. 
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Reabilitação das arribas da praia do Algodio: pregagens e rede de proteção 
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No vizinho concelho de Sintra, realizam-se também obras de estabilização 
da arriba nas Azenhas do Mar, aqui com a dupla importância de proteger os 
frequentadores da praia e os habitantes do núcleo urbano das Azenhas, que se 
encontra no topo da arriba. Antes das atuais intervenções realizaram-se também 
outras obras de consolidação que incluíram a demolição de um snack-bar 
abandonado no miradouro e a construção de um muro de proteção. 

 

Azenhas do Mar 

  

Conclusão 

Com este trabalho, podemos concluir que em Portugal existe um grande 
número de organizações que se preocupam com o ambiente e que tentam criar 
novas medidas, de modo a exercer uma economia sustentável. Ficou igualmente 
demonstrado que é extremamente importante fazer uma prevenção e gestão de 
riscos de modo a proteger a população, sobretudo num país como Portugal, que 
muito padece das alterações climáticas.   
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