
 

Designação do projeto | Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas para o Cávado 
Código do projeto |POSEUR-02-1708-FC-000004 

Objetivo principal| Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 
Região de intervenção | NUT III Cávado 

Entidade beneficiária |Comunidade Intermunicipal do Cávado 

Data de aprovação |8-10-2016 
Data de início | 19-05-2017 
Data de conclusão| 30-11-2019 
Custo total elegível| 162.360,00 €  
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER/FC – 138 006,00 € 
Apoio financeiro público nacional/regional | 24 354,00 € 

A Operação Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas para o Cávado vai de encontro ao previsto 
na estratégia de desenvolvimento definida para o território do Cávado. Verifica-se que na EIDT Cávado Estratégia 
Integrada de desenvolvimento Territorial, apresentam um diagnóstico para as temáticas da Eficiência energética, 
energias renováveis e alterações climáticas juntando dois objetivos temáticos da Política de Coesão (OT4- apoiar a 
transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores e OT5 - promover a adaptação às 
alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos). Esta Estratégia aponta para a necessidade de atender aos efeitos 
das alterações climáticas no território, referindo que em resultado de dinâmicas diversas (alterações climáticas, 
ordenamento do território com pesadas heranças de períodos de ocupação informal ou intensiva, menores meios de 
prevenção e defesa, abandono de áreas rurais e falta de ordenamento e gestão florestal), as situações de riscos e 
calamidades naturais (cheias, erosão costeira, incêndios florestais) têm-se vindo a acentuar, pelo menos em termos de 
consequências.  
A Estratégia Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas pretende dotar o Cavado de uma ferramenta de apoio 
à implementação de políticas sectorias por diversos stakeholders, designadamente pelos municípios e CIM. 
Os objetivos da presente operação são: 
- Elaboração de uma Estratégia para a adaptação da região às alterações climáticas para o território do Cávado 
- Identificação de Impactes e avaliação da Capacidade Adaptativa do território do Cávado 
- Definição de Medidas de Adaptação 
- Criação de um sistema de monitorização de informação 
- Sensibilização de stakeholders e da população 
 
A Operação é estruturada em três COMPONENTES: 
C 1- Elaboração da Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas para o Cávado  
C 2- Sistema de aquisição e monitorização de informação  
C 3 - Comunicação e sensibilização 
A nível de Resultados, estes foram atingidos com: 

 Desenvolvimento e edição das brochuras resumo (1000 exemplares) da Estratégia intermunicipal 
desenvolvida, + as Brochuras resumo das projeções de Cada Município (100 exemplares cada); 

 Desenvolvido um Guia de Boas Práticas com um conjunto de recomendações de a adotar em várias setores 
da sociedade. 

 Implementação do sistema de aquisição e monitorização das vulnerabilidades da NUT III Cávado às 
Alterações climáticas da NUT III Cávado, composto por 6 estações meteorológicas Automáticas, instaladas 
uma em cada Município a funcionarem em rede, que permite a obtenção de dados meteorológicos de 
extrema utilidade para o território com dados mais fidedignos e localizados que permitem, através de 
protocolo celebrado com o IPMA., criar previsões meteorológicas da nossa região mais rigorosas por parte do 
IPMA. 

 Promoção de 6 workshops de sensibilização junto de escolas e população em geral para sensibilização sobre a 
temática e estratégia desenvolvida e as medidas de adaptação a adotar; 

                                                  


