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I. ANEXO: EQUIPA TÉCNICA DA CÂMARA
MUNICIPAL DO PORTO E DO PROJETO
CLIMADAPT.LOCAL
•

Equipa Técnica da CM Porto:
Pedro Pombeiro
Ana Paula Ribeiro

•

Parceria:
Emanuel Sá [Agência de Energia do Porto]
Alexandre Varela [Agência de Energia do Porto]
Marta Gomes [Direção Municipal de Urbanismo]
António Eduardo Santos [Direção Municipal de Urbanismo]
Luísa Borges [Departamento Municipal de Proteção Civil]
Luís Mamede [Departamento Municipal de Proteção Civil]
Inês Alves [Empresa Municipal Águas do Porto, EM.]
Rita Cunha [Empresa Municipal Águas do Porto, EM.]

•

Equipa Técnica do ClimAdaPT.Local:
FFCUL – Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano
WE CONSULTANTS – MEGALOCI, Plataforma Empresarial e Território, Lda.
QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza
ICS – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
FCT-UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
UA – Universidade de Aveiro
ICETA/CIBIO – Universidade dos Açores
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II. Anexo: Atividades e resultados do Passo Zero da Metodologia ADAM

II. ANEXO: ATIVIDADES E RESULTADOS DO
PASSO ZERO DA METODOLOGIA ADAM
O Anexo II é subdividido em dois subcapítulos. O primeiro consiste numa reflexão sobre as principais
motivações e objetivos encontrados pelo município do Porto para adaptar o seu território às alterações
climáticas. O segundo consiste no mapeamento de atores-chave com potencial para contribuírem para a
EMAAC. Ambos os processos foram realizados no início dos trabalhos, sendo o seu conteúdo revisto e
enriquecido no decorrer da elaboração da estratégia.

II.1 MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS PARA A ADAPTAÇÃO NO PORTO
O Município do Porto possui uma estratégia ambiental de médio e longo prazo, que procura corresponder
aos desafios mais prementes da sustentabilidade, nos seus três pilares (ambiental, económico e social).
Esta estratégia está alicerçada em 5 eixos estruturantes fundamentais, a que corresponde um plano
dinâmico com objetivos e medidas, naturalmente sujeitos a melhoria e atualização contínuas.
No contexto desta EMAAC, o Eixo 2 (“PORTO, CIDADE VERDE, INVICTA, MAS RESILIENTE”) constitui a
preocupação do Porto em estar preparado para combater e adaptar-se às alterações climáticas,
complementando assim os compromissos já assumidos com vista à redução das emissões de CO2 em 45%,
(entre 2004 e 2020).
O Porto pretende continuar a desenhar-se de "verde", não numa perspetiva estritamente paisagística ou
ornamental, mas cada vez mais orientada por critérios e preocupações transversais, cujo desenho concorra
para minimizar o efeito das alterações climáticas.

II.2 MAPEAMENTO DE ATORES-CHAVE
O mapeamento de atores-chave partiu de uma grelha de identificação criada para o efeito, com vista a
abranger um leque amplo e diverso de interlocutores (públicos, privados e da sociedade civil). Esta grelha
de mapeamento assentou nas seguintes categorias:
•

Administração central, regional, local/serviços públicos;

•

Agentes económicos;

•

Associações empresariais e socioprofissionais;

•

Organizações da sociedade civil;

•

Instituições de ensino;

•

Comunicação social;
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•

Líderes locais;

•

Outros.

Até à realização do Workshop Local de Envolvimento de Atores-chave, a grelha de mapeamento foi
ajustada, complementada e estabilizada. Numa primeira fase foram incluídos os contributos de
personalidades locais. Este levantamento inicial foi alvo de análise pela equipa da estratégia, através de
um processo interativo de diálogo para definir a grelha final (Tabela 1).
Tabela 1 – Grelha de mapeamento de atores-chave
GRUPO

ATORES-CHAVE
Águas do Porto, Empresa Municipal
Domus Social, Empresa Municipal
Polícia de Segurança Pública - BRIPA
Fundação Porto Social
Administração Regional de Saúde do Norte
Departamento Municipal de Proteção Civil - Câmara Municipal do Porto
Polícia Municipal
Centro Distrital Segurança Social do Porto
Batalhão Sapadores Bombeiro - Câmara Municipal do Porto
Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana
Metro do Porto, SA
STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA
CCDR-Norte
Autoridade Marítima - Capitania dos Portos do Douro e Leixões
Área Metropolitana do Porto
CRE - Centro Regional de Excelência, Área Metropolitana do Porto
APDL - Administração do Porto de Douro e Leixões
Capitania do Porto do Douro

Administração central,
regional,

local

Serviços públicos

/

Capitão do Porto de Leixões
Infraestruturas de Portugal - Departamento de Segurança e Sustentabilidade Rodoferroviária
ARH - Norte
Vereador do Pelouro da Inovação e Ambiente
Vereador da Proteção Civil
GNR - Comando Territorial do Porto
GNR - SEPNA
Agência de Energia do Porto - AdePorto
Conselho de Administração da Agência de Energia - AdePorto
Departamento de Urbanismo
Gestão de Obras Públicas, Empresa Municipal
Câmara Municipal do Porto - Pelouro da Mobilidade, Diretora do Museu do Carro Elétrico
Câmara Municipal do Porto - Departamento de Planeamento Urbano
Câmara Municipal do Porto - Departamento Municipal de Turismo
Departamento de Gestão da Via Pública
Observatório da Qualidade de Vida (CM Porto)
União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória
União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Junta de Freguesia de Campanhã
Junta de Freguesia de Paranhos
Junta de Freguesia de Ramalde
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Junta de Freguesia de Bonfim
Centro Hospitalar de Santo António
Centro Hospitalar de S. João
INEM - Delegação Regional do Norte
Centro Distrital Operações de Socorro do Porto
Agrupamento de Centros de Saúde Oriental
Agrupamento de Centros de Saúde Ocidental
Associação Comercial do Porto
Associação de Comerciantes do Porto
Douro Azul - Sociedade Maritimo-Turistica SA
Douro Acima
Clevertour - viagens e turismo no Porto
Aerobus no Porto
Bar/restaurante Shis no Porto
Bar da Praia do Homem do Leme
Bar Molhe Azul
Ibar - Bar da Praia do Aquário
Foz bar
Creme bar (Edifício Transparente)
Horizontal Tterrace (Edifício Transparente)
Porto Pausa (Edifício Transparente)
Alfama no Porto
ATC - Porto Tours
Lipor
Arriva (automóveis)
Agentes económicos

SONAE
Quaternaire
UNICER
Sogrape
EDP Renováveis (barragens)
Rodoviárias Privadas
Sogrape (vinhos)
RAR (produção industrial)
CIN
Barbosa & Almeida
Formato Verde
Edificios Saudáveis
Energia Fundamental - Serviços Energéticos, Lda
Biorumo
Recolte -Serviços e Meio Ambiente, SA
SUMA - Porto
Sociedade Portuguesa de Inovação
Efacec PowerSolutions, SGPS SA
MVCC Arquitectos
Associação dos Jovens Empresários

Associações
empresariais

e

Associação de Bares da Zona Histórica

socioprofissionais
Conselho Municipal de Ambiente
Organizações
sociedade civil

da

Conselho Municipal de Segurança
Fundação de Serralves
Fundação Cupertino de Miranda
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Fundação Dr. Antonio Cupertino de Miranda
Fundação Engº António de Almeida
Campo Aberto
ARPPA - Associação Regional de Proteção do Património Cultural e Natural
FAPAS - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens
NDMALO-GE - Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro - Grupo Ecológico
Forestis - Associação Florestal de Portugal
Condomínio da Terra
Quercus - Núcleo do Porto
Centro Regional de Excelência para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (CRE_Porto)
Associação Mãos à Obra Portugal
Cruz Vermelha Portuguesa - Porto
Médicos do Mundo
Projeto Norte Vida
Faz Rondas
Cáritas Diocesana no Porto
Porto de Raiz
Projeto Rios
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dep. Geografia)
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dep. Geografia)
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dep. Geografia)
Departamento de Geologia da UP
CERUP - Centro de Riscos da Universidade do Porto
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Universidade do Porto
Universidade do Porto, Departamento de Demografia
Instituições de Ensino

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Universidade do Porto
Universidade do Porto
Universidade do Porto
ISPUP - Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
CIBIO/Faculdade de Ciência da U.P.
Universidade do Porto, Pólo do Mar
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
Instituto Abel Salazar
CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»
Faculdade de Biotecnologia da Universidade Católica
Fac. Arquitectura da Universidade do Minho
ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto
Universidade Católica do Porto
Universidade Fernando Pessoa
Escola Filipa Vilhena
Agrupamento de Escolas do Viso
Agrupamento de Escola Alexandre Herculano
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Agrupamento de Escola Secundária António Nobre
Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis
Agrupamento de Escolas do Cerco
Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade
Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo
Agrupamento de Escolas Garcia de Orta
Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique
Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra - Filho
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira
Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas
Agrupamento de Escolas Clara de Resende
Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa
Colégio do Rosário (Ensino Privado)
Jornal de Noticias
Rádio Nova
Comunicação Social

Porto Canal
Divisão Municipal de Comunicação e Promoção
Revista Cidades

Líderes locais

Vários
Rede Europeia Anti-Pobreza
Centro de Reflexão e Encontro Universitário
Casa da Música
Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas
Centro Social e Paroquial de S. Nicolau

Outros

Centro Social da Sé Catedral do Porto
Santa casa da Misericórdia do Porto - Casa da Rua do Lopo de Almeida.
Circulo Católico de Operários do Porto
Sporting Club Vasco da Gama
COPERNICO - Cooperativa Portuguesa de Energias Renováveis
Parque Biológico de Gaia - Nuno Oliveira (Educação Ambiental)
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III. ANEXO: PERFIL DE IMPACTOS
CLIMÁTICOS LOCAIS (PIC-L) DO MUNICÍPIO
DO PORTO
O anexo III é subdividido em dois subcapítulos. O primeiro apresenta a estrutura simplificada do Perfil de
Impactos Climáticos Locais (PIC-L), enquanto ferramenta de apoio à sistematização do levantamento de
vulnerabilidades climáticas observadas, realizado para o município do Porto. O segundo explicita as
principais fontes de informação utilizadas para esse levantamento, bem como uma síntese dos principais
resultados.

III.1 ESTRUTURA DO PIC-L
O PIC-L consiste numa ferramenta de apoio à análise da suscetibilidade, exposição, capacidade de
adaptação e vulnerabilidade de um município ao clima atual. Esta ferramenta constitui uma base de
dados, composta por diferentes campos (Tabela 2). O seu objetivo consiste em sistematizar informações
sobre eventos meteorológicos que tiveram impactos para o município, de forma a responder a quatro
questões fundamentais:
•

Como foi o município afetado pelos diferentes eventos climáticos a que se encontra exposto

•

Quais foram as consequências desses eventos

•

Que ações foram tomadas para resolver essas consequências

•

Que limiares críticos foram ultrapassados – caso se verifique – e que impactos (negativos ou positivos)
resultaram para o município
Tabela 2 - Principais Campos da ferramenta PIC-L

...

...

...

...

...

...

...

...

...

críticos?

15. Limiares

14. Eficácia das

Limiares
ações / respostas

respostas

13. Ações /

da resposta

pelo planeamento

12. Responsáveis

pela resposta

Capacidade de resposta
11. Responsáveis

10. Localização

consequências

9. Detalhes das

8. Impacto

climático

6. Tipo de evento

climático

5. Data do evento

Identificação e consequências do evento climático

...
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III.2 FONTES DE INFORMAÇÃO E RESUMO DOS RESULTADOS
O levantamento dos eventos climáticos adversos que assolaram o Município do Porto foi realizado para os
últimos 15 anos, com recurso a uma pesquisa exaustiva em relatórios internos dos serviços municipais,
imprensa local, regional e nacional, recolha de informação junto de outras entidades, entre outros.
Tabela 3 - Fontes de informação utilizadas para o levantamento das vulnerabilidades atuais

Comunicação social
(jornais, rádio e internet)
•

Correio da Manhã

•

Diário de Notícias

•

Espigueiro.pt

•

Jornal de Notícias

•

Jornal Público

•

TSF

Relativamente à capacidade de resposta a eventos climáticos extremos já existente no município, de uma
forma geral o Município do Porto tem uma elevada capacidade de resposta operativa, ao nível de meios
técnicos e humanos, designadamente, para corresponder com operações de limpeza/desobstrução da área
vulnerável/atingida e realojamento de pessoas. A articulação com instituições de cariz social e com o
Centro Distrital de Segurança Social faz-se com razoável cobertura e resultados satisfatórios, embora com
margem de progresso em relação à comunicação e articulação no terreno.
Existe igualmente margem de progresso no que toca à incorporação das preocupações e conhecimento
das disfunções conhecidas sobre instrumentos e políticas de ordenamento do território, que tenham
carácter vinculativo.

Os eventos climáticos que tiveram impacto e consequências mais relevantes para as atividades, imóveis
e/ou pessoas, foram o galgamento costeiro através de ondulação forte e o deslizamento de terras. O
primeiro incidente teve repercussões graves ao nível de edificações de bares e restauração junto à linha
de praia, que ficaram destruídas e com interrupção da sua atividade económica, bem como danos na via
pública com condicionamento de circulação e abalroamento de pessoas e viaturas. Relativamente ao
deslizamento de terras, ocorreram principalmente na zona histórica da cidade, implicando desalojamento
de famílias e feridos pelas derrocadas e execução de obras de sustentação de taludes.
Selecionaram–se dois eventos que tiveram impactos e consequências muito fortes para o Concelho,
população e atividade económica .
Ondulação Forte – janeiro de 2014
Tipo: Galgamento costeiro.
Detalhes: Duas ondas gigantes, com cerca de 9 e 14 m de altura galgaram a marginal da Foz do Douro, tendo ferido 4 pessoas e
danificado 20 viaturas.
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Impactos: Danos em edifícios, danos para saúde, inundações, alterações no uso de equipamentos, danos para os bens móveis,
danos em infraestruturas.
Consequências: Encerramento temporário ou definitivo de estabelecimentos de restauração e bebidas, com efeitos negativos
diretos na faturação, prestação de cuidados de saúde no local e em hospital próximo, alteração no funcionamento de instituição
social (creche), pavimento de ruas completamente danificado, corte de trânsito e desvio de tráfego, destruição do intercetor de
águas pluviais.
Setores afetados: Grupos específicos de atividades económicas relacionadas com restauração e bebidas e venda ambulante,
operadores turísticos (área inserida em circuito turístico), grupos populacionais, nomeadamente famílias dos utentes da creche e
proprietários de viaturas estacionadas, entidades públicas e privadas que gerem as infraestruturas e equipamentos instalados na
área afetada.
Entidades envolvidas na resposta: Câmara Municipal do Porto (Bombeiros Sapadores do Porto, Departamento Municipal de
Proteção Civil, Direção Municipal de Gestão de Via Pública, Policia Municipal), Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana
do Castelo, Águas dos Porto, EM, Capitania dos Portos de Douro e Leixões – Autoridade Marítima, Hospital.
Limiar crítico: Ultrapassagem da proteção da praia para a via pública.

Desabamento de terra (dezembro 2000)
Tipo: Desabamento de terras.
Detalhes: Devido a mau tempo, precipitação intensa, ocorreu aluimento de terras e queda de um muro de suporte na escarpa das
fontainhas, na freguesia da Sé, numa área habitacional da zona histórica com pequenas habitações dispostas em “ilha”, tendo
desalojado cerca de 150 pessoas. O arruamento à cota superior das habitações também aluiu devido ao movimento da massa
rochosa pelo excesso de precipitação.
Impactos: Deslizamento de vertentes.
Consequências: Desalojamento de várias famílias (cerca de 150 pessoas) que tiveram alojamento provisório em instalações
desportivas da Câmara Municipal do Porto, com apoio ao nível de alimentação. Reparação da via afetada e corte de trânsito na
marginal ribeirinha, devido aos escombros que rolaram pela escarpa e risco de queda de mais materiais.
Setores afetados: Grupo populacional – residentes nas casas destruídas e utentes da marginal ribeirinha que ficou com trânsito
condicionado.
Entidades envolvidas na resposta: Câmara Municipal do Porto (Bombeiros Sapadores do Porto, Departamento Municipal de
Proteção Civil, Direção Municipal de Gestão de Via Pública, Polícia Municipal), Capitania dos Portos de Douro e Leixões – Autoridade
Marítima e Centro Distrital de segurança Social do Porto.
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IV. ANEXO: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
As alterações climáticas projetadas para o município do Porto são apresentadas na tabela e figuras
seguintes. O conjunto global das anomalias projetadas para diferentes variáveis climáticas, a médio e longo
prazo, encontra-se na Tabela 4. Os dados referem-se a dois modelos climáticos e dois cenários (RCP4.5. e
RCP8.5). Na Figura 1 estão representadas as projeções da precipitação média anual até ao final do século,
e o valor observado no período de 1976-2005. Finalmente, as projeções (em valores absolutos) para as
restantes variáveis climáticas estão representadas na Figura 2.

Tabela 4 - Anomalias projetadas para as diferentes variáveis climáticas até ao final do século para o município do Porto. Os dados

Anual
Inverno
Temperatura média (°C)

Primavera
Verão
Outono
Anual
Inverno

Temperatura máxima (°C)

Primavera
Verão
Outono
Anual
Inverno

Temperatura mínima (°C)

Primavera
Verão
Outono

Precipitação média (mm)

Anual

Histórico

(1976-2005)

Modelo

climático

ano

Variável climática

Estação do

referem-se a dois modelos climáticos e dois cenários (RCP4.5. e RCP8.5).

Anomalias
RCP4.5
2041-2070

RCP8.5

2071-2100

2041-2070

2071-2100
3,9

1

14,3

1,8

2,3

2,4

2

13,0

1,3

1,4

1,7

3,3

1

9,0

1,4

2,2

2,0

3,4

2

8,2

0,9

1,0

1,0

2,5

1

12,5

1,4

1,9

1,9

3,3

2

11,5

1,0

1,1

1,4

2,7

1

20,3

2,1

2,4

2,6

4,1

2

18,5

1,9

1,8

2,4

4,6

1

15,5

2,3

2,7

3,2

4,9
3,6

2

13,7

1,5

1,6

2,0

1

20,7

1,9

2,4

2,6

4,1

2

17,8

1,4

1,4

1,7

3,4

1

12,8

1,5

2,1

2,1

3,5

2

12,7

0,8

1,1

1,0

2,2

1

17,2

1,5

2,0

1,9

3,5

2

16,1

1,2

1,0

1,4

2,9

1

26,6

2,3

2,5

2,8

4,3

2

23,9

2,0

1,8

2,6

4,9
5,3

1

20,7

2,5

2,8

3,5

2

18,6

1,6

1,6

1,9

3,5

1

9,6

1,7

2,3

2,3

3,9

2

8,6

1,3

1,4

1,8

3,4

1

5,8

1,4

2,2

2,0

3,4

2

4,6

1,0

1,0

1,1

2,7

1

7,8

1,3

1,9

1,9

3,2

2

6,9

1,0

1,2

1,4

2,7

1

13,7

2,0

2,4

2,6

4,2

2

13,3

1,9

1,9

2,4

4,5

1

11,0

2,2

2,7

3,0

4,7

2

9,6

1
2

1236

1,6

1,6

2,2

3,8

-118

-34

-284

-305

-113

-142

-91

-87
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Inverno
Primavera
Verão
Outono
Anual
Inverno
Velocidade máxima diária do vento
(km/h)

Primavera
Verão
Outono

N° médio de dias de verão
N° médio de dias muito quentes
N° total de ondas de calor
Duração média das ondas de calor (N°
dias)
N° médio de noites tropicais
N° médio de dias de geada

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Inverno

N° médio de dias de chuva

Primavera
Verão
Outono

N° médio de dias com vento moderado
a forte ou superior

Anual

1
2
1
2
1
2
1
2

Histórico

(1976-2005)

Modelo

climático

ano

Variável climática

Estação do
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487
295
90
365

Anomalias
RCP4.5
2041-2070

2071-2100

2041-2070

2071-2100

-27

66

-89

-90

-1

-29

-15

82

-43

-28

-47

-53

-69

-49

-39

-102

-15

-32

-18

-30

-2

-9

-18

-32

-33

-40

-130

-132

-40

-55

-19

-34

1

19,4

-0,5

-0,5

-0,7

-1,1

2

24,4

-0,6

-0,6

-0,5

-0,4

1

20,9

-1,1

-1,0

-1,1

-2,1

2

25,0

-0,2

-1,0

-0,2

-0,4

1

18,1

0,0

0,1

-0,2

-0,1

2

25,0

-0,5

-0,6

-0,3

-0,5
-0,6

1

18,7

-0,4

-0,3

-0,2

2

24,0

0,1

0,3

-0,1

0,0

1

20,1

-0,6

-0,8

-1,4

-2,0

2

23,7

-1,7

-1,3

-1,3

-0,9

1

77

37

46

42

67

2

49

21

19

31

55

1

7

6

10

8

19

2

1

2

2

3

12

1

23

59

47

72

83

2

34

62

36

65

100

1

8,0

-0,3

0,1

-0,4

0,8

2

7,3

0,1

-0,4

0,4

0,7

1

5

8

8

12

30

2

1

4

7

4

23

1

2,0

-1,5

-1,8

-1,8

-2,0

2

13,3

-5,1

-7,1

-8,0

-12,8

1

114

-14

-14

-18

-29

2

133

-10

-12

-9

-19

1

41

-2

0

-3

-8

2

46

-1

-2

-2

0

1

33

-4

-5

-4

-8

2

40

-5

-5

-2

-8

1

10

-4

-5

-4

-5

2

14

-2

-3

-2

-6
-9

1

31

-5

-4

-8

2

34

-2

-2

-3

-5

1

30,7

-4,3

-8,2

-2,3

-9,8

2

79,9

-5,2

-6,1

-5,6

-3,6
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Figura 1 - Precipitação média anual observada no período entre 1976-2005, e projeções até ao final do século. Os dados são
relativos a dois modelos climáticos e dois cenários (RCP4.5 e RCP8.5)
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Figura 2 - Projeções das variáveis climáticas para dois modelos e dois cenários (RCP4.5 e RCP8.5), até ao final do século, relativas
ao município do Porto. A barra azul à esquerda refere-se ao histórico do modelo 1, e a barra azul à direita refere-se ao histórico do
modelo 2
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V. ANEXO: ANÁLISE DA VULNERABILIDADE
CLIMÁTICA NO CONFORTO TÉRMICO DO
PARQUE RESIDENCIAL
O anexo V é subdividido em três subcapítulos. O primeiro explicita a metodologia adotada para calcular o
impacto potencial do clima atual e futuro no conforto térmico do parque residencial do Porto, bem como
os principais resultados desta análise. O segundo e terceiro subcapítulos apresentam a mesma estrutura
do primeiro, dizendo respeito, respetivamente, à capacidade adaptativa e à vulnerabilidade no conforto
térmico do parque residencial do Porto.

V.1 IMPACTO POTENCIAL NO CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL DO PORTO
O cálculo do impacto potencial no conforto térmico do parque residencial do Porto parte do pressuposto
que o conforto térmico em Portugal é definido como as condições de conforto referidas no Regulamento
das Características do Conforto Térmico dos Edifícios (RCCTE Decreto Lei n.º 80/2006), ou seja, a
manutenção de uma temperatura interior dos alojamentos de 20°C na estação fria e de 25°C na estação
quente.
O impacto potencial das alterações climáticas em termos de conforto térmico foi estimado como a
diferença entre a energia final consumida no alojamento para aquecimento e arrefecimento dos espaços
(seguidamente designada por REAL) e a energia final para aquecimento e arrefecimento dos espaços que
seria necessária para assegurar aqueles níveis de conforto térmico (seguidamente designada por IDEAL).
Quanto maior esta distância (medida como Δ MWh), maior será o impacto potencial em termos de conforto
térmico.
A Figura 3 esquematiza os passos metodológicos para estimar a energia final IDEAL e REAL para
aquecimento e arrefecimento de alojamentos.
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Figura 3 - Metodologia para estimar o impacto potencial das alterações climáticas no conforto térmico dos alojamentos residenciais1

Para estimar a energia final REAL consumida para aquecimento e arrefecimento de espaços foram
utilizados dados estatísticos do consumo de energia final por município (DGEG, 2012), relativos a vendas
de eletricidade, GPL, gás natural e gasóleo para consumidores do setor residencial, para o ano de 2012. O
valor correspondente de cada um destes vetores de energia consumidos para aquecimento e
arrefecimento de espaços foi apurado tendo em conta informação do inquérito realizado às habitações
residenciais em Portugal (DGEG & INE, 2011). No que respeita ao consumo de energia para biomassa, cujo
valor é bastante significativo para o aquecimento de espaços em Portugal (67,5% em 2012), foi assumido
o valor por habitação estimado pela DGEG & INE (2011), dado que não estão disponíveis dados estatísticos
mais robustos. Uma vez que não existem dados estatísticos relativos a consumos para aquecimento e
arrefecimento desagregados ao nível da freguesia, a estimativa do consumo de energia final REAL para as
freguesias resulta da alocação proporcional dos consumos de aquecimento e arrefecimento face ao total
do município utilizando como interpolador o rácio área total (m2) de alojamentos por freguesia / área total
(m2) de alojamentos no município.
A estimativa da energia final IDEAL assenta, em primeiro lugar, na estimativa da energia útil IDEAL,
calculada de acordo com o regulamento do RCCTE 2006, o qual estima as necessidades de energia útil
(kWh/m2) para o aquecimento e arrefecimento de espaços por alojamento e por tipologia de edifícios
residenciais para os vários municípios. O cálculo da energia útil IDEAL para os alojamentos em cada
município respeita as regiões climáticas definidas no Anexo III do RCCTE 2006 e os graus-dia de
aquecimento (base 20ºC) que caracterizam a severidade do clima em cada região climática (Tabela 5).
Tabela 5 – Dados relativos ao clima atual e futuro para o cálculo do impacto potencial no conforto térmico do parque residencial do
Porto

Região Climática (RCCTE, 2006)

1

Inverno

I2

Verão

V1

ICESD refere-se ao Inquérito ao consumo de energia no setor doméstico em 2010 (DGEG & INE, 2011)
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Clima Atual

Cenário Futuro
Calculado com base no modelo 1: SMHI-

Origem de Dados

RCCTE 2006

Duração da estação de aquecimento

6,7 meses

6,7 meses

Graus-dia de aquecimento

1610

1240

19,0°C

21,8°C

Temperatura média na estação de
arrefecimento

RCA4_MOHC-HadGEM2 (RCP 8.5)

Tendo em conta este zonamento climático, foi utilizado um conjunto de tipologias residenciais predefinidas
do parque residencial português, atualizadas com os dados dos Censos 2011 e aplicado ao município do
Porto
Estas tipologias traduzem diferentes comportamentos térmicos do parque edificado residencial e
consideram, entre outras variáveis, épocas e materiais de construção, e tipo de edifícios (prédio ou
vivenda).
Tabela 6 - Parque Residencial Edificado (nº alojamentos) desagregado por tipologia e data de construção com base em dados do
INE (2011)2
Edifícios
<1919

1919-1945

1945-1960

1960-1980

1980-2000

> 2000

-

Moradia

Prédio

Moradia

Prédio

Moradia

Prédio

Moradia

Prédio

Moradia

Prédio

11597

16405

14127

10748

13655

3741

7856

2046

3649

11597

16405

A energia útil IDEAL para conforto térmico foi convertida em energia final IDEAL considerando dados
estatísticos dos Censos 2011, relativos a taxa de posse de equipamentos de aquecimento e arrefecimento
por freguesia e por tipo de edifício, área média de alojamentos por freguesia, tipos de vetores de energia
consumidos para aquecimento e arrefecimento de espaços e por tipo de edifício residencial, bem como
valores de eficiências energéticas dos vários equipamentos de aquecimento e arrefecimento.
Tabela 7 – Percentagem de alojamentos com equipamentos de aquecimento e arrefecimento (INE, 2011)
Aquecimento

Arrefecimento

85%

4%

Alojamentos

O impacto potencial no conforto térmico dos alojamentos residenciais por freguesia, considerando as
atuais condições climáticas, é traduzido pela diferença percentual entre a energia final REAL consumida
para aquecimento e arrefecimento de espaços e a energia final IDEAL que deveria ser consumida para se
ter as condições de conforto térmico conforme a regulamentação em vigor em Portugal (Tabela 8).

2

Os números de alojamentos apresentados na tabela refletem os alojamentos em edifícios que além da data de construção, se

enquadram nas tipologias construtivas representativas consideradas refletindo, entre outros, material de construção, espessura de
parede, etc. Por este motivo os valores de alojamentos não correspondem à totalidade de edifícios residenciais existentes no
município. Para mais informações consultar Lopes, T. P. (2010).
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Tabela 8 – Consumo de energia per capita registado para aquecimento/arrefecimento do parque residencial do município do Porto
e consumos de energia necessários para garantir o conforto térmico desse parque, segundo RCCTE 2006. Situação atual e situação
projetada para o final do século (RCP 8.5)

Interior a 20°C – Aquecimento (tep3)

Interior a 25°C – arrefecimento (tep)

0,018

0,000

0,319

0,001

0,227

0,001

Consumo anual atual de energia final

per capita (DGEG, ICESD) - REAL
Consumo anual per capita necessário
para conforto térmico (RCCTE) – IDEAL
Atual
Consumo anual per capita necessário
para conforto térmico (RCCTE) – IDEAL
Futuro

Este rácio é classificado num índice de impacto que varia de 1 (impacto mínimo) a 20 (impacto máximo).

Figura 4 – Índices de impacto potencial no conforto térmico do parque edificado do município do Porto nas diferentes situações
analisadas

Assim, quanto maior for o rácio apurado para uma freguesia, maior será o impacto potencial e portanto
maior o seu desconforto térmico, no que respeita quer às necessidades de aquecimento, quer às
necessidades de arrefecimento (Figura 4).

3

Tonelada equivalente de petróleo
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Taxa de posse de equipamentos de

Percentagem de alojamentos em

climatização de arrefecimento por

tipologias anteriores a 1960 por

freguesia

freguesia

Impacto potencial atual por freguesia

Figura 5 – Alguns indicadores utilizados e resultado do cálculo do impacto potencial atual no conforto térmico do parque edificado
do município do Porto, desagregado por freguesia

Naturalmente, dado que foram feitas algumas assunções metodológicas, o uso deste índice deve ser feito
com parcimónia sempre que se refira ao seu valor absoluto. No entanto, para efeitos de comparação entre
freguesias do mesmo município ou mesmo entre municípios, o seu uso traduz com algum realismo o
impacto potencial atual.

V.2 CAPACIDADE ADAPTATIVA NO CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL DO PORTO
O índice de capacidade adaptativa quantifica a capacidade de cada freguesia em adotar medidas de
adaptação a novas condições climáticas. Considera seis variáveis socioeconómicas categorizadas num
intervalo de 1 (‘capacidade mínima’) a 5 (‘capacidade máxima’), tendo por base a seguinte informação
estatística (INE, 2011):
•

Idade da população residente, especificamente os grupos etários com menos de 4 anos de idade e
com mais de 65 anos de idade, partindo do pressuposto que estes são os grupos etários com maiores
dificuldades de adaptação às alterações climáticas;

•

Rendimento médio mensal (avaliado em euros), apenas disponível a nível municipal, que traduz a
capacidade financeira para implementar medidas de adaptação, nomeadamente a aquisição e
utilização de equipamentos de aquecimento e arrefecimento;

•

Tipo de posse dos alojamentos (proprietário ou inquilino), assumindo-se que os inquilinos têm uma
capacidade mais limitada para implementar medidas de adaptação, como por exemplo, isolamento
das habitações ou colocação de janelas duplas;
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•

Grau de literacia da população residente, particularmente a população com nível de ensino superior,
assumindo que este grupo populacional tem mais acesso a informação sobre alterações climáticas e
medidas de adaptação, incluindo acesso a oportunidades de financiamento, tais como apoios para
renovação dos edifícios ou para aquisição de tecnologias renováveis de aquecimento e arrefecimento;

•

A taxa de desemprego, considerando que, de um modo geral, pessoas desempregadas terão mais
dificuldades e menos motivação para implementar medidas de adaptação.

Cada uma das seis variáveis foi segmentada em cinco intervalos de valores, tendo em atenção o
comportamento da variável para a totalidade dos municípios nacionais, sobretudo, no que se refere aos
extremos inferior e superior, correspondendo a cada intervalo um valor do índice de capacidade adaptativa
entre 1 (capacidade mínima) e 5 (capacidade máxima).

População residente em alojamento

População residente com ensino

População residente com mais de 65

próprio por freguesia

superior por freguesia

anos por freguesia

Figura 6 - Exemplo de alguns indicadores utilizados para o cálculo da capacidade adaptativa no conforto térmico do parque
edificado do município do Porto, desagregado por freguesia

O índice final de capacidade adaptativa varia num intervalo de 1 a 20 e resulta da soma ponderada do
índice de cada variável socioeconómica.
Assim, quanto maior o valor do índice maior será a capacidade adaptativa de uma freguesia ou município.
Da mesma forma, o índice deve ser usado sobretudo com o intuito comparativo entre freguesias no mesmo
município, e não tanto em termos do seu valor absoluto.
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Tabela 9 – Indicadores do índice composto da capacidade adaptativa do parque edificado do Porto. Índice composto da capacidade
adaptativa: 13 [1 – 20]
População

População

residente

residente

Ganho

com menos

com mais de

médio

de 4 anos de

65 anos de

mensal

idade

idade

(0,5)

(0,5)

Aldoar

3

Bonfim

4

Campanhã

4

4

3

Cedofeita

4

3

3

Foz do Douro

4

4

3

Freguesias
(2011)

Ponderador

População
Alojamento
próprio

residente
com ensino
superior

Taxa de

Capacidade

desemprego

Adaptativa

-

completo
(1)

(0,25)

(0,75)

(1)

4

3

2

4

3

13

3

3

1

4

3

13

1

2

2

11

2

5

3

14

2

5

4

15

Lordelo do Ouro

3

4

3

2

4

3

13

Massarelos

4

4

3

1

5

3

14

Miragaia

4

3

3

1

3

2

11

Nevogilde

3

4

3

2

5

4

15

Paranhos

4

4

3

1

4

3

13

Ramalde

3

4

3

2

4

3

13

Santo Ildefonso

4

3

3

1

3

2

11

São Nicolau

4

3

3

1

2

1

9

Sé

4

3

3

1

2

1

9

Vitória

4

3

3

5

2

1

10

V.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLIMÁTICA ATUAL E FUTURA RELATIVO AO CONFORTO
TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL EDIFICADO DO PORTO
O índice de vulnerabilidade climática dos alojamentos ao conforto térmico foi estimado pela média simples
entre o índice de impacto potencial atual e o índice da capacidade adaptativa. No entanto, por consistência
de significado dos dois índices (índice 1 de impacto [menor valor] e índice 20 de capacidade adaptativa
[maior capacidade]) é considerado o simétrico do índice de capacidade adaptativa na aritmética da média.
O índice de vulnerabilidade varia no intervalo de 1 (‘mínimo’) a 20 (‘máximo’), sendo que a uma maior
vulnerabilidade do município, corresponderá uma menor capacidade adaptativa e/ou um maior impacto
potencial.
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Vulnerabilidade atual do

Vulnerabilidade futura do

% População muito vulnerável ao

arrefecimento por freguesia

arrefecimento por freguesia

calor4

Figura 7 – Vulnerabilidade atual e futura no conforto térmico do parque edificado do município do Porto, em termos de
arrefecimento, desagregado por freguesia e percentagem de população muito vulnerável ao calor4

Tabela 10 – População residente e muito vulnerável ao calor no município do Porto

População Residente (INE,2011)
População muito vulnerável ao calor

237 591
5

53 695

4 População com mais de 65 anos que reside em freguesias com vulnerabilidade igual ou superior a 10 em onda de calor futura
5 População com mais de 65 anos que reside em freguesias com vulnerabilidade igual ou superior a 10 em onda de calor futura
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VI. ANEXO: PRINCIPAIS RESULTADOS DO
ENVOLVIMENTO DE ATORES-CHAVE
Este anexo apresenta os principais resultados do workshop de envolvimento de atores-chave, realizado
no âmbito da EMAAC do Porto, que teve lugar no Estádio Municipal no Porto, no dia 2 de dezembro de
2015.
O seu conteúdo corresponde a uma sistematização da informação recolhida nesse workshop, que envolveu
um leque diversificado de atores-chave relevantes no contexto da adaptação às alterações climáticas no
município de Porto. Neste evento participaram 95 pessoas, conforme lista no final do presente anexo.
O objetivo do workshop consistiu em contribuir para os conteúdos, opções e prioridades de intervenção
da EMAAC de Porto, ponderando as opiniões e sugestões apresentadas pelos participantes.
A estrutura deste anexo divide-se em três partes fundamentais. A primeira descreve sucintamente a
metodologia utilizada.
A segunda parte apresenta os principais resultados do workshop organizados em duas sínteses:
•

Análise das opções de adaptação e novas propostas (apreciação das opções de adaptação);

•

Construção de uma visão partilhada de futuro (visão de futuro que articule ambiente e economia).

Esta segunda parte inclui ainda alguns dos resultados do inquérito aos participantes, realizado no final do

workshop.
Na terceira e última parte apresenta-se a lista de participantes.

VI.1 RESUMO METODOLÓGICO E OBJETIVOS DO WORKSHOP
O workshop foi a principal ferramenta de auscultação e participação interativa dos atores-chave no
processo de elaboração da EMAAC do município de Porto.
De forma sumária, este seguiu as seguintes linhas de orientação:
•

Conjunto de quatro apresentações de enquadramento: i) Responsável político municipal; ii)
Enquadramento e objetivos; iii) Cenários Climáticos; e iv) A EMAAC em elaboração e suas principais
opções;

•

Distribuição dos participantes por mesas temáticas (seleção dos participantes e identificação dos
temas a abordar efetuadas previamente)

•

Discussão (com moderador) relativamente a três eixos fundamentais: i) Perceções sobre alterações
climáticas; ii) Opções de adaptação - condições necessárias, obstáculos, oportunidades,

ClimAdaPT.Local
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responsabilidades e sugestões; iii) Visão de futuro – ideias-chave para articular desenvolvimento
económico e ambiente num futuro próximo.
No final do workshop, foi aplicado um inquérito aos atores-chave locais. Este teve como objetivo obter
uma caracterização dos participantes, aferir as suas perceções sobre as alterações climáticas, bem como
sobre o projeto ClimAdaPT.Local.

VI.2 ANÁLISE DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E NOVAS PROPOSTAS
Os objetivos principais desta síntese são: i) Identificar grandes tendências transversais, seus fatores
condicionantes e potenciadores; ii) Identificar propostas e sugestões complementares às opções de
adaptação apresentadas.
As tabelas que se seguem resultaram da análise das fichas temáticas produzidas na sequência do

workshop. Estas tabelas apresentam os conteúdos especificamente relacionados com a apreciação das
opções de adaptação, propostas no âmbito da elaboração da EMAAC, sistematizando os contributos dos
participantes. Identificam-se fatores condicionantes e potenciadores da implementação dessas opções, de
acordo com a sua natureza transversal ou temática, como resultado das opiniões dos atores-chave. Esta
informação teve de ser trabalhada posteriormente por forma a fixar uma listagem final de fatores
condicionantes e potenciadores das opções de adaptação, encontrada no corpo da estratégia. Identificamse ainda propostas alternativas e/ou complementares que surgiram no decorrer do workshop.
São incluídos, para efeitos ilustrativos, exemplos simbólicos do discurso narrativo dos atores-chave. Neste
sentido, por se tratar de perceções sociais e opiniões, a sua leitura deverá ser feita sob reserva.

ClimAdaPT.Local
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Custos da Adaptação

Governança

Temática

nacional”

“Para ser verdadeiramente eficaz, a estratégia devia ser

•

•

•

instituições que lideram o processo

inadequadas, há uma perda de credibilidade das

Se quem está no terreno percebe que as estratégias são

instituições

Somos muito desconfiados e há falta de confiança nas

resistência à mudança

É preciso mudar comportamentos, mas há uma

Mentalidade, cultura e diálogo

•

as pessoas a não se esforçarem por mudar hábitos

e os seus impactos serão quase nulos, o que pode levar

A EMAAC é uma estratégia local para um problema global

presente nas políticas públicas

A mitigação das alterações climáticas não tem estado

•

•

Receio de que a EMAAC não seja colocada em prática

•

Fatores condicionantes

•

longo prazo

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)
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que também antecipe os efeitos a

Investir numa estratégia a longo prazo

penalizar as más práticas

financiamento ou partilhar despesas

•

para incentivar as boas práticas e

Criar instrumentos de política fiscal

com associações e empresas para buscar

conhecimento técnico e recursos humanos, e

Articulação com universidades para obter

entre entidades tem vindo a aumentar

O paradigma tem vindo a mudar - cooperação

•

alternância política

individualidades e que resista à

da vontade de algumas

Construir uma agenda que vá para lá

conferir poder aos cidadãos

acessível no PDM, como forma de

A informação deve estar mais

e pela sustentabilidade

ser pautada pela eficiência energética

A intervenção no espaço público deve

algumas áreas

conhecimentos dos conselheiros em

de trabalho para tirar partido dos

Ambiente mais proativo e criar grupos

Tornar o Conselho Municipal de

numéricos

substituídas por indicadores concretos,

Expressões vagas devem ser

transversal em todas as áreas da CMP

Mentalidade, cultura e diálogo

•

•

•

•

Propostas
A articulação da EMAAC deve ser

•

algumas destas estratégias e medidas

A força da lei pode ser usada para impor

problemas

melhorado, o que facilita a resolução dos

A cultura democrática do município tem

ambiente de ligação com outras áreas

dentro da CMP e levou as pessoas a criar um

O desenho da estratégia obrigou a reflexão

no POOC, pois tem primazia sobre o PDM

Possibilidade de integrar o que seja aplicável

das alterações climáticas

esta altura é a ideal para integrar as questões

O PDM está a ser discutido no Porto, pelo que

•

•

Mentalidade, cultura e diálogo

•

•

•

•

•

Fatores potenciadores

Tabela 11 - Fatores condicionantes e potenciadores para a implementação das opções de adaptação, segundo os atores-chave (questões transversais)
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Fatores condicionantes

Fatores potenciadores

mas há ruas sem esse tipo de apoio social)

várias instituições distribuem alimentos na mesma rua,

Há falta de diálogo e de articulação entre entidades (ex:

universidades e entidades públicas

Falta de cultura de partilha entre agentes económicos,

mudança

•

do que incluí-los nas decisões a tomar nas

a fundos disponibilizados pelo Estado

em termos mundiais

A economia verde está a crescer 4 a 4,5%

várias áreas

alterações climáticas fica-nos muito mais caro

estratégia

As pessoas que mais necessitam não terão acesso direto

os critérios ambientais/ relacionados com as

“O ambiente não é um custo” e desconsiderar

que pode desmobilizar quem pode destinar verbas à

•

•

“Pequenas medidas concretizadas de forma

O retorno do investimento não é visível a curto prazo, o

capital nacional com investimento significativo

extraordinários”

financiamento. É preciso investimento privado e não há

•

regular e sistemática têm resultados

O Portugal 2020 não pode ser a única fonte de

•

•

“Quando não há dinheiro, o ambiente é marginalizado”

•

poupanças

A CM Porto tem recursos limitados

•

investimento, não um custo, pois vai permitir

Os custos da mitigação são um obstáculo

A formação sobre alterações climáticas é um

mudanças de comportamento

•

•

•

•

da formação

A formação e os incentivos aceleram

técnicos
•

o poder público deve assumir o ónus

•

A CM Porto tem melhorado na formação de

•

noutras regiões)

arrecadados (90% foram aplicados

para devolver à região Norte os fundos

Hídricos devia incluir um coeficiente

O Fundo de Proteção para os Recursos

pagador

Implementar o princípio do poluidor-

É preciso mais formação de técnicos e

Custos, financiamento e formação

câmaras da região

Estabelecer sinergias com outras

de toda a sua cadeia de fornecedores

Há fundos europeus para atuar a nível local

•

Propostas
As empresas devem exigir certificação

•

A inovação vem sempre bottom-up

•

Custos, financiamento e formação

•

são o mais importante

Muitas vezes, quem detém o poder é resistente à

não há um negócio por detrás dessa preocupação”

A construção participada das estratégias é
demorada, mas a discussão e a participação

•

levanta desconfiança nos cidadãos, leva-os a pensar se

“Despertar para a situação de um momento para o outro

Custos, financiamento e formação

•

•

•

•
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•••

•••

•••

•••

Economia verde

Governança

Recursos naturais

referências

Frequência de

Sensibilização

Temática

Incluir a estrutura ecológica municipal na estratégia económica da cidade e elaborar estudos sobre a economia dos ecossistemas, sem

•

Porto será living lab para testar abordagem que visa transferir o enfoque nas alterações climáticas para instrumentos de gestão do

Mais espaços verdes e reabilitação de ribeiras, desencanando-as quando for o caso e promovendo a sua devolução à superfície

•
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Devolver a cidade às pessoas, encontrando novas soluções de mobilidade suave e aumentando o número de ruas pedonais
Defesa das árvores antigas e proteção das espécies

•

Uma cidade para ser sustentável tem de ter bons transportes públicos, menos poluentes

•

•

filhos possam estar em horário de trabalho”

Fixar população no Porto, sobretudo casais mais jovens, investindo no aumento das creches públicas – “é importante ter locais onde os

território como o PDM

Mudança da matriz elétrica, através de investimento na energia solar (fotovoltaica)

•
•

“Não é com quarteirões fechados que se potenciam hotéis e cafés, mas com espaços verdes”

•

para que turistas regressem

Turismo de qualidade implica uma maior limpeza da cidade, a reabilitação de edifícios e a manutenção cuidada dos espaços verdes,

hortas, etc.) em guias turísticos

Criação da marca Porto Verde, articulada com o turismo, com inclusão dos espaços verdes e seus diferentes usos (desporto, cultura,

•

•

•

A paisagem verde da cidade é importante para as atividades económicas

•
sobrepor a economia à ecologia

Promover hábitos de vida saudáveis de forma positiva (“Quando percebemos, conseguimos cumprir”)
Educação ambiental que abranja todas as gerações

•
•

Ideias-chave e observações

Tabela 12 - Construção de uma visão partilhada de futuro, segundo os atores-chave

trabalho de análise e de sistematização sobre as ideias-chave, expressas pelos participantes, com vista a um desenvolvimento sustentável do município.
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representada através de: ( ) não referido, (•) pouco referido, (••) referido algumas vezes, (•••) referido muitas vezes. A informação recolhida foi alvo de um

classificadas em grandes temáticas. A frequência de referências a cada um desses temas pelos participantes, encontra-se assinalada através de uma escala

chave podem articular desenvolvimento económico e ambiente num futuro próximo à escala local. A tabela apresenta a sistematização das respostas

adaptação da EMAAC. A Tabela 12 foi elaborada com base nos contributos dos participantes referentes à questão sobre a Visão Geral de Futuro: que ideias-

com potencial para agilizar a implementação de algumas opções da EMAAC; iii) Identificar novas propostas e sugestões que complementem as opções de

Os objetivos principais desta síntese são: i) Identificar os temas transversais mais relevantes para os participantes à escala local; ii) Identificar ideias-chave

VI.2.2 Construção de uma visão partilhada de futuro
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•

••

referências

Frequência de

Porto deve sobressair como referência em sustentabilidade social, económica e ambiental – ‘Porto – cidade verde, invicta e resiliente’
Possibilidade de aumentar a escala territorial do Porto com uma agregação a outros municípios
Melhorar a rede de monitorização (estações meteorológicas) e de acesso à informação climatérica
Criar equipas que recolham indicadores de biodiversidade e sustentabilidade para permitir monitorização ao longo dos anos

•
•
•

medidas à renaturalização para tornar a cidade mais apelativa

Investir na prevenção e na segurança em eventos extremos (cheias, galgamentos, etc.) para reduzir custos a posteriori. Associar essas

Ideias-chave e observações

•

•
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VI.3 INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ATORES-CHAVE LOCAIS
Como referido anteriormente, no final do workshop, foi aplicado um inquérito aos atores-chave locais. Este
teve como principais objetivos a caracterização dos participantes, aferir as suas perceções sobre as
alterações climáticas e sobre o projeto ClimAdaPT.Local. Apresentam-se de seguida alguns dos resultados
do inquérito com base nas respostas de 60 atores-chave que participaram na sessão e estavam disponíveis
para responder ao questionário.
A Figura 8 apresenta o peso relativo entre os diferentes tipos de instituição dos participantes que
responderam ao inquérito.

Câmara Municipal…

Empresa
15,0%
Associação profissional
3,3%
ONG/ONGA
10,0%

Outra

IPSS

21,7%

1,7%
Outra associação
1,7%
Administração
central…
Administração regional

Instituição de ensino privado
3,3%

6,7%

Instituição de
ensino público…

N=60
Figura 8 - Tipo de Instituição que os atores-chave representam

A Figura 9 reflete os setores da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) que
mais interessam às instituições representadas pelos atores-chave. Assim, a figura expressa a resposta à
questão: “Dos seguintes, quais o(s) setor(es) da ENAAC que mais interessam à sua instituição?” A questão
foi colocada sob a forma de escolha múltipla, permitindo aos participantes escolher mais do que um setor.

ClimAdaPT.Local
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Turismo

16,7%

Agricultura, Florestas e Pescas

16,7%

Zonas Costeiras

N=60

25,0%

Energia e Indústria

26,7%

Saúde Humana

31,7%

Recursos Hídricos

35,0%

Biodiversidade

36,7%

Segurança de Pessoas e Bens

43,3%

Ordenamento do Território e Cidades

61,7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 9 - Setores da ENAAC que mais interessam às instituições representadas

A Figura 10 combina o resultado das seguintes questões: 1) “Na sua opinião, que nível de responsabilidade
deve ser atribuído a cada uma das seguintes entidades, no que se refere à resolução dos problemas
relacionados com as alterações climáticas” e 2) “Na sua opinião, como tem sido a ação de cada uma das
entidades no que se refere à resolução dos problemas relacionados com as alterações climáticas?”.
A resposta às duas perguntas foi feita através de uma escala de 1 a 6 pontos, em que 1 significa “Têm
pouca responsabilidade” ou “Fazem Pouco” e 6 “Têm muita responsabilidade” ou “Fazem muito”.
A conjugação destas duas respostas permite a comparação entre a responsabilidade atribuída a cada
entidade na resolução dos problemas relacionados com as alterações climáticas e a avaliação dos atoreschave sobre as ações que essas entidades têm desenvolvido. Assim, é possível observar o desfasamento
entre a responsabilidade de cada entidade e as suas ações efetivas, segundo o ponto de vista dos atoreschave.

ClimAdaPT.Local
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5,9
União Europeia
6,0

Cidadãos
4,9

Governo
5,8

5,0

3,5
4,0

3,2
Associações Cívicas
4,8

2,5

3,0

3,4

Regiões Autónomas
5,4

3,0

2,0

1,0

2,5
Empresas / Setor privado
5,1

3,1
2,6

Administração Central
5,4

3,1
3,3

Juntas de Freguesia
4,4

5,3
Câmaras Municipais
Responsabilidade

Administração Regional
5,2
Ação

Figura 10 - Análise comparativa sobre a responsabilidade e a ação efetiva das várias entidades na resolução dos problemas
relacionados com as alterações climáticas (os valores correspondem à média das 60 respostas)
A

1
6

6
5

2

4,7
4,2

4

4

4,7

5
3,9

3
6

6

5

5

4

3

3

3

2

2

2

1

1
Nacional Municipal

2,9

3,4

5,3

5,4

4
3
2

1
Nacional Municipal

4

1
Nacional Municipal

Nacional Municipal

Figura 11 apresenta os resultados de quatro perguntas: 1) “Na sua opinião, em que medida são atualmente
as alterações climáticas um problema grave a nível nacional? E neste município?”; 2) “Na sua opinião, qual
a importância atribuída à temática das alterações climáticas a nível nacional? E neste município?”; 3) “De
acordo com a sua experiência, como tem sido a participação da sociedade civil/cidadãos nas questões das
alterações climáticas a nível nacional? E neste município?”; e 4) “Qual é a importância que atribui ao projeto

ClimAdaPT.Local
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ClimAdaPT.Local para a Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas a nível nacional? E neste
município?”.
Os dados recolhidos permitem conhecer as perceções dos atores-chave – às escalas nacional e municipal
- sobre o nível de gravidade das alterações climáticas; a importância que assumem no contexto da
governação; o grau de participação da sociedade civil nesta matéria; e ainda, a importância do projeto
ClimAdaPT.Local.
A resposta às quatro perguntas foi feita através de uma escala de 1 a 6 pontos, em que 1 significa “Nada
grave/Nada importante/Não tem existido” e 6 “Muito grave/Muito importante/Muito elevada”.

1

5

2
6

6
4,7
4,2

4,7

5
3,9

3
6

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1
Nacional Municipal

4
2,9

3,4

5,3

5,4

4
3
2
1

1
Nacional Municipal

4

6

Nacional Municipal

Nacional Municipal

Figura 11 - Análise comparativa entre a escala nacional e municipal sobre a (1) gravidade; (2) importância; (3) participação da
sociedade civil; (4) relevância do projeto ClimAdaPT.Local, segundo os atores-chave (N=60)

VI.4 LISTA DE PARTICIPANTES NO WORKSHOP
Tabela 13 - Lista de participantes no workshop de envolvimento de atores-chave

Nome

Entidade

Adelaide Mariz

Câmara Municipal do Porto

Adélia Teixeira Fonseca

Agrupamento Escolas Rodrigues de Freitas

Agostinho Cesário Moreira

Rede Europeia Anti Pobreza

Albano Carneiro

AMP

Alexandra Cabral

CCDR - Norte

Alexandra Mariz

UNICER – Bebidas, S.A

Alexandre Varela

Agência de Energia do Porto

Ana Alonso

Agrupamento Escolas Fontes Pereira de Melo

Ana Maria Monteiro

Agrupamento Escolas Eugénio Andrade

ClimAdaPT.Local
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Nome

Entidade

António Babo

Universidade do Porto

António Castanheira Gouveia

Junta de Freguesia Ramalde

António Lobo Gonçalves

EDP

António da Silva Ferreira

GNR - SEPNA

Artur Costa

Quaternaire

Camilo Cortesão

MVCC Arquitectos

Carla Fernandes

Agrupamento Escolas Carolina Michaelis

Carla Mendes

Agrupamento Escolas Carolina Michaelis

Carlos Alves

PROCIV

Carlos Neves

CCDR - Norte

Carlos Rocha

Santa Casa da Misericórdia

César Ferreira

Cruz Vermelha Portuguesa - Porto

César Navio

STCP, S.A.

Cláudia Costa

Fundação Porto Social

Cristina Azurara

Câmara Municipal do Porto

Deolinda Flores

Universidade do Porto

Dulce Marques Almeida

Câmara Municipal do Porto

Dulce Pinto

Agrupamento de Centros de Saúde Oriental

Eduardo Cardoso

Universidade Católica do Porto

Eduardo Carqueja

Câmara Municipal do Porto

Emanuel Sá

ADE Porto-Agência de Energia do Porto

Emílio Brogueira Dias

APDL

Fernando D. Conceição

Marinha – Porto de Leixões

Fernando Ganso Barão

ADE Porto-Agência de Energia do Porto

Fernanda Lacerda

Câmara Municipal do Porto

Fernando Pereira

Universidade do Porto

Fernando Santana

Junta de Freguesia de Campanhã

Francisco Taveira Pinto

Universidade do Porto

Gabriela Leite

Câmara Municipal do Porto

Helena Cerveira Pinto

Fundação Serralves

Helena Madureira

Universidade do Porto

Isabel Pereira Campos

Câmara Municipal do Porto

Isabel Martins

Câmara Municipal do Porto

Isabel Branco Martins

Conselho Municipal do Ambiente e ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto

Joana Teixeira

Águas do Porto

João Honrado

CIBIO

João Oliveira

Câmara Municipal do Porto

João Sendim

Câmara Municipal do Porto

João Trigo

Colégio do Rosário

Jorge Cunha

Forestis

Jorge Leandro Rosa

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente

José Carlos Marques

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente

José de Castro

Assembleia Municipal do Porto

José Duarte

Câmara Municipal do Porto

José Franco

Câmara Municipal do Porto

José Henriques Almeida

PSP

José Manuel Carvalho

Junta de Freguesia do Bonfim

José Pimenta Machado

ARH - Norte

José Silva Matos

Marinha Douro

Judite Maia Moura

Câmara Municipal do Porto

ClimAdaPT.Local
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Nome
Liliana Ferreira

Entidade
Câmara Municipal do Porto

Luís Mamede

Câmara Municipal do Porto

Luís Martins

Agrupamento Escolas Leonardo Coimbra

Luís Monteiro

Câmara Municipal do Porto

Luís Sousa

Biorumo

Luísa Borges

Câmara Municipal do Porto

Manuel da Silva Costa

Câmara Municipal do Porto

Maria Anjos Silva

Polícia Municipal

Maria Helena Garcia

Agrupamento Escolas do Cerco

Mariana Silva

SONAE

Mário Marques

Câmara Municipal do Porto

Marta Gomes

Câmara Municipal do Porto

Marta Pinto

CRE PORTO e Universidade Católica do Porto

Miguel Lázaro

APDL

Nelson Barros

Universidade Fernando Pessoa

Nuno Camilo

Associação Comerciantes Porto

Nuno Sousa

Domus Social, EM

Otília Oliveira

Fundação Porto Social

Paula Castro

Universidade Católica do Porto

Paula Martins

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Paulo Magalhães

Quercus

Paulo Pinho

Universidade do Porto

Paulo Talhadas Santos

Conselho Municipal de Ambiente e FAPAS

Pedro Castro

STCP

Pedro Marques

Porto de Raiz

Pedro Oliveira

Instituto de Saúde Pública

Pedro Teiga

Projeto Rios

Raquel Castello Branco

Fundação Porto Social

Ricardo Monteiro

Polícia Municipal

Ricardo Sá

Edifícios Saudáveis

Rita Cunha

Águas do Porto

Rosário Alves

Forestis

Rui Amaral

PSP

Sara Silva

Porto de Raiz

Sara Velho

Porto de Raiz

Teresa Sá Marques

Universidade do Porto

ClimAdaPT.Local
40
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3

2

1

ID

marítima decorrente de uma menor pressão urbanística sobre os recursos

numa perspetiva de diminuição da vulnerabilidade e valorização da frente

deslocalização progressiva e/ou mobilização sazonal de estruturas em risco,

e implementando condições de incentivo e compensação com vista à

Condicionar a ocupação fixa das zonas costeiras mais vulneráveis, concebendo

Respostas

Proteger pessoas e bens face ao aumento do nível do mar

planeamento.

Município com vista a privilegiar a componente de

responsabilidades gestão da orla costeira entre APDL e

de revisão e clarificação das competências de

Reordenar ocupação da primeira linha de costa e perspetiva

aumento do nível do mar.

instalados nas zonas costeiras mais vulneráveis face ao

Diminuir a vulnerabilidade da população e comércio

Aumento do nível do mar/galgamento costeiro

Aumento do nível do mar/ galgamento costeiro

Aumento do nível do mar/ galgamento costeiro

uma menor pressão urbanística sobre os recursos hídricos

diminuição da vulnerabilidade e valorização das linhas de água decorrente de

deslocalização progressiva de estruturas em risco, numa perspetiva de

e implementando condições de incentivo e compensação com vista à

Condicionar ocupação fixa das zonas ribeirinhas mais vulneráveis, concebendo

ClimAdaPT.Local

Precipitação excessiva /cheias
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Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

MELHORAR A CAPACIDADE ADAPTATIVA DE PESSOAS E BENS A FENÓMENOS DE PRECIPITAÇÃO EXCESSIVA QUE POSSAM RESULTAR EM INUNDAÇÕES, CHEIAS E MOVIMENTOS DE TERRENOS

do nível do mar e maior frequência de galgamento costeiro

Desenvolver plano de proteção e defesa costeira como prevenção ao aumento

fase de elaboração pela Agência Portuguesa de Ambiente)

Desenvolver e implementar um Plano de Ordenamento da Orla Costeira (em

hídricos

Objetivos

MELHORAR A CAPACIDADE ADAPTATIVA DE PESSOAS E BENS A FENÓMENOS DE SUBIDA DO NÍVEL DO MAR E GALGAMENTO COSTEIRO

Opções de adaptação

Tabela 14 – Caracterização das opções de adaptação da EMAAC do Porto

IDENTIFICADAS PARA O MUNICÍPIO DO PORTO
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13

12

11

10

9

8

7

6

5

ID

Contribuir para uma gestão hídrica integrada e melhorar a
comunicação entre os diferentes agentes envolvidos

Promover o envolvimento da Região Hidrográfica e dos concelhos vizinhos na

gestão hídrica adaptativa

consolidação sobre as escarpas

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)

ClimAdaPT.Local

gestão municipal (limpeza e rega) com recurso a poços e furos

Implementar um programa de utilização de água subterrânea nas operações de

Economizar custos com água

PROMOVER O USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS

Minimizar o impacto paisagístico das intervenções de

cartão-de-visita turístico

Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

Promover a requalificação visual e paisagística da paisagem das escarpas -

Água

Desenvolver uma Plataforma Tecnológica de Monitorização do Ciclo Urbano da

(águas residuais domésticas, águas pluviais e ribeiras)

Desenvolver um Plano de Manutenção e Operação das redes de drenagem

nível público e privado

implementando medidas de incentivo e compensação - economia verde - ao

telhados verdes, unidades de biorretenção, biofiltração e raingardens) e

superfícies permeáveis, criação de bacias de retenção, arborização urbana,

uma perspetiva inteligente e naturalizada do ciclo urbano da água (aumento de

uso de um conjunto de infraestruturas e práticas que combinadas configuram

Elaborar um Guia de Boas Práticas Water Sensitive Urban Design, fomentando o

natural

Água do Município do Porto com recurso às melhores práticas de engenharia

Desenvolver e implementar o Plano de Valorização e Reabilitação das Linhas de

críticas (pontes, aquedutos e outros estrangulamentos)

climáticas e melhoria de condições estruturais e de escoamento em zonas

Praias) para adequação hidráulica aos caudais decorrentes das alterações

de Água e Drenagem (Águas Residuais Domésticas, Águas Pluviais, Ribeiras e
Promover a gestão integrada do ciclo urbano da água

blocos em escarpas com danos para pessoas e bens

Desenvolver e implementar os Planos Estratégicos/Diretores de Abastecimento

Evitar episódios de deslizamento de vertentes e queda de

terrenos em escarpas, vertentes e taludes

Objetivos

Condicionar a ocupação urbanística em zonas de risco de movimentos de

Opções de adaptação

VII. Anexo: Caracterização das Opções de Adaptação Identificadas para o Município do Porto

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Precipitação excessiva /deslizamento de vertentes

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

elevadas/ondas de calor

Precipitação excessiva/inundações; temperaturas

Precipitação excessiva/inundações;

Precipitação excessiva/inundações/aluimentos

vertentes/inundações

Precipitação excessiva/ aluimentos/deslizamento de

Precipitação excessiva /deslizamento de vertentes

Respostas

gravítica (Projeto Porto Gravítico)

Manter um sistema de abastecimento de água da cidade do Porto de forma

à redução dos consumos de água

Implementar um programa para automatização dos sistemas de rega com vista

de Água Residual Tratada para Usos Múltiplos (rega, limpeza de jardins)

Desenvolver um Plano para Aproveitamento de Águas Pluviais e Reutilização

Opções de adaptação

cenários de colapso

Economizar custos com água e garantir maior autonomia em

Economizar custos com água

Economizar custos com água

Economizar custos com água

Economizar custos com água

Objetivos

Aumentar a área de superfície permeável do território municipal (através de

numa perspetiva estritamente paisagística, mas cada vez

Implementar uma dinâmica de arborização crescente, não

20 o resgate de CO2 e para a minimização de forma eficaz dos fenómenos de ilhas

Biolab/Bosque autóctone na Quinta de Salgueiros)

21 selecionadas do contexto urbano (Cintura Verde do Porto e Porto

Implementar programa de expansão do coberto vegetal nativo em áreas

calor

ClimAdaPT.Local

Temperaturas elevadas/ondas de calor

Temperaturas elevadas/ondas de calor

Precipitação excessiva/inundações

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)

resgatando CO2 e minimizando os impactos das vagas de

reduzindo com eficácia fatores como as ilhas de calor,

relacionados com as alterações climáticas - procurando

mais orientada por critérios e preocupações transversais

numa perspetiva estritamente paisagística, mas cada vez

Implementar uma dinâmica de arborização crescente, não

calor

resgatando CO2 e minimizando os impactos das vagas de

reduzindo com eficácia fatores como as ilhas de calor,

relacionados com as alterações climáticas - procurando

Implementar programa de arborização e de infraestruturas azuis orientado para mais orientada por critérios e preocupações transversais

de pavimentação drenante, etc.)

19 programa de renaturalização de ecossistemas ribeirinhos, raingardens, soluções Evitar inundações, permitindo a realização do ciclo da água

de calor

Precipitação excessiva/danos

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Precipitação excessiva/inundações; aluimentos

Respostas

DESENVOLVER NOVO PARADIGMA DE ESTRUTURA ECOLÓGICA QUE SEJA PARTE ATIVA DAS SOLUÇÕES DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

18 Adotar um sistema de tarifário incentivador ao uso eficiente da água

17 Manter o Plano de Redução de Água Não Faturada

16

15

14

ID
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proteção de pessoas, bens e património natural, com produção de cartografia

Investir numa rede de previsão e monitorização meteorológica autónoma, que

para condições meteorológicas adversas

de Planos Prévios de Intervenção para as diferentes situações de risco (PPI)

da população vulnerável

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)

ClimAdaPT.Local

Diminuir recurso a hospitais e risco de mortalidade por parte

ondas de calor e vagas de frio

fenómenos extremos à escala local

Desenvolver plano de contingência para fazer face a temperaturas extremas -

extremos à escala local, em colaboração com outras entidades (ex: IPMA)

Aumentar autonomia e fiabilidade das previsões de

detrimento da vertente de reação

emergência, promovendo a vertente de planeamento em

Temperaturas elevadas/vagas de calor

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva /deslizamento de vertentes

Precipitação excessiva/inundações/cheias /
Melhorar capacidade de resposta em situações de

pessoas, bens e património natural

Dispor de ferramenta para apoio à decisão para proteção de

cada uma das entidades em contexto de emergência, sob a esfera

27 permita aumentar a fiabilidade das previsões de fenómenos meteorológicos

44

-

Temperaturas elevadas/ondas de calor

Promover a clarificação de responsabilidades funcionais e área de atuação de

vertentes/escarpas/taludes, vagas de calor/frio)

urbanas, inundações por galgamento costeiro, movimento de terrenos em

26 coordenadora dos serviços municipais de Proteção Civil, através da elaboração

28

Minimizar a proliferação de espécies invasoras

vinculativa)

(recomendações/sistema de incentivos/regulamentação

natureza da regulamentação de medidas bioclimáticas

instalação de infraestruturas azuis é prioritária, bem como a

Respostas
Precipitação excessiva/inundações

MELHORAR A CAPACIDADE ADAPTATIVA AO NÍVEL DOS SISTEMAS DE ALERTA, VIGILÂNCIA E GESTÃO DA EMERGÊNCIA

Desenvolver um Plano Especial de Emergência para os Riscos Naturais para

invasoras/exóticas

Desenvolver estudo de diagnóstico e plano de controlo de espécies

de calor"

Mapear os fenómenos climatológicos à escala concelhia em particular as "ilhas

manutenção a custos reduzidos
Permitir identificar e priorizar as zonas onde a arborização ou

Garantir a permeabilidade do território com modelos de

permeabilização do território

Objetivos

Alargar a rede de hortas comunitárias como forma de garantir a progressiva

Opções de adaptação

25 de risco (património arbóreo em risco de queda mais vulnerável, inundações

24

23

22

ID
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Implementar programa de monitorização e avaliação da evolução de cada um

Opções de adaptação

da rede formal e informal
Evitar queda de árvores e consequências para pessoas e
bens durante eventos extremos

Elaborar o Plano de Controlo e Monitorização do Estado Fitossanitário do

Património Arbóreo da Cidade

Precipitação excessiva/tempestades e tornados

Temperaturas elevadas/vagas de calor

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

pelas alterações climáticas

Diminuir risco de propagação de surtos/doenças potenciadas

pelas alterações climáticas

Diminuir risco de propagação de surtos/doenças potenciadas

temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

vulnerável

uma hierarquização/discriminação positiva sobre o parque edificado mais

36 recomendações/sistema de incentivos/regulamentação vinculativa, através de

em edifícios para PMOT e regulamentos municipais na forma de

Integrar medidas para a sustentabilidade energética e estratégias de adaptação

calor ou frio

ClimAdaPT.Local

Temperaturas elevadas/vagas de calor
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diminuindo o risco de mortalidade em eventos extremos de

envelhecida ao desconforto térmico do parque residencial,

Garantir adaptação da população mais vulnerável e bastante

CLIMÁTICAS

AUMENTAR O CONFORTO TÉRMICO NO EDIFICADO MAIS VULNERÁVEL, MINIMIZANDO O RECURSO A FONTES CONVENCIONAIS DE ENERGIA, TENDENTE À ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES

carraças e pulgas) ou outros potenciados pelas alterações climáticas

35 doença/surtos infeciosos transmitidos por vetores (mosquitos, flebótomos,

Implementar programa de prevenção e/ou contingência para fazer face a

potenciados pelas alterações climáticas

34 transmitidos por vetores (mosquitos, flebótomos, carraças e pulgas) ou outros

Promover o estudo de risco do aumento potencial de doença/surtos infeciosos

serviços de urgência decorrente de eventos extremos

social de apoio complementar face a eventos extremos

Garantir boa capacidade de resposta dos hospitais e rede

da população vulnerável

hospitais, casas de saúde, lares de idosos e infantários

Garantir a capacidade de resposta e organização dos Hospitais e rede social de

Diminuir recurso a hospitais e risco de mortalidade por parte

Implementar programa de melhoria das condições de conforto térmico em

Respostas
Precipitação excessiva/inundações/cheias /

MELHORAR A CAPACIDADE ADAPTATIVA DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

Clarificar cadeia de responsabilidades e maximizar resultado

vulnerável a eventos extremos (sem-abrigo e idosos isolados)

detrimento da vertente de reação

emergência, promovendo a vertente de planeamento em

Melhorar capacidade de resposta em situações de

Objetivos

Apoiar e sofisticar as redes formais e informais de suporte/apoio à população

33 apoio complementar para fazer face a acesso anormal da população aos

32

31

30

definição de situação de alerta e emissão de avisos

29 dos eventos extremos e por cada uma das entidades envolvidas para a

ID
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Mapear os indicadores de "comportamento térmico", "capacidade adaptativa",

Opções de adaptação

meios/viaturas de socorro

Implementar programa de mobilidade com vista a priorizar o acesso a

46

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)

ClimAdaPT.Local

42 Pedonalizar arruamentos

41

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

residenciais com potencial redução dos GEE

Condicionar e diminuir o tráfego automóvel em zonas

e desimpedido de entrada da cidade aos Hospitais

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

auxilio a população imunodeprimida, bem como trajeto livre vertentes/tempestades e tornados, aumento do

Criar acesso urgente e prioritário aos meios de socorro e

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas
elevadas/vagas de calor

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

elétrica

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Respostas

carbónicas, nomeadamente, promovendo a mobilidade

Reduzir combustíveis fósseis com alternativas menos

FOMENTAR UMA MOBILIDADE MENOS CARBÓNICA

dos custos de climatização

autónomos. Os edifícios deverão garantir e superar o disposto na legislação,

dando resposta a desafios do futuro

Diminuir vulnerabilidade ao desconforto térmico e redução

social) sejam modelos de sustentabilidade energética e tendencialmente

Assegurar que edifícios municipais novos ou reabilitados (serviços e habitação

diminuindo o risco de mortalidade em eventos extremos de
calor ou frio

envelhecida ao desconforto térmico do parque residencial,

medidas/recomendações/sistema de incentivos/regulamentação vinculativa

40 Reconverter a frota municipal de ligeiros até 70% com viaturas elétricas

39

38

Garantir adaptação da população mais vulnerável e bastante

devem ser objeto de intervenção prioritária

Priorização das áreas/parque de edifícios em risco que

Objetivos

Criar um guia municipal com informação sobre

da subsecção estatística

37 "impacto potencial", "vulnerabilidade atual e futura" sobre os edifícios à escala

ID
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6

adaptação ao risco de aumento de número de alergias

alergias

aparecimento de melanoma - cuja % é maior no concelho do

exposição solar e melanomas

para fomento do consumo de água da torneira

consumo de água da torneira6

elevadas/vagas de calor

ClimAdaPT.Local

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

Temperaturas elevadas/vagas de calor

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

Respostas

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Porto (ANEXOS)

Dar continuidade ao programa de informação e sensibilização

Dar continuidade ao programa de informação e sensibilização para fomento do

Porto face à média nacional

prolongada aos raios solares, minimizando o risco de

Implementar um Programa de informação e sensibilização para prevenção de

Informar a população em geral, de forma a evitar a exposição

Informar a população em geral sobre modo de prevenção e

Implementar um Programa de informação e sensibilização para prevenção de

doenças infeciosas potenciadas pelas alterações climáticas

http://www.aguasdoporto.pt/noticias-aguas-do-porto/beba-agua-do-porto-e-boa-todos-os-dias

48

47

46

pulgas)

Informar a população em geral sobre modo de prevenção de

alterações climáticas e as formas de acautelar riscos futuros

sociedade civil em torno da temática da adaptação às alterações climáticas

Implementar um Programa de informação e sensibilização para prevenção de

Informar a população em geral sobre a problemática das

PROMOVER A SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

residenciais com potencial redução dos GEE

Condicionar e diminuir o tráfego automóvel em zonas

Objetivos

Promover plataformas de maior envolvimento e a progressiva capacitação da

Opções de adaptação

45 doenças infeciosas transmitidas por vetores (mosquitos, flebótomos, carraças e

44

43 Expandir a rede ciclável

ID
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nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas
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espécies nativas em jardins particulares através da oferta de árvores

Implementar um Programa de informação e sensibilização para a plantação de

sensibilização para evitar a libertação de animais exóticos na

espécies invasoras e prevenção da libertação de animais exóticos na natureza

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

aluimentos/deslizamentos de

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

árvores

elevadas/vagas de calor

nível do mar/galgamento costeiro e temperaturas

espécies nativas em jardins particulares através da oferta de vertentes/tempestades e tornados, aumento do

Programa de informação e sensibilização para a plantação de aluimentos/deslizamentos de

natureza

risco e distinção de espécies invasoras, bem como

Informar e capacitar a população para a compreensão do

aluimentos/deslizamentos de

planos setoriais de emergência

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

Informar a população infantojuvenil, adulta e sénior para os

elevadas/vagas de calor

vertentes/tempestades e tornados, aumento do

adulta e população com necessidades especiais

aluimentos/deslizamentos de

dirigidas à comunidade escolar, mas também população

Precipitação excessiva/inundações/cheias /

ambiental sobre a temática das alterações climáticas

Respostas

Dar continuidade ao programa municipal de educação

Objetivos

Implementar um Programa de informação e sensibilização para a distinção de

setoriais de emergência

Implementar um Programa de informação e sensibilização para os planos

água)

comunidade escolar, incidindo sobre a educação para a água (ciclo urbano da

preocupações sobre alterações climáticas no processo formativo da

Implementar um Programa de informação e sensibilização para introdução de

Opções de adaptação
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VII. Anexo: Caracterização das Opções de Adaptação Identificadas para o Município do Porto

Através dos fundos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, Liechtenstein e Noruega contribuem para
reduzir as disparidades sociais e económicas e reforçar as relações bilaterais com os países beneficiários
na Europa. Os três países doadores cooperam estreitamente com a União Europeia através do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu (EEE).
Para o período 2009-14, as subvenções do EEA Grants e do Norway Grants totalizam o valor de 1,79 mil
milhões de euros. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. Estas subvenções estão
disponíveis para organizações não governamentais, centros de investigação e universidades, e sectores
público e privado nos 12 Estados-membros integrados mais recentemente na União Europeia, Grécia,
Portugal e Espanha. Há uma ampla cooperação com entidades dos países doadores, e as atividades podem
ser implementadas até 2016.
As principais áreas de apoio são a proteção do ambiente e alterações climáticas, investigação e bolsas de
estudo, sociedade civil, a saúde e as crianças, a igualdade de género, a justiça e o património cultural.
O projeto ClimAdaPT.Local está integrado no Programa AdaPT, gerido pela Agência Portuguesa do
Ambiente, IP (APA, IP), enquanto gestora do Fundo Português de Carbono (FPC), no valor total de 1,5
milhões de euros, cofinanciado a 85% pelo EEA Grants e a 15% pelo Fundo Português de Carbono (FPC). O
projeto beneficia de um apoio de 1,270 milhões de euros da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do
programa EEA Grants, e de 224 mil euros através do FPC. O objetivo do projeto ClimAdaPT.Local é
desenvolver estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas.

