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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios ambientais à
escala global, tornando evidente a necessidade de adaptação às alterações climáticas,
como modo de minimização das consequências para as populações e para o ambiente
no geral.
O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional aos
desafios das alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política
climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas já
existentes.
A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove
objetivos:

O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC
2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC
2020), os principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e
adaptação às alterações climáticas, respetivamente.
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O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões
nacionais de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a
2005, de:
 18% a 23%, em 2020;
 30% a 40%, em 2030.
Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca
Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à
UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015
conjuntamente com os restantes membros da comunidade europeia, sob a forma de
Intended National Determined Contributions).
O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono,
gerando mais riqueza e emprego, e a integração dos objetivos de mitigação nas políticas
setoriais (mainstreaming), alcançando assim um maior envolvimento e
responsabilização de setores relevantes como transportes, energia, agricultura e
floresta.
A ENAAC 2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas,
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnicocientífico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo como
horizonte o ano 2020:
 Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;
 Implementar medidas de adaptação;
 Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.
Nesse sentido, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) candidatou-se
ao aviso POSEUR-08-2016-57, para elaboração de um Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas, cuja candidatura foi aprovada a 12 de dezembro de
2016. Este Plano enquadra-se no Eixo 2 do Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos: Promover a adaptação às alterações climáticas e a
prevenção e gestão de riscos.
O desenvolvimento do Plano foi da responsabilidade do consórcio vencedor do concurso
público aberto para o efeito, formado pela PROCESL, Engenharia Hidráulica e Ambiental,
S.A e Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos, Lda., e doravante designado por
Consórcio e decorreu durante um período de 17 meses, que teve início em Agosto de
2017 e com fim previsto para Dezembro de 2018.
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É pretensão da CIMLT que o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas da Lezíria do Tejo (PIAAC-LT) vise a prossecução de quatro metas essenciais,
representadas na Figura 1.
Figura 1 | Metas essenciais do Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo

O presente plano permite identificar as vulnerabilidades atuais e futuras e indicar as
medidas de adaptação/mitigação, tendo em conta as especificidades do território da
região e as suas características ao nível geográfico, social e económico. São ainda
apresentadas as diversas ações que permitem operacionalizar as medidas de
adaptação/mitigação preconizadas para os municípios e para toda a Lezíria do Tejo,
onde se apresentam objetivos, custos, indicadores de avaliação, potenciais fontes de
financiamento, escalas temporais e territoriais, entre outras informações relevantes
para a sua implementação e avaliação.
As projeções climáticas para a região da Lezíria do Tejo apontam para diminuição da
precipitação média anual e um aumento da temperatura média anual, em especial das
máximas no verão e outono. É assim expectável o aumento da frequência de ondas de
calor e da ocorrência de fenómenos extremos, em particular, de precipitação intensa.
As alterações esperadas poderão vir a ser responsáveis por impactos sentidos em todo o
território municipal ao nível do seu funcionamento ecológico e sistemas naturais, quer
nas atividades humanas diárias e estruturas edificadas e nas infraestruturas, enquanto
dimensões que o compõem. Releva-se assim fulcral uma resposta de adaptação
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fundamentada num planeamento e numa gestão integrada, sendo fundamental
proceder a uma análise, desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação de
um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação, que permitam ao município
fazer face aos eventuais impactos das alterações climáticas, bem como tirar partido de
potenciais oportunidades.
A adaptação municipal às alterações climáticas é fundamental e prioritária face à
inevitabilidade que os seus impactes irão ter sobre o território (componente física), no
quotidiano da população (componente socioeconómica), no ambiente e na gestão local
(componentes ambiental e politica).
Figura 2 | Componentes do município a sofrer influencia/impacte das alterações climáticas

Deste modo, o PIAAC da Lezíria do Tejo pretende criar uma região mais resiliente,
aumentando a capacidade de adaptação do mesmo às alterações climáticas, tendo em
conta as vulnerabilidades locais, atuais e futuras.
O PIAAC da Lezíria do Tejo constitui um instrumento dinâmico, aberto a atualizações,
com base na evolução do conhecimento científico e das práticas de adaptação às
alterações climáticas. Pretende-se que contribua decisivamente para o contínuo
desenvolvimento de políticas territoriais coerentes, baseadas nas necessidades dos
diferentes grupos populacionais e setores económicos e que permita um real reforço da
resiliência climática do município e de quem nele habita, trabalha ou visita.
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2. ENQUADRAMENTO
DA REGIÃO

2. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DA LEZÍRIA DO TEJO
2.1. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E DEMOGRÁFICO
A unidade territorial Lezíria do Tejo (sub-região NUT III) inclui 11 Municípios, sendo 10
do Distrito de Santarém (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche,
Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e 1 do Distrito de Lisboa
(Azambuja).
Figura 3 | Território da Lezíria do Tejo

Esta região, com uma área de 4 275 km² e cerca de 247 000 habitantes, confina a norte
com o Pinhal Litoral e o Médio Tejo, a leste com o Alto Alentejo, a sul com o Alentejo
Central e a Península de Setúbal e a oeste com a Grande Lisboa e com a região do Oeste.
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A distribuição da área e população pelos diferentes concelhos é apresentada no quadro
seguinte.
Quadro 1 |Área e população por município
MUNICÍPIO

ÁREA (KM )

POPULAÇÃO
(HABITANTES)

Almeirim

222

23 376

Alpiarça

95

7 702

Azambuja

263

21 814

Benavente

521

29 019

Cartaxo

158

24 462

Chamusca

746

10 120

Golegã

84

5 913

Rio Maior

273

21 192

Salvaterra de Magos

244

22 159

Santarém

552

62 752

2

Fonte: INE, Censos 2011

As principais atividades económicas da região estão ligadas à agricultura e à indústria e
destacam-se como aspetos naturais a lezíria, a charneca e a serra.
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2.2. CARACTERIZAÇÃO SECTORIAL
2.2.1.Recursos Hídricos
Na caracterização do sector dos Recursos Hídricos procedeu-se à análise das massas de
água, ao estado das massas de água e a disponibilidade e uso da água.

2.2.1.1.

Massas de Água

MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS
A região da Lezíria do Tejo localiza-se dentro da Região Hidrográfica RH5-Tejo e Ribeiras
do Oeste, mas apenas dentro da bacia hidrográfica do Tejo.
De acordo com o 2º ciclo de planeamento (PGRH – RH5, 2016), estão incluídas na RH5,
467 massas de água de categoria superficiais, das quais: 404 naturais (394 são rios, 4
águas de transição e 6 águas costeiras), 55 fortemente modificadas e 8 artificiais.
Na área da Lezíria do Tejo existem 52 sub-bacias, 244 massas de água naturais (rios) e 2
albufeiras (albufeira de Magos, no concelho de Salvaterra de Magos e o Açude de Vale
de Poços, no concelho de Coruche), 49 massas de água artificiais e 1 massa de água de
transição (vd. Figura 4).
Figura 4 | Massas de água categoria superficiais na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016, DGT
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A albufeira de Magos apresenta importância socioeconómica relevante,
nomeadamente, por se inserir no aproveitamento hidroagrícola de Vale do Sorraia
(AHVS), obra de fomento hidroagrícola do Grupo II (obras de interesse regional com
elevado interesse para o desenvolvimento agrícola da região), nos termos do Artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de Julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
86/2002, de 6 de abril, que inclui também as barragens de Maranhão e de Montargil e
os açudes do Furadoro e do Gameiro, com o contrato de concessão
ARHT/2071.10/T/C.CA.S, assinado em 2010.
Esta albufeira encontra-se classificada pela Portaria n.º 522/2009, de 15 de Maio, como
uma Albufeira de Utilização Protegida. De acordo com o Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15
de maio, as "albufeiras de utilização protegida são aquelas que se destinam a
abastecimento público ou se prevê venham a ser utilizadas para esse fim e aquelas onde
a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a um regime de proteção
mais elevado, designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas, tal
como definidas na Lei da Água".
A Albufeira do Açude de Vale de Poços tem importância sócio económica, sendo que a
deliberação da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Coruche, de 23 de julho
de 2010, publicada no Aviso n.º 16052/2010, de 11 de agosto, classifica o açude do
Monte da Barca como Área Protegida de Âmbito Local, na tipologia de Paisagem
Protegida, em conformidade com as indicações do ICNB, nos termos do disposto no
artigo 15.º e 19.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, dado constituir uma "área com alta
relevância final ao nível biológico".

MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS
No que se refere às massas de água subterrâneas, de acordo com o 2º ciclo de
planeamento (PGRH – RH5, 2016), estão incluídas na RH5, 20 massas de água de
categoria subterrâneas.
A área da Lezíria do Tejo abrange 6 massas de água subterrâneas (vd. Figura 5),
nomeadamente:
 PTO20_C2 - Maciço Calcário Estremenho,
 PTA0X1RH5 - Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo,
 PTO01RH5_C2 - Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo,
 PTT01RH5 - Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo,
 PTT1_C2 - Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita,
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 PTT3 - Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda, PTT7 - Aluviões do Tejo.
Figura 5 | Massas de água categoria subterrâneas na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP
2016, DGT

ZONAS PROTEGIDAS
No contexto da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água, “zonas protegidas” são zonas
que requerem proteção especial ao abrigo da legislação comunitária no que respeita à
proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das
espécies diretamente dependentes da água. A Lei da Água define na alínea jjj) do artigo
4.º o que constituem zona protegida.
No Quadro 2 apresentam-se o número de zonas protegidas por tipo para a RH5 e para a
área da Lezíria do Tejo. Exclui-se do presente quadro as zonas designadas para a
captação de água destinada à produção de água para consumo humano (subterrâneas)
uma vez que abrangem toda a área da Lezíria do Tejo.
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Quadro 2 | Nº de zonas protegidas na RH5 e na Lezíria do Tejo
Zonas Protegidas

RH5

Lezíria do Tejo

Zonas designadas para a captação de água destinada à
produção de água para consumo humano (superficiais)

35

1

Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de
interesse económico

19

4

Zonas designadas como águas de recreio (inclui águas
balneares)

137

0

Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de
nutrientes

3

0

Zonas designadas como zonas vulneráveis

2

1

Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e
flora selvagens e a conservação das aves selvagens

29

3

Zonas de máxima infiltração

0

0

Na RH5 existem 35 zonas designadas para a captação de água destinada à produção de
água para consumo humano (captações de água superficial) das quais 13 se localizam
em albufeiras e 22 em rios, abrangendo um total de 30 massas de água. Na área da
Lezíria do Tejo existe uma captação de água superficial destinada à produção de água
para consumo humano (PTA718020990 - Valada-Tejo).
Em Portugal as várias massas de água subterrâneas são na sua generalidade utilizadas
para consumo humano, atual e futuro. Deste modo, as massas de água que atualmente
não constituam origens de água para abastecimento público são consideradas como
reservas estratégicas. As águas subterrâneas têm desempenhado um importante papel
nos períodos de seca, suprimindo as necessidades de água das populações, pelo que o
nível de proteção tem de ser semelhante ao das origens atuais, no sentido de preservar
a qualidade da água subterrânea para que possa ser utilizada nos períodos críticos.
Na área da Lezíria do Tejo as captações subterrâneas têm uma elevada importância ao
nível do abastecimento público, estando a totalidade da área definida como “zona
designada para captação de água destinada ao consumo humano” (Figura 6).
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Figura 6 | Zonas designadas para captação de água subterrânea na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP
2016, DGT

Verifica-se que existem uma série de captações com perímetros de proteção
delimitados na área, através das seguintes portarias:
 Portaria n.º 186/2011, de 6 maio - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção das captações do Cartaxo, de Vila Chã e de Casal Branco, no concelho do
Cartaxo.
 Portaria n.º 190/2011, de 10 maio - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção para a captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento
público de vários polos de captação no concelho de Salvaterra de Magos.
 Portaria n.º 209/2012, de 9 julho - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção de várias captações de águas subterrâneas localizadas nos concelhos de
Nisa, Gavião, Marvão, Portalegre, Avis, Ponte de Sôr e Chamusca.
 Portaria n.º 405/2012, de 7 dezembro - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção de várias captações de água subterrânea localizadas no concelho da
Chamusca.
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 Portaria n.º 409/2012, de 7 dezembro - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção de várias captações de água subterrânea, localizadas nos concelhos de
Almeirim, Alpiarça e Coruche.
 Portaria n.º 3/2013, de 02 de janeiro - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção para as captações no polo de captação de Muge, no concelho de
Salvaterra de Magos.
 Portaria nº 274/2016, de 17 de outubro - Aprova a delimitação dos perímetros de
proteção das captações localizadas no concelho de Benavente.

Na RH5 existem 19 águas piscícolas classificadas (5 de salmonídeos e 14 de ciprinídeos).
Na área da Lezíria do Tejo existem quatro troços classificados como troços piscícolas –
ciprinídeos.
Das 137 zonas designadas como águas de recreio (incluindo zonas balneares) na RH5
nenhuma se localiza na área da Lezíria do Tejo. Também não existe nenhuma zona
designada como zona sensível em termos de nutrientes (das três existentes na RH5).
No que respeita às zonas vulneráveis existem duas na RH5 sendo que uma (a do Tejo)
se encontra na área abrangida pela Lezíria do Tejo.
Na RH5 existem 18 zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora
selvagens e a conservação das aves selvagens e na área da Lezíria do Tejo, situa-se 1
Sítios de Importância Comunitária – PTCON0009 Estuário do Tejo. Quanto às Zonas de
Proteção Especial (ZPE) existem 12 na RH5 das quais duas se encontram na área da
Lezíria do Tejo (Estuário do Tejo e Paul do Boquilobo).
As zonas de infiltração máxima são vistas como zonas protegidas ao abrigo da Lei da
Água, que estabelece que a delimitação e condicionantes devem ser propostas nos
Planos de Recursos Hídricos. Consultando o Plano de Gestão da Bacia do Tejo e Ribeiras
do Oeste (RH5) verifica-se não estarem designadas zonas de máxima infiltração na área
de estudo. Não obstante as cartas de REN municipais podem conter informação
divergente, contudo não prevalece sobre o estipulado no PGRH.
A figura seguinte esquematiza as zonas protegidas existentes na área da Lezíria do Tejo,
com exceção da área para captações subterrâneas que se encontra representada na
Figura anterior.
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Figura 7 | Zonas protegidas na área da Lezíria do Tejo

PRESSÕES SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS
A avaliação do estado das massas de água inclui a análise das pressões sobre as massas
de água, que se apresentam de modo sistemático na Figura 8.
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Figura 8 | Principais grupos de pressões sobre as massas de água

Fonte: PGRH-RH5 2016-2021, Parte 2 – Caracterização e diagnóstico

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água
relacionam-se genericamente com a rejeição de águas residuais provenientes de
diversas atividades, nomeadamente de origem urbana, industrial e pecuária.
As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa resultam do arrastamento de
poluentes naturais e antropogénicos por escoamento superficial até às massas de água
superficiais ou por lixiviação até às massas de água subterrâneas.
A descarga de águas residuais urbanas na RH5 constitui fonte pontual relevante na RH5
e na área da Lezíria do Tejo (Figura 9) embora grande parte das ETAR tenha tratamento
secundário (79,4% na RH5), 14% têm uma desinfeção ou remoção de azoto e apenas 6%
apenas têm tratamento primário. Na área da Lezíria do Tejo grande parte das ETAR têm
tratamento secundário ou mais avançado que o secundário. Verificam-se duas
situações, no concelho do Cartaxo, de ausência de tratamento. A Figura apresentada
reflete a situação a 2016, podendo algumas das infraestruturas já não estar em
exploração (como é o caso da ETAR de Vale de Óbidos).
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Figura 9 | Pontos de descarga no meio hídrico das ETAR urbanas, na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016,
DGT

Na RH5 existem 24 aterros, dos quais 22 encontram-se em exploração e apenas 2 estão
encerrados e selados. Dos aterros em exploração, 18 correspondem a aterros de
resíduos urbanos não perigosos, dois a aterros de resíduos perigosos, um aterro de
inertes e um aterro para resíduos industriais não perigosos. Destes, 10 têm Estação de
Tratamento de Águas Lixiviantes (ETARL) com título de utilização de recursos hídricos
(TURH) para rejeição de água residual tratada no meio hídrico, estando os restantes
ligados a sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais. No que
respeita às lixeiras encerradas e seladas foram identificadas 159 na RH5, das quais 78
tem monitorização com piezómetros. Na área da Lezíria do Tejo existem 5 aterros no
total, 1 em Almeirim e 4 no Cartaxo (estes 4 estão todos localizado numa mesma zona),
e 30 lixeiras encerradas e seladas (Figura 10).
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Figura 10 | Aterros e lixeiras na RH5 e na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016,
DGT

No que se refere ao sector industrial, realçam-se as unidades do sector alimentar e do
vinho, com uma carga poluente mais significativa que a indústria transformadora. Já as
unidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 agosto, que estabelece o
regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da
poluição (PCIP), são responsáveis pela descarga de elevadas cargas poluentes no meio
hídrico. Estas unidades encontram-se apresentadas no capítulo referente ao sector da
indústria e energia.
A agricultura é uma das principais pressões ao nível da poluição difusa sendo que na
área do PIAAC – LT existem áreas de regadio importantes (sobretudo no troço principal
do rio Tejo e ao longo do rio Sorraia). No sector da agricultura encontram-se
caracterizadas estas áreas.
Na área do PIAAC-LT existem ainda outras fontes de poluição relevantes como é o caso
do efetivo pecuário.
As pressões quantitativas traduzem-se na captação de água – superficial e subterrânea
– para os diversos setores de atividade, consumptivos, traduzindo-se pelos volumes de
água captados.
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De acordo com informação recebida da Agência Portuguesa do Ambiente, na Lezíria do
Tejo existem:
 Cerca de 170 captações de água subterrâneas para abastecimento público (Figura
11);


270 captações de água superficial (privadas), em que 93% tê como finalidade uso
para Rega (Figura 11);

 De salientar o elevado número de captações de água subterrâneas privadas (mais
de 10 000) em que 73% são utilizadas para Rega, e 4% para indústria (Figura 12);


De referir que nesta informação 16% das captações listadas não tinham
informação relativa à finalidade.

Figura 11 | Captações de água subterrâneas para abastecimento Público
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Figura 12 | Captações de água subterrâneas privadas

Figura 13 | Captações de água superficiais privadas
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São ainda de referir as pressões hidromorfológicas como as captações de água
significativas, regularização significativa dos cursos de água, incluindo as transferências e
desvios de água, e as alterações morfológicas significativas das massas de água. Na
Figura 14 apresenta-se a localização das principais pressões hidromorfológicas na área
da Lezíria do Tejo.
Figura 14 | Pressões hidromorfológicas na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016,
DGT

No âmbito das pressões biológicas de salientar na região hidrográfica onde a Lezíria do
Tejo se insere o registo da presença de diferentes espécies exóticas quer seja de
macroinvertebrados, como o Lagostim-vermelho do Louisiana, piscícolas como a percasol ou achigã e macrófitos, como o jacinto de água.
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2.2.1.2.

Estados das Massas de Água

MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS
A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do
estado ecológico e do estado químico. A avaliação do estado global das massas de água
artificiais ou fortemente modificadas é realizada através da avaliação do potencial
ecológico e do estado químico. (Quadro 3).
Quadro 3 | Estado Ecológico e Estado Químico

Na Figura 15 apresenta-se a classificação do estado ecológico e do potencial ecológico
das massas de água superficial na área da Lezíria do Tejo.
No que se refere aos rios, na totalidade da RH5, verifica-se que 50% estão em Estado
Ecológico bom e excelente, 30% em estado inferior a Bom e para 20% o estado é
desconhecido. Na área da Lezíria do Tejo observa-se que, na generalidade:


As massas de água se encontram em Estado Ecológico inferior a Bom,
predominando as massas de água com Estado Ecológico Medíocre ou Mau.

 As duas massas de água fortemente modificadas (albufeiras) apresentam um
Potencial Ecológico Razoável;
 A massa de água de transição apresenta um Potencial Ecológico Razoável.
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Figura 15 | Classificação do estado ecológico e do potencial ecológico das massas de água
superficial na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016, DGT

Na Figura 16 apresenta-se a classificação do estado químico das massas de água
superficial na área da Lezíria do Tejo.
Na RH 5 grande parte das massas de água naturais – rios, cerca de 96%, têm estado
químico desconhecido. As restantes (4%) apresentam Estado Químico Bom. Quanto ao
estado químico das massas de água fortemente modificadas e artificiais (rios) 95%
apresentam estado químico Desconhecido e 5% Estado Químico Bom (duas massas de
água). A massa de água de transição apresenta classificação Bom. Na área da Lezíria do
Tejo a situação reflete a da RH5 com uma grande parte das massas de água com Estado
Químico desconhecido.
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Figura 16 | Classificação do estado químico das massas de água superficial na RH 5
e na área do PIAAC – LT

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016,
DGT

Na Figura 17 apresenta-se a classificação do estado global das massas de água
superficial na área da Lezíria do Tejo.
Verifica-se que na RH5 47% das massas de água apresentam um Estado Bom e Superior,
51% inferior a Bom e 2% desconhecido. Já na área da Lezíria do Tejo a grande maioria
das massas de água apresenta um estado inferior a Bom.
No que se refere à massa de água de transição Tejo-WB2 - Estuário mesotidal
homogéneo com descargas irregulares de rio o estado global é "inferior a bom" (vd.
Figura 17). O sistema de classificação para as águas de transição é algo complexo e entra
com diferentes elementos de qualidade biológica, hidromorfológica e físico-química. A
salinidade é um dos fatores que é relevante nesta classificação, quer ao nível dos
elementos biológicos quer ao nível dos elementos físico-químicos. De acordo com M.
Rodrigues et al, (2016) a análise preliminar de caudais extremos mostra situações
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contrastantes quanto à distribuição de salinidade no estuário e um progressivo avanço
da cunha salina devido à subida do nível médio das águas do mar.
Figura 17 | Classificação do estado global das massas de água superficial
na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP 2016,
DGT

MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS
A avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba a avaliação do estado
quantitativo e do estado químico, tendo-se adotado a metodologia proposta no Guia n.º
18 “Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment” (CIS – WFD, 2009).
De acordo com o referido guia, para avaliar o estado químico e quantitativo de uma
massa de água subterrânea torna-se necessário realizar uma série de testes químicos e
quantitativos relevantes para os elementos em risco e que se aplicam à massa de água
em questão. Para as águas subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado (Bom
e Medíocre), em resultado das pressões a que a massa de água se encontra sujeita. O
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processo de classificação deverá indexar a cada massa de água uma única classe de
estado. O estado da massa de água corresponde ao pior estado registado – quantitativo
e químico.
Na Figura 18 apresenta-se a classificação do estado global das águas subterrâneas na
área da Lezíria do Tejo. De acordo com PGRH-RH5 2016-2021, Parte 2 – Caracterização
e diagnóstico, a totalidade das massas de água subterrâneas apresenta quer o estado
quantitativo quer químico classificados como Bom, resultando numa classificação global
de Bom para 100% das massas de água.
Figura 18 | Classificação do estado das massas de água subterrâneas na área da Lezíria do Tejo

Fonte: - https://sniamb.apambiente.pt/, PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021)), APA; CAOP
2016, DGT

2.2.1.3.

Disponibilidade e Usos da Água

A utilização sustentável das águas, em termos quantitativos, é um aspeto fundamental a
ter em conta na gestão dos recursos hídricos. Torna-se assim, importante fazer uma
avaliação dos usos atuais e do balanço entre a disponibilidade de água e as necessidades
existentes no território da Lezíria do Tejo.
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAIS
Na disponibilidade hídrica superficial contabilizam-se os volumes de água provenientes
da precipitação e do escoamento em regime natural e avaliam-se as capacidades de
armazenamento nas albufeiras. A distribuição média anual da precipitação na RH5 é
apresentada no Quadro 4.
Quadro 4 | Precipitação média anual na RH5
PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL (mm)
BACIA

80%
(ano húmido)
1 009

TEJO

50%
(ano médio)
780

20%
(ano seco)
583

Fonte: PGRH-RH5 2016-2021, Parte 2 – Caracterização e diagnóstico

A distribuição anual média do escoamento, em regime natural, decorre essencialmente
da distribuição da precipitação média anual e é caracterizada por uma grande
variabilidade mensal. O Quadro 5 apresenta o escoamento médio anual em regime
natural na RH5.
Quadro 5 | Escoamento médio anual em regime natural na RH5
3

BACIA/REGIÃO/CONTINENTE
RIBEIRA DE MAGOS
RIBEIRA DE MUGE
RIBEIRA DE NISA
RIBEIRA DO ARAVIL
RIO ALENQUER
ALMONDA
ALVIELA
ERGES
GRANDE
MAIOR
OCREZA
PÔNSUL
SEVER
SORRAIA
TRANCÃO
ZÊZERE
TEJO INFERIOR
TEJO SUPERIOR
VALA DE ALPIARÇA E
RIBEIRA DE ULME
COSTEIRAS ENTRE O TEJO E
O SADO 1

ESCOAMENTO MÉDIO ANUAL (hm )
80%
50%
20%
(ano húmido)
(ano médio)
(ano seco)
56
34
11
234

146

58

121

78

35

90

54

18

124

77

30

84

47

10

241

138

36

365

231

99

46

28

11

397

249

102

690

440

191

384

237

91

270

172

73

1 995

1 064

226

93

57

21

3 727

2 392

1 058

171

103

34

683

420

157

135

82

29

52

28

4
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3

BACIA/REGIÃO/CONTINENTE
BACIA DO TEJO
RH 5

ESCOAMENTO MÉDIO ANUAL (hm )
80%
50%
20%
(ano húmido)
(ano médio)
(ano seco)
10 363
6 273
2 334
11 166

6 710

2 411

Fonte: PGRH-RH5 2016-2021, Parte 2 – Caracterização e diagnóstico

A capacidade de armazenamento das albufeiras permite não só regularizar o
escoamento afluente, atenuando as variações próprias do regime natural, como
também proporcionar condições para o armazenamento de água, garantindo assim a
sua disponibilidade de modo mais fiável.
Verifica-se que, a capacidade de regularização nas bacias do Zêzere e do Sorraia
representa cerca de 90% da capacidade total de regularização na região hidrográfica do
Tejo e subsequentemente na área da Lezíria do Tejo que se localiza na parte jusante da
Bacia.
3

Quadro 6 | Volumes de reserva (hm )
SUB-BACIA
RIBEIRA DO ARAVIL
RIO PÔNSUL
RIO OCREZA
RIO ZÊZERE
RIO SEVER
RIBEIRA DE NISA
RIBEIRA DE MAGOS
RIO SORRAIA
TEJO SUPERIOR

3

VOLUME (hm )
1,6
78,3
102,7
1 610,2
7,0
23,4
3,0
409,8
54,3

Fonte: PGRH-RH5 2016-2021, Parte 2 – Caracterização e diagnóstico

DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERÂNEA
Entende-se por disponibilidade hídrica subterrânea o volume de água que uma massa
de água subterrânea pode fornecer naturalmente em condições naturais. Este volume
está intrinsecamente associado à recarga direta por precipitação, podendo, no entanto,
ocorrer outras origens de recarga como as trocas com outras massas de água e
processos de drenagem.
Na zona da Lezíria do Tejo a disponibilidade hídrica subterrânea encontra-se
maioritariamente na gama de 0,06 a 0,54 hm3/km2/ano, de acordo com a informação
de disponibilidade hídrica subterrânea na RH5 (APA, 2016).
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Quadro 7 | Disponibilidades hídricas subterrâneas na Lezíria do Tejo
PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL (mm)
BACIA

80%
(ano húmido)

50%
(ano médio)

20%
(ano seco)

TEJO

1009

780

583

BALANÇO DE DISPONIBILIDADE E CONSUMOS
O Balanço de disponibilidades e consumos é traduzido pelo índice de escassez WEI+. Tal
como referido no PGRH 2016/2021 do Tejo e Ribeiras do Oeste, o índice de escassez
WEI+ surge no seguimento do WEI (Water Exploitation Index), que corresponde à razão
entre a procura média anual de água e os recursos médios disponíveis a longo prazo,
permitindo assim avaliar o stress hídrico a que se encontra sujeito um território.
São considerados os usos consumptivos relativos aos seguintes sectores: urbano,
industrial, agrícola, turístico (onde se incluíram os consumos relativos ao golfe) e
ecológico.
Considerando os valores apresentados no Plano de Gestão da RH5, na bacia do Tejo o
WEI+ é de 38%, enquadram-se assim, na categoria de escassez moderada. Em termos
comparativos, a nível nacional a escassez é reduzida, apresentando um WEI+ de apenas
14%.
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2.2.2.Ordenamento do Território, Cidades e Vulnerabilidades Urbanas
Do ponto de vista do ordenamento do território, a caracterização efetua-se ponderando
os aspetos relevantes do sector segundo dois contextos:
 Territorial: Características, uso e ocupação;
 De planeamento: Instrumentos de Gestão Territorial - Atualidade e
adequabilidade de conteúdos.
Quanto ao território/uso e ocupação, sem prejuízo dos diversos sectores que se
intersetam com o domínio do ordenamento do território, no quadro seguinte destacamse as principais características da Lezíria do Tejo essenciais para a compreensão das
vulnerabilidades atuais.
Na perspetiva de construção do PIAAC-LT e na ótica dos seus pressupostos
metodológicos, no domínio das vulnerabilidades urbanas, o território da Lezíria do Tejo
caracteriza-se por significativas assimetrias no seu sistema urbano - dimensão
populacional e territorial, funções e dinâmicas socioeconómicas, relações com o
exterior, etc..
No quadro são, também, identificados os aspetos que importará explorar num contexto
de avaliação das vulnerabilidades urbanas. Contudo, deve referir-se que têm vindo a ser
efetuadas intervenções em diversas zonas no sentido de mitigar as situações de risco,
principalmente de cheias. Também o desenvolvimento de estratégias e ações de
regeneração e reabilitação urbana têm vindo a dar contributos favoráveis para a
resiliência do território.
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Quadro 8 | Principais traços caracterizadores

Contexto de análise

Principais traços caracterizadores do sector
 Território heterogéneo (diversidade de paisagem e de recursos endógenos);
 Território com vastas áreas de excelência agrícola na produção e transformação;
 Relevância do sector florestal em especial a fileira do montado;
 Relevância dos Rios Tejo e Sorraia, fazendo dos recursos hídricos uma das riquezas naturais
mais importantes da região e, simultaneamente, um dos sectores de maior sensibilidade
face às alterações climáticas, pela transversalidade que assume relativamente aos restantes
sectores em análise;

Geral

 Relevância da estrutura ambiental (flora, fauna e biodiversidade);
 Relevância do património natural, edificado e cultural;
 Contraste na ocupação territorial que se caracteriza por um sistema de povoamento que
contrapõe os centros urbanos de média dimensão (sobretudo sedes de concelho) ao
povoamento fragmentado, disperso (do tipo “foros”) e linear ao longo das vias;

Territorial

 Tendência de despovoamento das zonas mais rurais;
 Efeito barreira do rio Tejo nas ligações este-oeste.
 Cidades e aglomerados urbanos com grande diversidade, quer tipológica e morfológica na
tipologia de povoamento quer na vulnerabilidade perante as situações de risco;
 Cidades e aglomerados com centros antigos, densos e com reduzida mobilidade
(antiguidade dos edifícios, tipo de construção, sistemas de drenagem, acessos, etc.);

Sistema
Urbano

 Cidades e aglomerados vulneráveis perante as cheias dos rios, nomeadamente o Tejo e
Sorraia
 Excessiva impermeabilização das áreas urbanas;
 Situações de proximidade a indústrias relevantes, por vezes com atravessamento dos
aglomerados por pesados de transporte de substâncias perigosas.

De
planeamento

IGT de
âmbito
municipal

 A maioria dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) em vigor que
constituem a base da gestão urbanística e territorial dos municípios foram elaborados ao
abrigo de pressupostos de ordenamento que estão ultrapassados e desajustados de todo
um quadro estratégico recentemente desenhado para o desenvolvimento económico e
territorial e, naturalmente, desajustados das estratégias de adaptação às alterações
climáticas;
 Inoperância das dinâmicas de planeamento municipal, com processos de revisão dos PDM
em curso há diversos anos.

No contexto do PIAAC-LT, e em matéria de planeamento e gestão do território, o
escrutínio dos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal (em vigor ou em
elaboração) revela-se fundamental, uma vez que são estes instrumentos de natureza
regulamentar os mais adequados para integração das opções de adaptação que vierem
a ser definidas.
O quadro seguinte apresenta o panorama geral dos instrumentos de planeamento de
âmbito municipal em vigor (PMOT) para cada município, sendo este o ponto de partida
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para a identificação dos instrumentos de planeamento a considerar na fase de
integração das opções de adaptação. Para o efeito recorreu-se, essencialmente, aos
sites da Direção-Geral do Território (DGT) e da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), informação que será
sempre atualizada no decurso das próximas fases de desenvolvimento do PIAAC-LT.
Quadro 9 | Sistematização dos PMOT em vigor por município
Município

PDM

PU

PU de Almeirim –
2001, com 3
alterações (2003,2009
e 2015)
PU de Benfica do
Ribatejo e Cortiços 1991

PP
PP da Zona Industrial de Almeirim - 1995
PP Zona HRF (parcial) - 1999
PP Zona HRC (Qta S. Miguel) – 1996,
alterado em 1999
PP Zona HRB (Zona Norte, Almeirim) –
1996, com alterações e correção material
(1998 a 2017)
PP da zona de Expansão HRD, Almeirim –
1996
PP Canto do Jardim – 1996, alterado em
2008

Almeirim

PDM em vigor - RCM n.º 48/93, com
alterações e retificação (2000 a 2017)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

Alpiarça

PDM em vigor - RCM n.º 14/94, com
alterações e suspensão parcial
(2001 a 2010)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

PU de Alpiarça
– 1987

PP Zona de “Os Águias” -992
PP da Zona do Eucaliptal - 1992
PP da Zona Industrial de Alpiarça -2008

Azambuja

PDM em vigor - RCM n.º 14/95, com
alterações, correções materiais e
retificações (1997 a 2015)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

-

PP da Quinta de Vale de Lobos -2011
(para um hotel)

Benavente

PDM em vigor – RCM n.º 164/95, com
alterações (1998 a 2011), procedimentos
de suspensão parcial (2014 a 2016)
Revisão do PDM aprovada em AM

-

PP de Vale Tripeiro -1995, alterado em
2002

Cartaxo

PDM em vigor – RCM n.º 5/98, com
alterações e suspensões parciais
(2009 a 2018)
Revisão do PDM em concertação

-

PP do Parque de Negócios do Cartaxo/ALE
- 2010 com correção em 2015
PP do Parque de Negócios, Casal Branco,
Pontével -2008
PP da Qta da Várzea, Pontével -2009

Chamusca

PDM em vigor – RCM n.º 180/95, com
alterações, retificações e correções
materiais (1999 a 2017)
Revisão do PDM iniciada, e com propostas
de ordenamento

Coruche

PDM em vigor – RCM n.º 111/2000, com
alterações, diversas retificações, materiais
e suspensão parcial (2004 a 2015)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

PU de Chamusca –
1991

PU da Herdade da
Agolada de Cima, 2010
(turístico)
PU da Herdade dos
Fidalgos, 2011 (turístico)

-

PP da Zona Industrial do Monte da Barca,
revisão de 2009 alterados em 2013
PP da Zona de Expansão da ZI do Monte
da Barca - 2011
PP da Zona Industrial do Monte da Barca
Norte -2011
PP de Sto António Norte – revisão de
2011
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Município

PDM

PU

PP

Golegã

PDM em vigor – RCM n.º 106/2000, com
alterações (2011)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

-

-

Rio Maior

PDM em vigor – RCM n.º 47/95, com
alterações e suspensão parcial (2002 a
2010)
Revisão do PDM iniciada, e com proposta
de ordenamento

-

PP do Parque de Negócios de Rio Maior –
2008, alterado em 2012
PP da Qta da Ferraria – 2011 (turístico)
PP da Z. Central de Rio Maior – 1990,
alterado em 1998 e 2004, suspensão
parcial em 2016

Salvaterra
de Magos

PDM em vigor – RCM n.º 145/2000, com
alterações e retificações (2010 a 2015)
Revisão do PDM iniciada, com estudos de
caracterização apresentados às entidades

-

PP Herdade de Nossa Senhora da Glória –
2010 (turismo)
PP Coitadinha, Salvaterra de Magos –
1999, alterado em 2008

PU Qta dos Anjos e Qta
do Poço – 2010 PU Zona
envolvente à variante à
EN114, S.
Pedro/ Portela das
Padeiras - 2010

PP da Envolvente do Convento de
Almoster - 1996;
PP do Bairro Novo, em Pernes -1992
PP Salvaguarda e Reabil. da Mouraria de
Santarém -1994
PP Troço Norte da Rua de S. Bento, 1999
PP da UOPG da Qta do Gualdim UP2 –
2007 (turismo)
PP Vale de Estacas – 1992
PP ZDE de Pernes -1996
PP da Zona Envolvente à EB do Jardim de
Baixo em Santarém – 2001, alterado em
2010
PP da Zona Industrial de Santarém - 1990

Santarém

PDM em vigor – RCM n.º 111/95, com
alterações, retificações, correção material
e suspensão parcial (1997 a 2016)
Revisão do PDM em concertação

PDM - Plano Diretor Municipal; PU - Plano de Urbanização; PP - Plano de Pormenor

Figura 19 | Ponto de situação da Revisão do PDM na região de Lisboa e Vale do Tejo

Fonte: www.ccdr-lvt.pt
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Da informação do quadro e figura anteriores, constata-se que:
 Apesar de todos municípios terem iniciado os processos de revisão do respetivo
PDM, ainda se mantêm em vigor todos os PDM de 1ª geração, embora sujeitos a
diversos procedimentos de alteração, retificação e, por vezes, suspensões
parciais;
 Os Municípios de Benavente, Santarém e Cartaxo são os que apresentam os
trabalhos de revisão do PDM mais adiantados, esperando-se que entrem em
vigor a curto prazo;
 A maioria dos Municípios tem apenas elaborados os Estudos de Caracterização
(EC) das revisões de PDM;
 Há uma reduzida representatividade de planos de urbanização para os
aglomerados, nomeadamente para as sedes de concelho – apenas 3 das 11 sedes
de concelho dispõem de PU, sendo que dois destes têm mais de 25 anos de
vigência;
 Diversos planos de Pormenor remontam à década de 90 e, como tal, a sua
pertinência e adequação devem ser devidamente ponderadas.

Em síntese:
 A Lezíria do Tejo, embora com uma forte identidade local, do ponto de vista
territorial (ou físico) revela-se uma sub-região marcada por relativa
heterogeneidade e assimetria, indutora de padrões de ocupação do solo
bastante diferenciados colocando-se-lhes, assim, desafios distintos no que
respeita à adaptação às alterações climáticas e à forma como se procurará
aumentar a resiliência das diferentes realidades territoriais, designadamente num
contexto de disciplina do ordenamento do território e da gestão urbanística.
 O desajuste dos instrumentos de gestão territorial ao atual quadro estratégico e
legal e uma certa inoperância das dinâmicas de planeamento municipal colocam
a região numa posição de relativa fragilidade na capacidade que possui para lidar
com as consequências decorrentes dos fenómenos de alterações climáticas.
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2.2.3.Saúde
Na caracterização do sector da saúde procedeu-se à análise e potenciais consequências
na saúde humana das seguintes temáticas: qualidade do ar, ondas de calor e doenças
transmitidas por vetores.

2.2.3.1.

Qualidade do Ar

A avaliação da qualidade do ar na zona da Lezíria do Tejo é efetuada através da
comparação dos valores de concentração máximos e médios medidos na Estação Rural
Regional de Fundo da Chamusca com os valores limite de proteção da saúde humana
estabelecido no Decreto-Lei nº 102/2012, de 23 de setembro. Consideraram-se os
poluentes PM10 (partículas inaláveis, com diâmetro inferior a 10 µm) e O3 (ozono) e a
sua caracterização encontra-se na Figura 20.
Figura 20 | Caracterização dos poluentes PM10 e O3

O período de análise é de 2003 (1º ano completo com dados validados) a 2016 (Figura
21, para as PM10 e Figura 22, para o O3), concluindo-se que a qualidade do ar apresenta
níveis de degradação significativos em termos dos dois poluentes.
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Figura 21 | Caracterização da qualidade do Ar na Lezíria do Tejo (PM10 – 2003-2016)

Fonte: www.qualar.apambiente.pt

Figura 22 | Caracterização da qualidade do Ar na Lezíria do Tejo (O 3 – 2003-2016)

Fonte: www.qualar.apambiente.pt
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Relativamente às PM10:

Relativamente ao O3:

• Apenas em 2009 não houve registos de
excedências ao valor limite diário de
proteção da saúde humana;

• Anos Graves → entre 2003 a 2006,
2016 e 2010. O Limiar de Informação é
frequentemente ultrapassado e o Limiar
de Alerta é ultrapassado em 3 anos;

• Anos Graves → entre 2003 a 2006 e
2016 com o nº de excedências a atingir
proporções
próximas
do
máximo
admissível (35 dias de excedência no ano)

• Valor-alvo → verifica-se que o nº de
dias em que ocorreram uma ou mais
excedências é bastante significativo,
ultrapassando-se os 25 dias de
excedência permitidos por lei.

Verifica-se uma correspondência entre os anos com as concentrações dos poluentes
PM10 e O3 mais elevadas e maior n.º de ultrapassagens dos respetivos valores limite
com os anos de maior n.º de ocorrência de incêndios (ver subcapítulo 2.2.8- Florestas),
o que evidencia a relação, ainda que indireta, entre a qualidade do ar e o fenómeno
alterações climáticas. De realçar que o ano 2006 não foi contemplado na análise dos
incêndios florestais.

2.2.3.2.

Ondas de Calor

A temperatura corporal é constantemente regulada dentro de limites relativamente
estreitos (35⁰C a 39⁰C), para que a função fisiológica ideal seja preservada, através do
equilíbrio entre os ganhos e perdas de calor pelo corpo.
Quando a temperatura ambiente provoca um desequilíbrio nos ganhos de calor, a
temperatura interior do organismo pode aumentar para além dos limites normais,
podendo atingir níveis perigosos (> 40⁰C). Apesar da capacidade de adaptação do ser
humano (ingestão de água em grandes quantidades, utilização de vestuário adequado,
entre outros), a exposição a temperatura e humidade elevadas durante vários dias
consecutivos pode originar (Plano de contingência regional, temperaturas extremas
adversas- módulo calor, 2013):
 Erupção cutânea;

 Esgotamento;

 Cãibras;

 Golpes de calor;

 Desidratação;

 Agravamento
crónicas

de

doenças
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A Figura 23 apresenta os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, do
programa de observação ÍCARO, para os anos de 2013, 2014 e 2015 relativos ao excesso
de mortalidade.
Figura 23 | Excesso de mortalidade nos períodos de temperaturas extremas

A distribuição da população vulnerável em função das suas características (fatores de
risco associados) permite apurar com maior detalhe os níveis de vulnerabilidade da
população residente na Lezíria do Tejo, compreender as suas necessidades e adequar as
respostas necessárias à proteção da saúde humana. Neste âmbito apenas foi possível
determinar a distribuição dos dois grupos vulneráveis: crianças com idade inferior a 5
anos e idosos com idade superior a 65 anos na região da Lezíria do Tejo (figura seguinte

Figura 24 | Distribuição dos grupos vulneráveis na Lezíria do Tejo; considerando o fator idade

Fonte: Censos 2011 (INE)

Os grupos vulneráveis a ondas de calor representam, em média, cerca de 34% da
população dos municípios, com maior incidência nos indivíduos com mais de 65 anos.
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A figura seguinte representa-se a localização dos equipamentos coletivos onde é
expectável que se concentrem os grupos vulneráveis nos municípios da Lezíria do Tejo.
De um modo geral, todos os municípios possuem pelo menos um tipo de equipamento
coletivo social, de ensino e de saúde. O município de Santarém destaca-se dos
restantes municípios por concentrar grande parte dos equipamentos coletivos.
Figura 25 | Equipamentos coletivos de concentração de grupos vulneráveis às ondas de calor

Fonte: Adaptado de Estudo e caracterização de Riscos (CIMLT, 2015)

Outro aspeto que se considera pertinente analisar, face ao presente ponto, é a
população com ar condicionado na sua residência habitual, sendo esta representada na
figura seguinte. Em média, apenas 19% da população nos municípios possuem ar
condicionado na sua residência habitual.
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Figura 26 | População com ar condicionado na Lezíria do Tejo

Fonte: População residente (N.º) nos alojamentos familiares de residência habitual por Localização
geográfica (à data dos Censos 2011) e Existência de ar condicionado (INE, 2012)

Por fim, apresenta-se na figura seguinte a suscetibilidade a ondas de calor na Lezíria do
Tejo, excluindo-se da presente a análise o município de Azambuja por falta de
informação. De um modo geral, grande parte dos municípios apresenta uma
suscetibilidade moderada às ondas de calor. A suscetibilidade elevada verifica-se,
essencialmente, nos centros urbanos.
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Figura 27 | Suscetibilidade a ondas de calor na Lezíria do Tejo

Fonte: Adaptado de Estudo e caracterização de Riscos (CIMLT, 2015)

2.2.3.3.

Doenças transmitidas por vetores

A precipitação elevada, o aumento da temperatura mínima e aquecimento das águas,
situações decorrentes das alterações climáticas, podem estar na origem de introdução
de novas espécies no território.
A Figura 28 apresenta o programa REVIVE e os resultados das vigilâncias/monitorizações
realizadas na Lezíria do Tejo. Por sua vez, a Figura 29 identifica os concelhos abrangidos
pela Rede Nacional de Vigilância de Vetores.
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Figura 28 | Programa REVIVE na Lezíria do Tejo

Figura 29 | Identificação dos concelhos da Lezíria do Tejo abrangidos pela Rede Nacional de
Vigilância de Vetores
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2.2.4.Riscos Naturais e Tecnológicos
Na caracterização do sector dos Riscos Naturais e Tecnológicos procedeu-se à análise
das seguintes temáticas: Cheias e Inundações, Seca e Movimentos de Massa em
Vertentes (deslocamentos de terra).

2.2.4.1.

Cheias e Inundações

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por
precipitações moderadas e permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada
intensidade.
De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste,
complementado com informação do Plano Diretor Municipal de Benavente1:
 8 concelhos da Lezíria do Tejo foram atingidos por cheias históricas: Santarém,
Cartaxo, Golegã, Almeirim, Alpiarça e Azambuja (inundações do rio Tejo), Coruche
(inundação do rio Sorraia) e Benavente (inundações do rio Tejo e rio Sorraia);
 Identifica uma zona crítica de ocorrência de inundações que abrange a região da
Lezíria, alvo das medidas de preparação, prevenção, proteção e recuperação e
aprendizagem.

A CCDR-LVT fez um levantamento das áreas afetadas por cheias rápidas, progressivas e
aluviões na Lezíria do Tejo, com base no Diagnóstico Estratégico de Riscos e Proteção
Civil (2008) (Figura 30), verificando-se:


Os concelhos mais afetados por cheias progressivas são os que ficam nas
margens esquerda e direita do rio Tejo e que são atravessados pelo rio Sorraia
(Coruche e Benavente);

 Os aluviões ocorrem nos concelhos da margem esquerda do rio;


As áreas da Lezíria do Tejo mais afastadas do rio Tejo são afetadas por cheias
progressivas em menor intensidade e por cheias rápidas.

1

Documentação disponibilizada pelo INAG à Câmara Municipal de Benavente, no âmbito da 1ª
revisão do PDMB.
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Figura 30 | Áreas afetadas por cheias rápidas progressivas e aluviões na Lezíria do Tejo

Fonte: CCDR-LVT – Riscos Naturais (2008)

A perigosidade a cheias e inundações nos concelhos da Lezíria do Tejo encontra-se
representada na Figura 31, verificando-se:
 Todos os concelhos da Lezíria apresentam área inundáveis de dimensões
significativas;
 A perigosidade de cheias é alta ou média em praticamente toda a margem
esquerda e direita do rio Tejo, com algumas parcelas de reduzida dimensão a
apresentarem perigosidade muito alta, com maior expressão no Cartaxo e
Almeirim.
 Existência de estradas cortadas e povoações atingidas em praticamente todos os
concelhos da Lezíria do Tejo.
Para o município de Azambuja não foi possível apresentar esta informação por ausência
de dados que permitissem caracterizar o concelho.
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Figura 31 | Perigosidade a cheias e Inundações na Lezíria do Tejo

Fonte: CIMLT, Estudo e Caracterização de Riscos (2015)

2.2.4.2.

Seca

A Seca Hidrológica relaciona-se com a redução dos níveis médios associados às
disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas e com a depleção de água no solo
(adaptado de Gonçalves, 1982). A seca pode também ser vista na perspetiva:
 Meteorológica (falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a
evaporação);
 Agrícola (falta de água causada pelo desequilíbrio entre a água disponível no solo
e a necessidade das culturas, a transpiração das plantas, entre outros).
Na Lezíria do Tejo, bem como em outras regiões do país, identificam-se dois períodos de
seca recentes, 2012 e 2017 e um período mais afastado em 2005. A carta de
suscetibilidade de ocorrência de secas na Lezíria do Tejo, apresentada na Figura 32,
mostra que todos os concelhos têm suscetibilidade moderada à seca. Não foi possível
classificar Azambuja em termos de suscetibilidade à seca, por ausência de informação
disponível.
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Figura 32 | Suscetibilidade à seca na Lezíria do Tejo

Fonte: CIMLT, Estudo e Caracterização de Riscos (2015)

2.2.4.3.

Movimentos de Massa em Vertentes

Segundo Julião et al., (2009) os movimentos de massa em vertentes são “movimentos
de descida, numa vertente, de uma massa de rocha ou solo. O centro de gravidade do
material afetado progride para jusante e para o exterior. Incluem Desabamentos
(Quedas), Tombamentos (Balançamentos), Deslizamentos (Escorregamentos),
Expansões Laterais e Fluxos (Escoadas) ”.
A Figura 33 apresenta a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em
vertentes, revelando uma área significativa de suscetibilidade elevada e moderada no
concelho de Chamusca. Almeirim e Santarém também apresentam suscetibilidades
elevadas/moderadas, contudo com menor expressão que Chamusca. Os restantes
concelhos apresentam maioritariamente suscetibilidade baixa à ocorrência de
movimentos de massa em vertentes.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
61

Figura 33 | Suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertentes na
Lezíria do Tejo

Fonte: CIMLT, Estudo e Caracterização de Riscos (2015)
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2.2.5.Segurança de Pessoas e Bens
Na caracterização do sector de Segurança de Pessoas e Bens procedeu-se à análise dos
edifícios em ruinas e idosos em segurança.

2.2.5.1.

Edificios em Ruínas

Os edifícios em ruínas na região da Lezíria do Tejo é um fator importante de análise ao
nível da segurança de pessoas e bens, uma vez que o aumento dos fenómenos
meteorológicos extremos aumenta a suscetibilidade de colapso destes edifícios.
Na figura seguinte representa-se a distribuição de edifícios em ruínas na região,
observando-se que:
 No município de Salvaterra de Magos os edifícios em ruínas encontram-se
distribuídos por todo o município;
 Nos restantes municípios os edifícios em ruínas encontram-se, essencialmente,
concentrados nos principais centros urbanos de cada concelho.
Figura 34 | Edifícios em Ruínas na Lezíria do Tejo
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Fonte: Adaptado de Estudo e caracterização de Riscos (CIMLT, 2015)

2.2.5.2.

Idosos em Segurança

Representa-se na figura seguinte a distribuição da população mais
desfavorecida/vulnerável no âmbito do programa “Idosos em Segurança” desenvolvido
pela Guarda Nacional Republicana (GNR), especialmente vulnerável a situações de
segurança de pessoas e bens.
Figura 35 | População identificada no programa “Idosos em Segurança” (2017)

De acordo com a figura anterior, observa-se que Chamusca, Coruche, Rio Maior e
Santarém têm o maior número de população desfavorecida/vulnerável por município.
Alpiarça é o município com menos população identificada.
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2.2.6.Biodiversidade e Paisagem
Como referido ao nível da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e
Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), a biodiversidade e a conservação da natureza têm
que ser encaradas como uma oportunidade ou uma solução para determinados
territórios, desempenhando um papel crucial, designadamente no contexto dos
processos de adaptação às alterações climáticas, ao mesmo tempo que as áreas
protegidas são hoje entendidas como ativos estratégicos em que, em maior ou menor
grau, a presença das atividades humanas é essencial para manter os valores que as
caraterizam.
Importa, portanto, fazer uma caracterização do nível da biodiversidade e paisagem que
estejam muito centradas nos valores existentes, com realce para as áreas que estão já
identificadas como áreas protegidas e que devem ser entendidas como ativos
estratégicos.
A área da Lezíria do Tejo constitui uma região onde o património natural e paisagístico
assume particular expressão, identificando-se várias áreas de elevado interesse (figura
abaixo), como o Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros, a Reserva Natural Paul do
Boquilobo, a Reserva Natural do Estuário do Tejo, a Paisagem Protegida Regional Serra
de Montejunto, a Paisagem Protegida Local Açude do Monte da Barca, a Paisagem
Protegida Local Açude da Agolada, todas áreas com estatuto de proteção, algumas delas
com mais do que um grau de classificação.
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Figura 36 | Património Natural e paisagístico da Lezíria do Tejo

Várias destas áreas, pelas suas características específicas (quer naturais, quer ao nível
da paisagem) e pelas comunidades que albergam, constituem preocupações
significativas ao nível das alterações climáticas, sendo alvo de diversas ameaças que as
podem afetar ou mesmo colocar em causa.
Importa nestas áreas (porque por definição são aquelas que albergam os valores com
maior significado ao nível da conservação da natureza) identificar aquelas que suportam
elementos com maior suscetibilidade às alterações climáticas. Estes elementos podem
ser detetados a diferentes níveis na região em estudo.
Esta abordagem, centrada nos valores reconhecidos como importantes ao nível da
conservação da natureza e biodiversidade, reconhecimento esse suportado pela
atribuição de algum grau de reconhecimento oficial dessa importância (áreas com
estatuto de proteção reconhecido pelo Estado Português), não inibe que a região possua
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várias zonas e locais que, pelas suas características, suportem valor ao nível do presente
descritor.
2.2.6.1.

Habitats com potencial de afetação

Estudos já efetuados parecem apontar que a distribuição da biodiversidade, nos
ecossistemas mediterrânicos, em resultado das alterações climáticas vai provavelmente
ser afetada espécie a espécie e não como uma alteração “em massa” dos habitats.
Na região em análise as áreas de maior importância ao nível da biodiversidade
associam- se a habitats húmidos e aquáticos. Isto não obsta que se possam esperar
afetações ao nível de outros habitats com importância ao nível da biodiversidade,
nomeadamente habitats como montados de sobro e azinho, que pelos cenários
existentes, poderão ver a sua distribuição circunscrita às áreas do Norte e do Centro
litorais. Isto poderá ser sentido ao nível da região em análise, onde estes habitats ainda
encontram expressão. O mesmo pode ser referido para as áreas de pinhal e eucaliptal,
que mesmo que assumindo um menor valor em termos de suporte para a
biodiversidade, encontram também expressão na região.
De maior sensibilidade na região em causa, ao nível dos habitats, estão as galerias
ripícolas. Estas poderão sofrer graves impactes pela diminuição de precipitação e
aumento dos períodos em que os cursos de água secam. Muitas árvores associadas a
este habitat não toleram períodos de seca muito prolongados. A vulnerabilidade deste
habitat é ampliada pelo facto de muitas galerias ripícolas se encontrarem já sujeitas a
outras pressões ambientais, apresentando um elevado nível de fragmentação. As
alterações climáticas poderão ainda beneficiar as espécies exóticas, como a acácia e as
canas, propiciando a sua expansão. Refere-se, a título de exemplo, a importância da
galeria ripícola que ainda subsiste em algumas área do rio Tejo, e da sua enorme
importância para a conservação, não só da biodiversidade, mas também de proteção do
leito e das margens do mesmo.
Também as sebes ou cortinas de abrigo de paisagens agrícolas, fortemente dependentes
do recurso água, são um dos elementos estruturantes da paisagem agrícola da região,
nomeadamente com grande expressão na Lezíria do Tejo. Constituídas por espécies de
interesse agrícola (videiras, marmeleiros, oliveiras) e por vegetação arbórea e arbustiva
espontânea (salgueiros, freixos, choupos, silvas, roseiras), têm um papel fundamental
para a proteção das culturas agrícolas, do gado e da fauna e flora silvestres,
particularmente em zonas muito expostas ao vento.
Tendo em atenção a importância que os habitats ripícolas assumem na região como
seja, por exemplo, nos espaços associados à bacia hidrográfica do Tejo, é de esperar que
a sensibilidade destes habitats assuma particular importância na análise em causa.
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A região, pela representatividade que têm águas interiores, assume alguma relevância.
A diminuição da precipitação poderá reduzir a quantidade e qualidade da água em
corpos de água permanentes e provocar alterações na ocorrência, duração e época de
enchimento de corpos de água temporários.
Isto pode resultar em fenómenos de afetação e perda de valores naturais autóctones e
no aumento de espécies exóticas e invasoras, algo que já sucede episodicamente em
várias áreas da região. É o caso das espécies exóticas aquáticas designadamente os
jacintos de água, a “erva pinheirinha” e espécies piscícolas como o peixe gato e o siluro,
além de outras já existentes há mais anos, mas que no conjunto destroem a diversidade
ecológica dos rios. A título exemplificativo, refere-se a proliferação de jacinto-de-água
no rio Alviela, que abrigou a uma intervenção de remoção por parte do Município de
Santarém, em pareceria com a Junta de Freguesia, APA-ARH do Tejo e Oeste e ICNF.
Ao nível de rios e ribeiras, observa-se um potencial para que haja uma maior
acessibilidade dos nutrientes para os produtores primários, maior intensidade e período
de crescimento destes, com evidências crescentes de eutrofização, quer em termos dos
períodos de carência de oxigénio quer do volume de água afetada. Observa-se ainda o
potencial de diminuição da qualidade e quantidade da água e da conectividade vertical e
longitudinal dos ecossistemas fluviais, com perda de alguns habitats de espécies
dulciaquícolas e migradores. Numa região em que estes habitats assumem importância,
será de esperar que as seguintes áreas possam ver os seus valores afetados:
 Reserva Natural Paul do Boquilobo;
 Reserva Natural do Estuário do Tejo;


Paisagem Protegida Local Açude do Monte da Barca;

 Paisagem Protegida Local Açude da Agolada.

Realça-se que no caso do Paul do Boquilobo, pode-se esperar o desaparecimento de
áreas que ficam periodicamente alagadas e que assumem importância enquanto
habitat. Com as alterações climáticas, estes habitats poderão vir a desaparecer em
consequência da diminuição de pluviosidade ou se ocorrer uma redução da água
disponível no leito principal.
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2.2.6.2.

Áreas com importância para a conservação e paisagem

RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
A área da Lezíria do Tejo abrange, parcialmente, a Reserva Natural do Estuário do Tejo,
na área que se situa no concelho de Benavente.
É a avifauna aquática que atribui ao estuário do Tejo o estatuto da mais importante
zona húmida do País e uma das mais importantes da Europa. Com efeito, os efetivos de
espécies invernantes chegam a atingir cerca de 120 000 indivíduos. As contagens
regularmente efetuadas indicam que invernam nesta Reserva Natural mais de 10.000
anatídeos e 50.000 limícolas, das quais se destaca o alfaiate Recurvirostra avosetta.
Muitas outras espécies atestam igualmente a riqueza biológica e o valor para a
Conservação da Natureza desta região, nomeadamente o flamingo Phoenicopterus
roseus, o ganso-bravo Anser anser, o pilrito-de-peito-preto Calidris alpina e o
milherango ou maçarico-de-bico-direito Limosa limosa.
No ambiente terrestre – provavelmente o mais representativo da área abrangida pelo
PIAAC-LT (mouchões, lezíria e área de Pancas), a vegetação natural é constituída
sobretudo por espécies herbáceas que formam pastagens naturais ou crescem
espontaneamente nas orlas dos campos cultivados, restolhos e fases iniciais de cultivo.
Espécies arbustivas e arbóreas desenvolvem-se numa estreita faixa arenosa que
atravessa os campos argilosos da lezíria a jusante do Sorraia, assim como na sebe
seminatural que delimita os terraços plistocénicos no limite nascente desta Área
Protegida. Também aqui, e de acordo com o referido anteriormente, as alterações ao
nível dos recursos hídricos poderá vir a fazer-se sentir, com reflexos importantes ao
nível da importante comunidade florística e faunística suportada.
Esta área está classificada como:
 Reserva Natural;
 Zona de Proteção Especial;


Sítio com importância para a preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens;



Sítios Ramsar;
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 Important Bird Area.

RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
• Avifauna aquática: zona húmida mais importante do país
○ 120 000 indivíduos de espécies invernantes:
+ 10 000 anatídeos e 50 000 limícolas
○ Destaque: alfaiate Recurvirostra avosetta, flamingo Phoenicopterus
roseus, ganso-bravo Anser anser, pilrito-de-peito-preto Calidris alpina e o
milherango ou maçarico-de-bico-direito Limosa limosa.
•Ambiente terreste: mouchões, lezíria sul e área de Pancas
○ Espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas e sebe seminatural
• Classificação: Reserva Natural + ZPE + SIC + Sitio Ramsar + IBA

RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
A Reserva Natural do Paul do Boquilobo localiza-se na bacia hidrográfica do Rio
Almonda, afluente da margem direita do Tejo e encontra-se dividida pelos concelhos da
Golegã e Torres Novas, ficando enquadrada parcialmente na área de estudo.
O Paul do Boquilobo é o maior ecossistema aquático representativo de zonas húmidas
interiores, outrora comuns por todo o território, mas que, principalmente devido à
drenagem para a agricultura, sofreram um declínio acentuado. Sem prejuízo duma
elevada biodiversidade a nível da fauna em geral, as aves constituem o seu principal
valor, razão da sua classificação como Reserva Natural pelo Decreto-Lei nº 198/80, de
24 de junho. Esta Área Protegida alberga uma importante colónia de garças, de
colhereiros e outras espécies vindas em parte do continente africano. Recebe
significativas populações de anatídeos do norte da Europa. É ponto importante nas
migrações outonais de passeriformes e outras aves e nela ocorrem ou nidificam algumas
espécies raras em Portugal e na Europa.
O reconhecimento internacional desta Área Protegida é confirmado pela sua
classificação, em 1981, como Reserva da Biosfera. Em 1996, foi também considerada
uma Zona Húmida de Importância Internacional ao abrigo da Convenção de Ramsar.
Desde 1999, devido à sua importância para a avifauna, está também classificada como
uma Zona de Proteção Especial de acordo com a Diretiva n.º 2009/147/CE. É,
igualmente, considerada como Important Bird Area.
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A planície aluvial é recortada por galerias ripícolas em que predominam o freixo e os
salgueiros, acompanhando uma complexa rede de linhas de água, valados e valas de
drenagem, bem como o próprio Rio Almonda. Estas galerias delimitam várzeas, com
configurações e características determinadas pelo antigo aproveitamento agrícola. Um
cortejo de plantas aquáticas ocorre nas zonas permanentemente alagadas, para além de
diversas espécies invasoras. Nos terraços fluviais que constituem a zona oeste da
Reserva, a tradicional ocupação por montado e olival foi substituída em boa parte por
povoamentos florestais e culturas arvenses de regadio.
Esta tipologia de habitats deixa antever uma grande sensibilidade às alterações
climáticas, de acordo com o que foi identificado anteriormente.

RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
• Maior ecossistema aquático representativo de zonas húmidas interiores:
○ Elevada biodiversidade a nível da fauna: aves como colónias de garças,
colhereiro, espécies vindas de África, anatídeos do norte da Europa e
migrações outonais de passeriformes
•Planície aluvial: galerias ripícolas e complexa rede de linhas de água
• Terraços fluviais: montado, olival, povoados florestais e culturas arvenses
• Classificação: Reserva Natural + ZPE + Sitio Ramsar + IBA+Reserva de
Biosfera

PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
As serras de Aire e Candeeiros são o mais importante repositório das formações
calcárias existente em Portugal e esta é a razão primeira da sua classificação (DecretoLei nº 118/79, de 4 de maio) como Parque Natural. Morfologia cársica, natureza do
coberto vegetal, a rede de cursos de água subterrâneos, uma fauna específica,
nomeadamente cavernícola, e intensa atividade no domínio da extração da pedra são
outros tantos aspetos que o diploma classificatório tenta preservar e disciplinar.
O coberto vegetal é marcado pela presença de pequenas manchas de carvalhocerquinho ou a azinheira. De entre as plantas autóctones destaca-se o cortejo das
plantas aromáticas, medicinais e melíferas repartidas por algumas dezenas de espécies.
A oliveira domina a vegetação não espontânea.
A fauna destes calcários inclui numerosas aves, nomeadamente a gralha-de-bicovermelho, com hábitos de nidificação cavernícola.
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Ainda que, expectavelmente, menos sensível às alterações climáticas, a tipologia de
habitats permite esperar modificações que poderão alterar, de forma mais ou menos
sensível, a área com reflexos ao nível da biodiversidade e paisagem.
Esta área é também classificada como Sítio com Importância para a Conservação.

PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
• Importante repositório das formações calcárias existente em Portugal
•Coberto Vegetal: carvalho-cerquinho, azinheira, plantas aromáticas,
medicinais e melíferas e oliveiras
• Fauna: aves como a gralha-de-bico-vermelho (nidificação cavernícola)
• Classificação: Parque Natural + SIC

PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL AÇUDE DE AGOLADA
Segundo o Decreto-Lei nº. 197/80, de 24 de junho, que primeiro classificou o Açude da
Agolada, este foi formado por uma barragem de terra que originou uma albufeira com
cerca de 1 km de comprimento. À sua principal função de armazenamento de água para
rega na agricultura associou-se, desde há algum tempo, uma utilização para fins
recreativos da população local. Para tal contribuem as potencialidades da albufeira e
das áreas envolventes. Um tipo de solo arenoso associado a coberto arbóreo, em que
predominam o pinheiro-manso Pinus pinea e o montado de sobro Quercus suber,
conferem especiais características à paisagem.
A criação desta Área Protegida teve em vista impedir a degradação da área e a criação
de infraestruturas de apoio que, tirando partido das potencialidades existentes,
pudessem contribuir para a constituição de centros de atração alternativos às zonas de
recreio tradicionais.
Este local, assumindo maior importância ao nível paisagístico do que ecológico, poderá
ver as suas condições alteradas com as mudanças climáticas expetáveis.

PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL AÇUDE DE AGOLADA
• Maior importância ao nível paisagístico do que ecológico
•Coberto Vegetal: pinheiro-mando e montado de sobro
• Classificação: Área Protegida
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PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL AÇUDE DO MONTE DA BARCA
Segundo o Decreto-Lei nº. 197/80, de 24 de junho, que primeiro classificou o Açude do
Monte da Barca, este foi formado por uma barragem de terra que originou uma
albufeira com cerca de 2,5 km de comprimento. À sua principal função de
armazenamento de água para rega na agricultura associou-se, desde há algum tempo,
uma utilização para fins recreativos da população local. Para tal contribuem as
potencialidades da albufeira e das áreas envolventes. Um tipo de solo arenoso associado
a coberto arbóreo, em que predominam o pinheiro-manso Pinus pinea e o montado de
sobro Quercus suber, conferem especiais características à paisagem.
A criação desta Área Protegida teve em vista impedir a degradação da área e a criação
de infraestruturas de apoio que, tirando partido das potencialidades existentes,
pudessem contribuir para a constituição de centros de atração alternativos às zonas de
recreio tradicionais.
Este local, assumindo maior importância ao nível paisagístico do que ecológico, poderá
ver as suas condições alteradas com as mudanças climáticas expetáveis.

PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL AÇUDE DO MONTE DA BARCA
• Maior importância ao nível paisagístico do que ecológico
•Coberto Vegetal: pinheiro-mando e montado de sobro
• Classificação: Área Protegida
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2.2.7.Agricultura
Na caracterização do sector da Agricultura procedeu-se à análise das seguintes
temáticas: Desertificação e Proteção do Solo, Sistemas de Produção Agrícola e Uso da
Água na Agricultura.

2.2.7.1.

Desertificação e Proteção do Solo

Como recurso base e indispensável à agricultura, o solo é fulcral para o crescimento e
sustentabilidade agrícola. Contudo, este recurso natural apresenta uma grande
vulnerabilidade face às alterações climáticas, sendo a suscetibilidade dos solos da
Lezíria do Tejo à desertificação, no cenário presente, classificada como moderada (60%
do território) a elevada (26% do território), como apresentado na Figura 37.
Figura 37 | Área da Lezíria do Tejo suscetível à desertificação

Fonte: ICNF, 2016

O baixo nível de fertilidade do solo associado ao elevado risco de erosão hídrica
levantam condições desfavoráveis e limitativas à produção, sendo necessário para tal
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adotar medidas que possibilitem a preservação deste recurso. A Figura 38 esquematiza
o efeito das alterações climáticas no solo.
Figura 38 | Esquematização do impacte das alterações climáticas no solo

Neste âmbito, a própria agricultura pode ser utilizada com o intuito de proteger o solo
contra a erosão, nomeadamente como recurso de cobertura do solo, em período de
maior pluviosidade, conduzindo ao aumento do teor de matéria orgânica.

2.2.7.2.

Sistemas de Produção Agrícola

A distribuição espacial dos diversos sistemas de produção impulsiona a ocorrência de
diferentes efeitos associados às alterações climáticas, estando prevista a afetação mais
acentuada e agravada das zonas/regiões atualmente vulneráveis, como pastagens,
culturas permanentes e temporárias de sequeiro (cereais). A Figura 39 esquematiza os
efeitos negativos e positivos das novas tendências climáticas.
Figura 39 | Efeitos das alterações climáticas no sector agrícola

Fonte: ENAAFAC, 2013
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Segundo o Recenseamento Agrícola elaborado pelo INE, a Superfície Agrícola Utilizada
(SAU) na Lezíria do Tejo no ano de 1999 foi de 220 205ha, reduzindo 11% para 195
881ha no ano de 2009. Contudo, esse decréscimo não se verificou em todos os
concelhos da Lezíria do Tejo (Figura 40), como nos concelhos de Almeirim, Chamusca,
Golegã e Rio Maior.
Figura 40 | Superfície Agrícola Utilizada (SAU) nos concelhos da Lezíria do Tejo em 1999 e 2009

A SAU pode ser tipificada em 4 utilizações distintas: Terras aráveis (Culturas
Temporárias e Pousio), Horta Familiar, Culturas Permanentes e Pastagens Permanentes.
As Figura 41 e Figura 42 descrevem a representatividade de cada tipo de cultura, no ano
de 2009, relativamente às culturas permanentes e temporárias, respetivamente.
Figura 41 |Tipo de culturas permanentes existentes na Lezíria do Tejo para o ano de 2009

A cultura permanente mais representativa na Lezíria do Tejo é a Vinha, ocupando uma
área de 35% (10 570ha), seguido dos Frutos de Casca Rija (amendoeiras, castanheiros,
nogueiras, alfarrobeiras, outros) e do Olival, ambos com uma área respetiva de 30%.
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Esta tendência é seguida pelos diversos municípios, sendo a Vinha a cultura dominante
em Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Cartaxo e Salvaterra de Magos, o Olival em Golegã,
Rio Maior e Santarém e Frutos de Casca Rija em Benavente e Chamusca.
Figura 42 |Tipo de culturas Temporárias existentes na Lezíria do Tejo para o ano de 2009

Relativamente à cultura temporária, a que tem maior destaque na Lezíria é a destinada
a Cereais para grão, com 49% (34 166ha), seguida de Culturas Hortícolas (como o
tomate), com 24%. Deste modo, nos concelhos de Alpiarça, Benavente, Chamusca,
Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém é possível encontrar as Culturas de Cereais em
maior número, enquanto que em Almeirim, Azambuja e Cartaxo predominam as
Culturas Hortícolas e em Rio Maior as Culturas Forrageiras.
Dos cereais para grão, destacam-se como mais representativas as culturas de milho,
arroz e trigo, como demonstrado no quadro seguinte.
Quadro 10 | Tipos de cereais para grão mais representativos na Lezíria do Tejo (2009)
CULTURA
TEMPORÁRIA
Milho
Arroz
Trigo

2.2.7.3.

ÁREA OCUPADA (ha)
16 789
8 741
3 769

ÁREA OCUPADA/
CULTURA TEMPORÁRIA (%)
24
13
5

ÁREA OCUPADA/
SAU (%)
9
4
2

Uso da água na agricultura

Um dos fatores limitantes da produção agrícola é o recurso água. O uso mais eficiente
da água em agricultura requer um conhecimento adequado das caraterísticas do solo e
das necessidades hídricas das culturas, uma vez que as necessidades de água para a
agricultura correspondem, essencialmente, aos volumes de água utilizados na rega, não
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tendo uma distribuição uniforme no tempo. O Quadro 11 apresenta as dotações úteis
por cultura (mais representativa) em ano médio e ano seco.
Quadro 11 | Dotações úteis por cultura (Adaptado de PGRH Tejo, 2002)
3

3

CULTURA

ANO MÉDIO (m /ha)

ANO SECO (m /ha)

Trigo
Milho
Forragem
Tomate
Girassol
Vinha
Pomar
Olival
Prado
Arroz

1 354
4 664
3 808
4 320
3 818
1 727
3 372
1 880
4 922
12 500

1 946
5 062
4 275
4 814
4 273
2 207
3 901
2 240
5 524
12 500

VARIAÇÃO ANO
SECO/ANO MÉDIO (%)
+ 30
+8
+ 11
+ 10
+ 11
+ 22
+ 14
+ 16
+ 11
0

Segundo o Recenseamento Agrícola elaborado pelo INE, em 2009, a Lezíria do Tejo tem
um total de 60 568ha de área irrigável2, dividida em Terra Arável em Cultura Principal3
(86%), Culturas Permanentes4 (8%) e Pastagens Permanentes (6%). A Figura 43
apresenta a percentagem de área irrigável em cada município pertencente à Lezíria.
Figura 43 | Percentagem de área irrigável em cada município no ano de 2009

O regadio assume nos dias de hoje uma ferramenta de elevada importância na redução
de vulnerabilidades do sistema de produção agrícola e abeberamento de animais na

2 Segundo o INE, é a superfície máxima da exploração que no decurso do ano agrícola, poderia, se

necessário, ser irrigada por meio de instalações técnicas próprias da exploração e por uma quantidade de
água normalmente disponível.
3 Como Cereais para grão (trigo, milho, arroz, outras), girassol, tomate, entre outras.
4 Como frutos frescos, citrinos, olival, vinha, entre outros.
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atividade pecuária, uma vez que permite disponibilidade hídrica para culturas e
contraria os processos de desertificação. É necessário aliar uma gestão otimizada da
água, aumentar a capacidade de armazenamento de água e a eficiência da sua
utilização.
O método de rega utilizado na Lezíria do Tejo divide-se em dois tipos:
 Gravidade:
o

Sulcos: Tradicionais e Modernizados;

o

Outros: Escorrimentos e Outros (canteiros, caldeiras, …).

 Sob-Pressão:
o

Aspersão: Aspersores, Canhão com enrolador e Pivot;

o

Localizada: Gota-a-Gota e Micro-aspersão.

Aos diferentes métodos de rega estão associados valores de eficiência distintos, como
apresentado no quadro abaixo.
Quadro 12 | Eficiência dos diferentes métodos de rega (PGRH Tejo, 2012)
MÉTODO DE REGA

EFICIÊNCIA (%)

Gravidade/Superfície

65

Aspersão

75

Gota-a-Gota

90

A Figura 44 esquematiza a superfície regada5 de culturas permanentes, especificando o
método de rega utilizado nos vários concelhos da Lezíria, sendo contabilizados 3 735ha
de superfície regada, das quais 48% correspondem a Vinha, 24% a Olival, 15% a Frutos
frescos (excepto citrinos) e 13% a Citrinos.

5 Segundo o INE, é a superfície agrícola da exploração ocupada por culturas temporárias principais, culturas

permanentes e prados e pastagens permanentes que foram regadas pelo menos uma vez no ano agrícola.
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Figura 44 | Métodos de rega utilizados na Lezíria do Tejo, nas culturas permanentes, 2009

De modo semelhante em todos os municípios, é facilmente evidenciada a utilização de
três métodos: sistema de rega gota-a-gota, que representa 86% da rega utilizada na
Lezíria do Tejo, sistema de microaspersão, com 10% de superfície regada e Gravidade
(canteiros), com apenas 4%.
No que diz respeito à Vinha, cerca de 92% da superfície é regada recorrendo a rega
localizada gota-a-gota e os restantes 8% com métodos gravíticos. O Olival, à semelhança
da cultura anterior, conta com gota-a-gota para regar 90% da sua superfície, sendo a
restante dividida entre métodos por gravidade (5%) e sistema de microaspersão (5%).
Relativamente aos Citrinos, 70% utiliza rega gota-a-gota, enquanto que 19% da
superfície é regada por gravidade e 11% por microaspersão.
Por sua vez, a Figura 45 esquematiza a superfície regada de culturas temporárias,
especificando o método de rega utilizado, nos vários concelhos da Lezíria, sendo
contabilizados 48914ha de superfície regada, das quais 55% correspondem a Cereais
para grão, 33% a Culturas Hortícolas, 7% a Culturas Forrageiras, 4% a Batatas e 1% a
Culturas Industriais.
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Figura 45 | Métodos de rega utilizados na Lezíria do Tejo, nas culturas temporárias, 2009

Para a rega de culturas temporárias, existe uma maior diversidade de métodos
aplicados, sendo possível distinguir três sistemas principais: utilização de pivot, com 33%
de superfície regada, rega gota-a-gota, com 32% e Gravidade (canteiros), com 18%.
Relativamente à cultura de Cereais para grão, verificou-se que aproximadamente 57%
da superfície é regada recorrendo a métodos em sob-pressão, nomeadamente aspersão
(pivot) para a rega de milho, enquanto 43% ainda utilizada métodos por gravidade
(inundação de canteiros) as culturas de arroz. No que diz respeito às Culturas Hortícolas,
83% utiliza rega gota-a-gota enquanto apenas 9% da superfície é regada através de
pivot.

2.2.7.4.

Identificação das vulnerabilidades na agricultura

No quadro abaixo estão esquematizadas as principais atividades afetadas pelos eventos
climáticos – Seca, Vento Forte/Tornados, Precipitação Excessiva, Inundações, Ondas de
Calor e Frio – e as suas consequências/efeitos no sector agrícola.
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Quadro 13 | Efeitos dos diversos eventos climáticos nas principais atividades do sector agrícola

Evento

Atividades
Afetadas

SECA

Pecuária extensiva
Culturas arvenses de
sequeiro

VENTO FORTE
TORNADOS

Horticultura ao ar livre
Fruticultura
Culturas Permanentes
Pecuária intensiva
Horticultura
Fruticultura
Olivicultura
Vinha
Culturas arvenses

PRECIPITAÇÃO
EXCESSIVA
(TROMBAS DE ÁGUA E
GRANIZO)

INUNDAÇÕES DE
TERRENOS AGRÍCOLAS
PRÓXIMOS DE LINHAS OU

FRIO






Menor Disponibilidade hídrica
Menor Áreas húmidas e habitats
Menor Áreas cultivadas
Maior Risco de incêndio

 Destruição de culturas, instalações e equipamentos
 Perdas económicas

 Destruição total ou parcial de culturas, instalações e equipamentos
 Perda de animais
 Perdas económicas

Horticultura ao ar livre
Culturas Permanentes

 Destruição de culturas
 Diminuição das áreas semeadas de culturas anuais e/ou problemas
na germinação e desenvolvimento
 Impactos económicos

Todos

Sanidade Vegetal / Saúde Animal
 Consequências negativas nas produções
 Perturbação no bem-estar e saúde animal
 Alteração da eficácia dos produtos fitofarmacêuticos e no ciclo
vegetativo das infestantes, pragas e doenças
Produção vegetal
 Na Primavera, forte rebentamento vegetal sujeito a eventuais frios
e geadas
 Quebras de produtividade e problemas de armazenamento e
aumento das necessidades de regas
Produção animal
 Aumento de custos e quebras de produtividades
 Efeito do stress térmico sobre a fisiologia e as performances
zootécnicas dos animais:
 Diminuição do consumo voluntário de alimento
 Alteração da atividade comportamental e social dos animais
 Atrasos na velocidade de crescimento
 Diminuição qualidade da carne
 Diminuição produção e qualidade do leite
 Ineficiência reprodutiva: quebra de fertilidade, comportamento
irregular de cio, perdas de ovulação, morte embrionária.
Infraestruturas
 Alteração das condições de funcionamento e utilização das
instalações de pecuária intensiva
Saúde humana
 Interrupção ou adiamento de atividades agrícolas
 Aumento de problemas de saúde associados a qualidade do ar e
temperatura

MASSAS DE ÁGUA

ONDAS DE CALOR E

Efeitos Potenciais

Fonte: ENAAFAC, 2013

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
82

2.2.8.Florestas
Na caracterização do sector das Florestas procedeu-se à análise dos povoamentos e
incêndios florestais.

2.2.8.1.

Povoamentos Florestais

Os espaços florestais e os tipos de povoamento associados a cada concelho são
apresentados no Quadro 14.
Quadro 14 | Distribuição da área florestal por povoamento, por concelho
Povoamentos (ha)

Concelho

Área
florestal
(ha)

Eucalipto

Pinheiro
Bravo

Pinheiro
Manso

Sobreiro

Outras
1
espécies

Floresta
Mista

Almeirim

7 918,7

2 924,1

382,4

95,7

2 932,2

150,5

1 434,2

Alpiarça

1 977,1

506,4

222,8

0,8

861,9

138,7

242,5

Azambuja

7 083,3

4 813,9

1 396,4

0

811,0

0

0

Benavente

24 431,8

3 938,1

3 156,9

17 336,8

0

0

Cartaxo

2 203,2

1 122,4

297,1

783,6

0

0

Chamusca

57 813,7

20 538,5

2 199,8

749,8

36 630,7

541,7

7 153,3

Golegã

563,9

153,6

3,3

20,7

188,8

197,6

0

Rio Maior

13 124,6

10 897,9

0

0

924,1

Salvaterra
de Magos

10 731,3

4 122,6

3 434,4

3 174,2

0

0

Salvaterra
de Magos

Santarém

11 395,1

6 249,7

1415,0

299,7

848,4

854,8

1 727,4

2

1 302,6

3

1 - Outras espécies
Chamusca, Almeirim, Alpiarça e Golegã – Outras folhosas
Santarém - Carvalho e Castanheiro e ripícolas e azinheira (284,9 ha)
2 – Área correspondente a “outras folhosas”, com o Eucalipto a ser a espécie predominante
3 – Carvalho, sobreiro e olival
Fonte: Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios

As espécies identificadas apresentam características diferentes ao nível da adaptação e
resiliência às alterações climáticas, conforme exposto no quadro seguinte.
Esta análise contemplou apenas as espécies principais existentes nos concelhos da
Lezíria do Tejo incluídas na Estratégia sectorial (Agricultura e Florestas) de Adaptação
às Alterações Climáticas.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
83

Quadro 15 | Características adaptativas e de resiliência às Alterações Climáticas das principais espécies florestais existentes na Lezíria do Tejo

Espécie

Capacidade Adaptativa

Principais Ameaças

 Fileira estruturada com capacidade de intervenção e de
desenvolvimento de medidas de adaptação;

EUCALIPTO

PINHEIRO
BRAVO

PINHEIRO
MANSO

SOBREIRO

 Melhoramento genético do eucalipto para condições
climáticas futuras (seca, doenças);
 Desenvolvimento de práticas silvícolas alternativas;

↑ Risco incêndio e risco biótico;
↓ Produtividade nas regiões Centro e Sul, com incerteza no
abastecimento regular à indústria;

 Elevada plasticidade e consequente capacidade de
aclimatação (ex. adaptação da respiração à variação a
temperatura)

↓ Área de distribuição potencial atual a médio/longo prazo

 Gestão florestal incipiente em grande parte da área de
distribuição do pinheiro bravo;

↑ Risco incêndio e risco biótico;

 Capacidade de colonização elevada após fogo;

↓ Produtividade nas regiões Centro e Sul (incerteza no
abastecimento regular à indústria);

 Espécie pioneira com elevada capacidade germinativa

↓ Densidades dos povoamentos (mortalidade natural sem
regeneração)

 Elevada plasticidade fenotípica;

Maior dificuldade na regeneração de povoamentos

 Elevada capacidade como espécie pioneira;

Frutificação afetada pelo ↑ temperatura e ↓ precipitação

 Produtores praticam gestão florestal ativa.

Alterações na rendibilidade económica da cultura

 Grande tolerância à secura estival. A exploração em sistema
de montado (baixa densidade) resulta numa maior
disponibilidade de água e nutrientes por planta;

Risco biótico;

 Produtores praticam gestão florestal ativa.

Alterações na rendibilidade económica da cultura

Maior dificuldade na regeneração de povoamentos (maior
taxa de mortalidade nos primeiros anos de vida da árvore);
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Principais Oportunidades

↑ Produtividade nas regiões Norte e Centro Litoral
↑ Produtividade associados a > concentrações de CO2
na atmosfera
Limitação atual pela altitude poderá ser reduzida com
o aumento de temperatura.

↑ Produtividade nas regiões Norte Litoral e nas zonas
com maior altitude no Norte
↑ Produtividade associados a > concentrações de CO2
na atmosfera
Possibilidade de apresentar melhores níveis de
produtividade em regiões sem limitações de
disponibilidade de água

↑ Produtividade na região Norte (principalmente nos
solos mais pobres) e Centro Litoral
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2.2.8.2.

Incêndios Florestais

Os incêndios florestais constituem o principal risco para a floresta no âmbito das
alterações climáticas, como consequência das temperaturas extremas e humidade
relativa reduzida, e põem em causa as diversas funcionalidades que a floresta
desempenha na Lezíria do Tejo ao nível da produção (indústria da madeira, cortiça,
pasta de papel), proteção, conservação de habitats e espécies, silvo pastorícia, caça,
recreio e paisagem.
O Quadro 16 sintetiza a área ardida de povoamento e de mato nos incêndios florestais
registados no concelho da Lezíria do Tejo entre 2002 e 2015 (dados do ICNF). A análise
do histórico de incêndios demonstra que o concelho de Chamusca apresenta em termos
absolutos a maior área ardida (povoamento e mato) dos 10 concelhos analisados.
Contudo, considerando a área ardida de povoamento face à área florestal de cada
concelho (Figura 46), o município de Azambuja passa a ser o mais afetado pelos
incêndios florestais, com destaque também para os municípios de Santarém, Rio Maior
e Salvaterra de Magos, para além de Chamusca.
Em termos do número de incêndios registados, Salvaterra de Magos e Azambuja
apresentam a maior frequência de ocorrência de incêndios no período 2002-2015.
Quadro 16 | Áreas ardidas nos Incêndios florestais registados entre 2002 e 2015

Concelho

Área ardida
Povoamento (ha)

Área ardida Mato
(ha)

Nº incêndios

Almeirim

102

6

29

Alpiarça

29

10

18

Azambuja

2 299

1 277

233

Benavente

667

27

42

Cartaxo

56

104

54

Chamusca

15 028

8 719

54

Golegã

31

8

9

Rio Maior

2 273

353

122

Salvaterra de Magos

1 841

2 493

234

Santarém

2 322

167

119
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Figura 46 | Área florestal ardida em cada concelho entre 2002 e 2015

Fonte: ICNF

A Figura 47 e a Figura 48 apresentam a distribuição temporal dos incêndios em termos
de n.º e área ardida, respetivamente, nos vários municípios que compõem a Lezíria do
Tejo, verificando-se que em termos globais houve uma diminuição do nº de
incêndios/área ardida ao longo do tempo. Dada a ordem de valores do incêndio de
Chamusca de 2003 (13 541 ha) optou-se por não incluir a sua representação gráfica na
Figura 48 (os valores totais, contudo, incluem a contribuição da Chamusca nesse ano).
Em termos do n.º de ocorrência verifica-se uma estabilização da frequência de incêndios
desde 2009, com o ano 2012 a revelar um aumento relevante do n.º de incêndios, com
especial enfoque para Azambuja e Santarém.
No que diz respeito a área ardida, verifica-se uma estabilização dos valores totais
ardidos a partir de 2006, contudo, alguns municípios apresentam um desvio a esta
estabilidade nos anos 2008 (Azambuja), 2012 (Azambuja e Salvaterra de Magos), 2013
(Benavente e Chamusca) e 2014 (Salvaterra de Magos).
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Figura 47 | Distribuição temporal do nº de incêndios florestais na Lezíria do Tejo

Fonte: ICNF

Figura 48 | Distribuição temporal da área ardida nos incêndios florestais na Lezíria do Tejo

Fonte: ICNF

Para além do histórico de incêndios que caracterizam os vários concelhos da Lezíria do
Tejo importa também analisar o risco de incêndio de cada concelho, apresentado na
Figura 49. A Figura 50 apresenta o risco de incêndio florestal na Azambuja, cuja escala
de classificação de risco apresentada no PMDFCI não permite a sua inclusão na figura
geral.
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Figura 49 | Risco de Incêndio Florestal na Lezíria do Tejo

Fonte: Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Figura 50 | Risco de Incêndio Florestal no concelho de Azambuja

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Azambuja
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2.2.9.Turismo e Lazer
O diagnóstico deste sector será estruturado em função de dois grandes domínios: a
análise da oferta turística existente no território da Lezíria do Tejo e a respetiva
procura. Para o desenvolvimento desta análise foram considerados, no essencial, dados
provenientes do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da base de dados do PORDATA,
dos últimos anos disponíveis. Os dados estatísticos utilizados na análise são
apresentados, em forma de quadro resumo e em gráficos que permitem demonstrar a
evolução do sector ao longo dos anos em que existe informação de base estatística
disponível.

2.2.9.1.

Análise da Oferta

No ano de 2016 a Lezíria do Tejo possuía 41 estabelecimentos hoteleiros classificados,
sendo apenas 11 destes estabelecimentos hotéis. Os restantes estabelecimentos
correspondem, de acordo com o INE, à classificação pensões (alguns entretanto
reclassificados enquanto alojamento local). Entre 2008 e 2016 verifica-se que o número
de estabelecimentos hoteleiros classificados triplicara no território da Lezíria do Tejo.
Apesar do dinamismo demográfico que a Lezíria do Tejo exibe no contexto da região do
Alentejo, verifica-se que esta sub-região concentra apenas cerca de 8% das unidades
hoteleiras do Alentejo e apenas cerca de 1% das unidades existentes no território de
Portugal Continental. Estes valores são demonstrativos da capacidade de crescimento
deste sector a médio e longo prazo, tanto por via dos recursos e ativos turísticos que a
região possui, mas também pela estreita relação que o território possui com a principal
centralidade do sistema urbano nacional – a Área Metropolitana de Lisboa (AML).
Os concelhos onde o número de estabelecimentos hoteleiros é mais expressivo são
Santarém (30% do total), seguido de Golegã (com cerca de 15%) e Azambuja (12%).
Também no que se refere ao domínio da capacidade dos estabelecimentos hoteleiros
(n.º camas disponíveis) verifica-se que a Lezíria do Tejo possui cerca de 1 580 camas.
Entre 2009 e 2016 verificou-se um aumento significativo do número de
estabelecimentos hoteleiros classificados na Lezíria do Tejo, tendo os estabelecimentos
triplicado em apenas sete anos (passou de 14 para 41). No que concerne
especificamente aos estabelecimentos na categoria de hotéis verifica-se que quase
triplicaram, em igual período (passou de 4 para 11).
Quando analisamos o número de camas disponíveis verifica-se, em linha com o anterior
indicador, um aumento relevante da oferta, no mesmo período, tendo passado de cerca
de 1 100 camas disponíveis para quase 1 600. Mas foi nos estabelecimentos na categoria
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de hotel onde o crescimento foi mais evidente, tendo a oferta disponível quase
duplicado (passou de cerca de 450 para 850).
Quadro 17 | Principais indicadores da oferta turística, 2016
Número de
estabelecimentos
(2016)
Lezíria do Tejo

41

Almeirim
Alpiarça

Estabelecimentos –
Número de Hotéis
(2016)

Estabelecimentos –
Número de Pensões
(2016)

Número de
camas
(2016)

11

30

1 580

4

1

3

157

2

--

2

--

Azambuja

5

2

3

182

Benavente

3

2

1

143

Cartaxo

--

--

--

--

Chamusca

2

--

2

--

Golegã

6

1

5

175

Rio Maior

3

2

1

158

Salvaterra de Magos

1

--

1

--

Santarém

12

3

9

569

Fonte: INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos

Figura 51 | Evolução do número total estabelecimentos hoteleiros e dos hotéis, na Lezíria do Tejo
(2009-2016)
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Fonte: PORDATA

Figura 52 | Evolução do número de camas disponíveis no total dos estabelecimentos hoteleiros e
nos hotéis, na Lezíria do Tejo (2009-2016)
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Fonte: PORDATA

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
90

De seguida procedemos a uma análise dos produtos turísticos que possuem maior
relevância no contexto da Lezíria do Tejo.
Do ponto de vista do Enoturismo é relevante destacar que de acordo com o Plano
Estratégico de Desenvolvimento e Promoção Turística para o Enoturismo no Alentejo e
Ribatejo, a Lezíria do Tejo encontra-se inserida no território da Comissão Vitivinícola
Regional do Tejo (CVRT), que extravasa a NUTS III Lezíria do Tejo, englobando uma parte
substancial dos municípios da NUTS III Médio Tejo. A Região do Tejo está delimitada em
três áreas diferenciadas de produção (terroirs): Campo, Bairro e Charneca, cuja área
total de vinha corresponde a 15 653 hectares (7,2% do país).
A região apresenta um universo de produtores superior a 140 entidades, sendo que
apenas 25 constam da Rota dos Vinhos do Tejo (18%). Esta circunstância é elucidativa da
dimensão e cariz essencialmente agrícola da região, afirmando-se como uma área de
referência na produção de vinho.
No entanto, este instrumento refere que o “Enoturismo ocupa um espaço ainda
relativamente residual, estando o seu potencial de crescimento, bem como o seu
significado estratégico por explorar na região do Tejo”.
Figura 53 | Produtores da Rota de Vinhos do Tejo

Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento e Promoção Turística para o Enoturismo no Alentejo e
Ribatejo, com base na CRVT

No que respeita a rotas a região da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVRT)
possui quatro rotas temáticas que se encontram bem referenciadas pelos especialistas
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ligados ao domínio do Enoturismo, pela forte relação que estas rotas apresentam com o
património edificado e natural da região, o que potencia a lógica do cross-selling.
Figura 54 | Percursos tematizados da Rota dos Vinhos do Tejo

Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento e Promoção Turística para o Enoturismo no Alentejo e
Ribatejo, com base na CVRT

Em termos de Turismo Náutico verifica-se que na Lezíria do Tejo, de acordo com o Plano
Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo Náutico no Alentejo e Ribatejo, existem
alguns recursos com potencial de afirmação, a saber:
 No concelho de Chamusca destaca-se a aldeia do Arripiado, uma zona ribeirinha
totalmente requalificada, no âmbito do Programa VALTEJO, que mantêm uma
forte dinâmica de atratividade e de ligação com o rio Tejo nomeadamente na
relação como porto de Tancos e o castelo de Almourol;
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 No Cartaxo, de referir, em particular, o porto ribeirinho da Valada, com o parque
de apoio para atividades lúdico desportivas e gastronómicas;
 No concelho de Santarém este instrumento destaca a relação natural e a simbiose
da cidade com o rio Tejo, sendo, no entanto, as infraestruturas neste domínio
extremamente limitadas na atualidade, mas com amplo potencial,
nomeadamente na Ribeira de Santarém e na aldeia avieira das Caneiras;
 Em Salvaterra de Magos destaque para a Vala Real (que liga ao rio Tejo), bem
como a sua Marina e Cais. Se considerarmos as condições de acessibilidade e
navegabilidade a Vila de Salvaterra poderá assumir-se como uma porta de acesso
ao rio Tejo. Destaque ainda no concelho para outros pontos de particular
interesse como a praia Doce e aldeia avieira do Escaroupim, com o seu museu da
vida avieira e um restaurante de elevada qualidade e cujos pratos recorrem muito
à cozinha tradicional e com produtos do rio, bem como a possibilidade de praticar
birdwatching;

No que concerne ao Touring Cultural e Paisagístico, e considerando o Plano Estratégico
para o Desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico, verifica-se que a região
possui um conjunto significativo de recursos e eventos que reforçam a relevância deste
produto, em particular na sua relação com a Área Metropolitana de Lisboa. No caso do
concelho da Golegã destacam-se as feiras dedicadas às ganadarias e às coudelarias,
essenciais à tourada, como a Feira Nacional de Cavalo. O cavalo coloca a Golegã num
patamar de enorme destaque a nível nacional e internacional, a par da trilogia
ribatejana (cavalo, touro e tourada). O equuspolis, na Golegã, é um espaço museológico
associado à identidade e cultura deste concelho.
Já a relação do rio Tejo e a agricultura fornecem elementos essenciais para a
gastronomia, onde se destaca a arte varina do sável, a fataça, o arroz carolino de
Benavente, o tomate, o melão de Almeirim e Alpiarça, o pão e a sopa da pedra de
Almeirim.
Neste âmbito destaca-se ainda a mina de sal-gema que alimenta as salinas naturais, ou
salinas da fonte da bica de Rio Maior, também designadas por Marinhas de Sal.
Na região existe um conjunto de espaços naturais de relevo como são a Reserva Natural
do Estuário do Tejo (Benavente), o Paúl do Boquilobo (Golegã), o Centro de
Interpretação Subterrâneo da Gruta do Algar do Pena (Santarém) e a Companhia das
Lezírias (Samora Correia – Benavente), entre outros.
Do ponto de vista museológico existem várias estruturas que incidem particularmente
nos domínios da agricultura e da etnografia. Os museus de Arte também apresentam
uma expressão considerável no território como é a Casa dos Patudos (Alpiarça), o

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
93

Museu Municipal Martins Correia (Golegã), o Museu Diocesano de Santarém, entre
outros. A Casa-Museu Carlos Relvas, na Golegã, estúdio fotográfico oitocentista, é um
ativo muito relevante à escala europeia.
No contexto da proposta de plano é possível inserir a Lezíria do Tejo em algumas rotas
que configuram uma tentativa de operacionalização do produto Touring Cultural e
Paisagístico do instrumento referido, a saber:
 Rota da Arte Contemporânea (Rota de Arquitetura);
 Rota Viajar com os Escritores (Almeida Garrett – Santarém; Ruy Belo – Rio Maior;
Alves Redol – Avieiros);
 Roteiros da Liberdade e da Democracia (Rotas da Liberdade; Rota do Liberalismo
e das Guerras Liberais);
 Rotas Gastronómicas (Sopa da Pedra; Carne de Toiro Bravo do Ribatejo);
 Rota do Montado;
 Rota da Fotografia e das Paisagens Cénicas (Golegã – Casa Estúdio Carlos Relvas);
 Rota do Sagrado (Rota 5 – Mendicante; Rota 6 – Contra-Reforma);
 Rota dos Caminhos de Santiago e Caminhos de Fátima;
 Rota Terras da Moura Encantada;
 Rota das Viagens com Estórias (Rota 2; Rota 3; Rota 14; Rota 15; Rota 16; Rota
17);
 Rota dos Artesãos ou das Artes e dos Ofícios Tradicionais (Rota do Sal, das Salinas
e dos Salineiros; Rota dos Avieiros e da Cultura Avieira).

No que respeita ao Turismo Cinegético foi considerado o Plano Estratégico para o
Turismo Cinegético no Alentejo e no Ribatejo, como base de apoio a este ponto. Apesar
deste instrumento não efetuar uma análise por sub-região (escala NUT III) é possível
perceber o estado atual do sector por concelho. Assim sendo, verifica-se que, para o
domínio da “caça menor”, sete dos dez concelhos apresentam um estado de
desenvolvimento “moderado” e os restantes concelhos apresentam um estado
“reduzido”. No que concerne ao domínio da “caça maior” a esmagadora maioria dos
concelhos apresenta um estado “reduzido” (nove dos onze).
A Lezíria do Tejo é um dos principais territórios a considerar quando falamos de Turismo
Equestre. De acordo com o Plano de Intervenção para o Turismo Equestre no Alentejo e
Ribatejo a NUT III em estudo possui uma oferta global elevada de serviços ligados ao
domínio do turismo equestre (centros equestres, coudelarias, itinerários, serviços
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complementares, unidades de alojamento), garantido a melhor classificação no contexto
das várias NUT III da região do Alentejo, facto que é demonstrativo da relevância deste
sector, em particular nos concelhos de Golegã, Benavente, Chamusca e Azambuja,
considerando a relação que se estabelece entre a visão deste instrumento para o PT
2020 e de potenciais projetos em torno da Companhia das Lezírias e o Hippos Golegã.
No Quadro 18 são apresentados os ativos patrimoniais, religiosos, culturais e naturais
existentes nos concelhos da Lezíria do Tejo com Particular Interesse Turístico.
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Quadro 18 | Levantamento de ativos patrimoniais, religiosos, culturais e naturais da Lezíria do Tejo
Concelho

Ativos patrimoniais, religiosos e culturais

Ativos naturais

Igreja Matriz de Almeirim; Jardim da República; Parque Zona Norte de Almeirim; Pórtico de Paço dos Negros; Praça de Toiros.

Rio Tejo; Vala de Alpiarça, Barragem
dos Magos

Alpiarça

Casa dos Patudos; Estações Arqueológicas Classificadas; Parque do Carril.

Rio Tejo; Vala de Alpiarça; Albufeira
dos Patudos; Reserva Natural do
Cavalo do Sorraia; Paul da Goucha;
Aldeia Avieira do Patacão

Azambuja

Aldeia Avieira (Lezirão); Casa da Câmara (Manique do Intendente); Castro da Vila Nova de São Pedro; Convento de Santa Maria das
Virtudes (Aveiras de Baixo); Escola Francisco Maria Almeida Grandella (Aveiras de Baixo); Escola Grandella de Tagarro (Alcoentre);
Estalagem das Obras Novas e Vale Real de Azambuja; Igreja (Matriz) Nossa Senhora da Purificação de Aveiras de Cima; Igreja da
Confraria de Nossa Senhora do Paraíso; Igreja Matriz de Azambuja; Igreja do Senhor Jesus da Misericórdia; Igreja Matriz de Alcoentre;
Igreja Matriz de Santa Marta; Igreja Velha ou Antiga Igreja Matriz (Alcoentre); Marco da Légua; Marco do Cruzamento da Espinheira;
Palácio Conselheiro Frederico Arouca; Palácio/ Igreja Pina Manique; Pelourinho de Azambuja; Pelourinho de Manique do Intendente;
Praça dos Imperadores.

Rio Tejo; Mouchões (Mouchão da
Casa Branca); Pinhal das Virtudes
(Mata Nacional das Virtudes); Vala
Real de Azambuja.

Benavente

Capela de São Brás; Casa Museu Justino João – Espaço do Artesão; Convento de Jenicó Cruzeiro e Adro do Calvário; Fonte de Santo
António; Igreja da Misericórdia de Benavente; Igreja de Santo Estêvão; Igreja Matriz de Samora Correia; Museu Municipal de Benavente
– Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço; Núcleo Museológico Agrícola de Benavente; Palácio do Infantado; Praça da República.

Companhia das Lezírias; Parque
Ribeirinho de Benavente; Parque
Ribeirinho de Samora Correia;
Reserva Natural do Estuário do Tejo.

Cartaxo

Aldeia Avieira da Palhota; Capela da Nossa Senhora do Desterro; Capela do Divino Espirito Santo
Capela do Senhor dos Passos; Chafariz Municipal; Coreto de Pontével
Cruzeiro Manuelino; Fontanário da Lapa; Igreja de São Bartolomeu; Igreja de São João Batista – Igreja Matriz do Cartaxo; Igreja do
Espírito Santo – Igreja Matriz da Ereira; Igreja Matriz de Pontével; Igreja Matriz de Valada; Igreja Matriz de Vila Chã de Ourique; Igreja
Paroquial de Nossa Senhora de Fátima; Monumento Alusivo à Batalha de Ourique; Monumento aos Mortos da Grande Guerra; Museu
de Miniaturas de Artes e Ofícios – Ateneu Artístico Cartaxense; Museu Escolar do Concelho do Cartaxo; Museu Rural e do Vinho do
Concelho do Cartaxo; Poço de São Bartolomeu; Ponte Medieval (Pontével); Ponte Rainha Dona Amélia.

Rio Tejo; Gruta da Boca da Lapa e
Parque Ribeirinho Valada.

Almeirim
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Concelho

Ativos patrimoniais, religiosos e culturais

Ativos naturais

Chamusca

Capela de Tamazim – Semideiro; Chafariz da Botica; Chafariz da Branca de Neve e os Sete Anões; Cineteatro da Chamusca; Clube
Agrícola; Edifício de São Francisco; Ermida da Nossa Senhora do Pranto; Ermida do Nosso Senhor do Bonfim; Igreja da Misericórdia;
Igreja de Nossa; Senhora da Conceição do Chouto; Igreja de Nossa Senhora da Piedade e das Dores; Igreja de Santa Bárbara da
Carregueira; Igreja de São Pedro; Igreja do Divino Espirito Santo de Vale de Cavalos; Igreja Matriz de São Brás; Igreja Santa Maria do
Ulme; Igreja São Marcos – Arripiado; Mercado Municipal; Ponte da Chamusca; Praça de Touros.

Rio Tejo; Porto das Mulheres; Zona
Ribeirinha do Arripiado; Zona Verde
do Arripiado.

Golegã

Capela de Santo António; Capela de São Caetano; Capela de São João; Capela de São José; Capela Nossa Senhora da Conceição; Capela
Nossa Senhora dos Anjos; Capela São João Baptista da Ventosa; Ermida de São Sebastião; Ermida do Divino Espirito Santo; Igreja Matriz
da Golegã – Nossa Senhora da Conceição; Igreja Matriz de Azinhaga; Igreja Santa Cruz Pombalino; Largo do Arneiro; Palácio do
Pelourinho.

Rio Tejo; Margens do Rio Almonda –
Azinhaga; Parque da Juventude –
Equuspolis; Reserva Natural do Paul
do Boquilobo (Reserva da Biosfera).

Rio Maior

Capela de Nossa Senhora da Vitória; Dólmen de Alcobertas e Igreja de Santa Maria Madalena; Igreja da Misericórdia; Museu Rural e
Etnográfico de São João da Ribeira; Silo de Alcobertas; Vila Romana.

Salvaterra
de Magos

Santarém

Aldeia Avieira de Escaroupim;Capela de São Miguel Arcanjo; Capela do Antigo Paço Real; Casa Tradicional da Glória do Ribatejo; Celeiro
da Vala Real – Espaço Cultural; Estação do Caminho de Ferro de Marinhais; Falcoaria Real; Fonte do Arneiro; Igreja da Misericórdia de
Salvaterra de Magos; Igreja de Muge; Igreja de São Paulo; Igreja Matriz do Granho; Museu Etnográfico de Glória do Ribatejo; Palácio da
Casa do Cadaval; Ponte do Cais da Valada; Ponte Ferroviária Rainha Dona Amélia; Ponte Romana de Muge; Praça de Touros.
Aldeia Aviera das Caneiras; Casa do Brasil; Casa Museu Anselmo Braamcamp Freire; Casa Museu Passos Canavarro; Convento de São
Francisco; Fonte das Figueiras (Fonte Mourisca); Igreja da Misericórdia; Igreja de Nossa da Piedade; Igreja de Nossa de Senhora da
Assunção de Marvila; Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Sé); Igreja de Nossa Senhora da Graça (de Santo Agostinho); Igreja de Santa
Clara; Igreja de Santa Cruz; Igreja de Santa Maria da Alcáçova; Igreja de Santo Estevão (do Santo Milagre); Igreja de São Nicolau; Igreja
do Cemitério dos Capuchos; Mercado Municipal; Mosteiro de Santa Maria de Almoster; Muralhas das Portas do Sol; Museu Diocesano
de Santarém; Museu do Campo Fernando Peralta; Museu Etnográfico Ribeira de Santarém; Núcleo Arqueológico de Arte e Arqueologia
(Igreja de São João do Alporão); Palácio Eugénio Silva (Câmara Municipal); Ponte Alcorce; Ponte D. Luís; Porta de Santiago; Teatro Sá da
Bandeira; Torre das Cabaças (Núcleo Museológico do Tempo).

Ecomuseu Salinas de Rio Maior;
Gruta de Alcobertas; Olho d´Água de
Alcobertas.
Rio Tejo;Barragem de Magos; Bico de
Goiva; Cais da Vala e embarcações
tradicionais; Praia Doce.

Rio Tejo; Rio Alviela; Centro de
Interpretação Subterrâneo da Gruta
do Algar do Pena.
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2.2.9.2.

Análise da Procura

Em 2016, a Lezíria do Tejo registou mais de 145 mil dormidas no território, refletindo
um crescimento superior a 66% face ao ano de 2009. Em termos de evolução verifica-se
que a Lezíria do Tejo tem acompanhado o ritmo de crescimento do País em termos do
número de dormidas. Se em 2009 o número de dormidas por cada 100 habitantes era
de cerca de 40, em 2016 cresceu cerca de 1/3.
Figura 55 | Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por cada 100 habitantes, na Lezíria do Tejo
(2009-2016)
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No que respeita ao indicador da estada média (número de noites/ hóspede), de 2016,
verifica-se que a Lezíria do Tejo regista um valor médio de 1,7 noites, valor alinhado
com o referencial da NUT II Alentejo (1,8) e abaixo do referencial de NUT I, Portugal
Continental (2,6). Não obstante verifica-se que a estada média do turista não residente
(estrangeiro) é superior ao nacional (cerca de 2 noites – não residente, face a 1,5 residente).
Figura 56 | Estada média dos hóspedes nacionais e estrangeiros, na Lezíria do Tejo (2009-2015)
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Já no que respeita à proporção de hóspedes estrangeiros verifica-se que a Lezíria do
Tejo possui um perfil de atração turística baseado no mercado nacional – apenas 22%
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das dormidas são efetuadas por indivíduos estrangeiros, lógica algo contrastante com a
dinâmica que se verifica na região do Alentejo (31% são estrangeiros) e sobretudo com
Portugal Continental (56% das dormidas são efetuadas por indivíduos estrangeiros). Em
termos de dormidas de não residentes verifica-se que Espanha, França, Brasil e
Alemanha são os principais mercados emissores.
Efetuando uma análise mais fina ao período de estada, considerando nomeadamente a
proporção de dormidas realizadas entre julho e setembro, em 2015, verifica-se que a
Lezíria do Tejo regista um valor de 31,5%. Em termos de evolução, considerando dados
de 2009 a 2015, verifica-se que a dinâmica da sazonalidade tem aumentado na Lezíria
do Tejo.
Figura 57 | Proporção de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros entre os meses de JulhoSetembro, na Lezíria do Tejo (2009-2015)
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Neste caso, a Lezíria do Tejo, por deter caraterísticas de alguma interioridade, um
modelo de baixa densidade, a dotação de recursos naturais e paisagísticos de
excelência, a proximidade a polos urbanos de dimensão populacional relevante, assume
um caráter distintivo dos restantes destinos do Alentejo, podendo afirmar-se como um
destino turístico onde a dinâmica da sazonalidade é menos sentida e com uma forte
componente de internacionalização.
Quadro 19 | Principais indicadores da procura turística, 2016
Dormidas nos
estabelecimentos
(2016)

Estada média (dias)
(2015)

Proporção de hóspedes
estrangeiros
(2015)

Lezíria do Tejo

145 078

1,7

22,3

Almeirim

18 347

1,6

17,2

Alpiarça

--

--

--

Azambuja

11 074

1,7

17

Benavente

19 625

1,6

20,4

Cartaxo

--

--

--
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Dormidas nos
estabelecimentos
(2016)

Estada média (dias)
(2015)

Proporção de hóspedes
estrangeiros
(2015)

Chamusca

--

7,7

10

Golegã

10 088

2

24,9

Rio Maior

13 216

1,5

8,8

Salvaterra de
Magos

--

--

--

Santarém

62 513

1,8

28,8

Fonte: INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos

No contexto do descrito do turismo e do lazer e após a apresentação da caraterização
do sector, na dimensão da oferta e da procura, salientam-se algumas caraterísticas que
podem influenciar, de forma mais direta ou indireta, este sector no contexto das
alterações climáticas, tendo por base os impactes climáticos da matriz PIC-L
desenvolvida.
Quadro 20 | Efeitos das alterações climáticas em algumas tendências
do sector do Turismo e do Lazer
TENDÊNCIAS DO
SECTOR DO TURISMO E
LAZER

EFEITOS RESULTANTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

RELAÇÃO COM
PRODUTOS TURÍSTICOS

Diversificação dos
produtos turísticos da
Lezíria do Tejo

Se considerarmos alguns eventos climáticos como o
vento forte, a precipitação extrema, as ondas de calor e
os incêndios alguns dos produtos turísticos referidos (de
caráter mais emergente), poderão sofrer de forma direta,
impactes negativos, conduzindo à perda de procura.

Todos

Crescimento do número
de estabelecimentos
hoteleiros classificados
e aumento do número
de camas disponíveis

Com a maior ocorrência de fenómenos climáticos
extremos, a procura turística poderá eventualmente
diminuir, com impactes negativos para o tecido
empresarial que se encontra estruturado e organizado.
Não apenas os estabelecimentos hoteleiros, como
também a restauração, empresas de animação turística e
serviços indiretos.

Todos

Crescimento da procura
turística

Com a maior ocorrência de fenómenos climáticos
extremos, a procura turística poderá diminuir, optando o
turista por destinos onde a incidência de eventos é
menor.

Todos

Alterações no domínio
da paisagem rural
(florestal e agrícola)

Com a maior ocorrência de eventos como precipitação
extrema, ondas de calor ou incêndios afiguram-se
alterações relevantes no domínio da paisagem florestal,
agrícola e vitivinícola que no caso da Lezíria do Tejo é
bastante relevante para a dinâmica do tecido (não só

Touring Cultural e
Paisagístico
Turismo de Natureza
Birdwatching
Turismo Cinegético
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TENDÊNCIAS DO
SECTOR DO TURISMO E
LAZER
Alterações na dinâmica
do sector da agricultura
e vitivinícola

EFEITOS RESULTANTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

RELAÇÃO COM
PRODUTOS TURÍSTICOS

para o sector do turismo, mas também para a agricultura
e a indústria alimentar por exemplo).

Enoturismo

Alterações nos recursos
hídricos

Com a ocorrência de eventos como a precipitação
extrema as bacias do Tejo e do Sorraia poderão sofrer
alterações significativas dos seus caudais, alterando a
dinâmica hidrográfica, provocando cheias e ameaçando a
biodiversidade e o património edificado ribeirinho
(Avieiros).

Turismo Náutico
Turismo de natureza
Touring Cultural e
Paisagístico
Birdwatching

Eventos de animação
cultural e turística

Os eventos de animação cultura e turística são
particularmente sensíveis ao aumento dos fenómenos
climáticos extremos, facto que poderá penalizar a
programação e a projeção dos eventos que atualmente
se realizam na região.

Touring Cultural e
Paisagístico
Turismo equestre
(Restantes produtos
indiretamente)

Degradação da
biodiversidade Aumento de espécies
invasoras

Com as ondas de calor (e o consequente aumento da
temperatura média) poderá emergir o aumento das
espécies invasoras.

Turismo de Natureza
Turismo Náutico
Birdwatching
Touring Cultural e
Paisagístico

Introdução e
transmissão de doenças

Com o aumento da temperatura mínima e com níveis
elevados de precipitação, os potenciais impactes
resultantes das doenças transmitidas por vetores
poderão afetar todo o sector do Turismo, sendo que esse
impacte potencial terá efeitos mais negativos nos
produtos turísticos com maior procura num território,
pelo efeito de escala.

Todos

Degradação da
qualidade do ar

Com o aumento de poluentes atmosféricos como as
partículas e o ozono, verifica-se um efeito sinergístico de
alergia respiratória com os pólenes, com potenciais
efeitos negativos para o sector do Turismo, considerando
a importância que as atividades ao ar livre têm em alguns
produtos.

Todos
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2.2.10.

Energia e Indústria

2.2.10.1. Industria
Dado o perfil de especialização produtiva da Lezíria do Tejo, fortemente determinado
pelos recursos existentes, as atividades de produção agrícola assumem especial relevo,
levando à localização de indústrias agroalimentares no território.
No presente capítulo apresenta-se uma análise complementar à realizada no âmbito da
caracterização económica, corroborando e confirmando a análise aí apresentada.
A caracterização da atividade industrial foi efetuada com base na informação disponível
associada a instalações referenciadas no âmbito de:
 Prevenção e Controlo Integrados de Poluição (PCIP);
 Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR);
 Prevenção e Controlo de Acidentes Graves.
Esta metodologia constitui um critério claro que conduz à seleção das indústrias mais
relevantes da região, completando a análise estatística efetuada e permitindo a
posterior aferição de vulnerabilidades.
No âmbito do PCIP estão abrangidas as atividades económicas a que está
potencialmente associada uma poluição que se considera significativa e que é definida
de acordo com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. O
funcionamento das instalações onde se desenvolvem atividades PCIP está condicionado
à obtenção de uma Licença Ambiental (Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de agosto,
entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto - Diploma PCIP).
O protocolo PRTR, do qual resulta informação relevante, foi aprovado através da
Decisão 2006/61/CE, de 2 de dezembro de 2005. A nível nacional o Decreto-Lei n.º
127/2008 de 21 de julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei nº 6/2011, de 10 de
Janeiro, assegura as condições de execução e garantia de cumprimento das obrigações
decorrentes para o Estado Português do Regulamento PRTR europeu. As atividades
industriais (ou equiparadas) contempladas no PRTR encontram-se estipuladas no Anexo
I do Regulamento PRTR (Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro). No Decreto-Lei
n.º 127/2008, de 21 de julho encontram-se, para além das atividades, a indicação da
autoridade competente PRTR. As atividades PRTR encontram-se divididas em nove
grandes sectores de atividade:
 Sector da energia
 Produção e transformação de metais
 Indústria de minerais
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 Indústria química
 Gestão de resíduos e águas residuais
 Produção e transformação de papel e madeira
 Produção animal intensiva e aquicultura
 Produção alimentar e bebidas
 Outras atividades (têxteis, curtumes, tratamento por solventes orgânicos,
estaleiros navais, entre outros)

Finalmente, o regime de Prevenção e Controlo de Acidentes Graves que envolve
substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana e o
ambiente foi transposto para o direito nacional pelo Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto. Este regime aplica-se a todos os estabelecimentos onde estejam presentes
determinadas substâncias perigosas, em quantidades iguais ou superiores às indicadas
no Anexo I do referido diploma. Esta listagem foi também consultada para a região da
Lezíria do Tejo.
Com base nesta metodologia foram identificadas na Lezíria do Tejo, 34 unidades
industriais desenvolvendo as atividades ilustradas na Figura seguinte.
Figura 58 | Unidades industriais por atividade na Lezíria do Tejo
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De acordo com a análise assim efetuada verifica-se que as indústrias agroalimentares
são as mais representativas na Lezíria do Tejo. Em termos de análise por concelho
mantém-se a primazia das indústrias agroalimentares de forma transversal, como se
pode verificar no quadro seguinte.
Quadro 21 | Unidades industriais nos concelhos da Lezíria do Tejo

MUNICÍPIO

Almeirim

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

ATIVIDADE

Ecoleziria EIM, ATERRO SANITÁRIO DA
RAPOSA

Tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos
Fabricação de refrigerantes e de
outras bebidas não alcoólicas

Sumol+Compal Marcas - Almeirim

Alpiarça

Azambuja

Renoldy, Produção e Comerc. de Leite e
Produtos Lácteos,SA.

Indústrias do leite e derivados

Milne Carmo - Madeiras Tratadas, Lda.

Impregnação de madeira

InChemica,
Ind.
Química
de
Especialidades, Soc. Unip.Lda
Avipronto - Produtos Alimentares, SA –
Azambuja
SUGAL- Alimentos, SA -Fábrica da
Azambuja

Fabricação
químicos

Exide Technologies Recycling II lda
BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A
SUMA - Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, SA (Aterro de Azambuja)
Reckitt Benckiser Porto Alto, Lda
SUGAL - Alimentos, SA
Benavente

Porto Alto - Rações para Animais, CRL
Instalação Avícola da Quinta das
Sesmarias
Ventalco - Fabrico e Comércio de
Rações, Lda.
Fitoquímica - Produtos para a
Agricultura, Lda.
Agrolex II Rações, Lda

Cartaxo

Chamusca

PCIP

SAPROGAL PORTUGAL - AGROPECUÁRIA, S.A.
CAMPIL AGRO-INDUSTRIAL DO CAMPO
DO TEJO, LDA
Aterro Para Resíduos Industriais Não
Perigosos Da Chamusca

de

outros

produtos

PRTR

 
 






 

Abate de aves

 

Preparação e conservação de frutos
e de produtos hortícolas
Obtenção e primeira transformação
de chumbo, zinco e estanho
Valorização de resíduos metálicos e
não metálicos
Tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos
Fabricação de sabões, detergentes e
glicerina
Preparação e conservação de frutos
e de produtos hortícolas
Fabricação de alimentos para
animais

 

Abate de aves
Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de pesticidas e de outros
produtos agroquímicos.
Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de alimentos para
animais
Preparação e conservação de frutos
e de produtos hortícolas
Tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos

 



















 


 
 
 






 







 



PCAG
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MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
CIRVER SISAV - Centro Integrado de
Recuperação, Valorização e Eliminação
de Resíduos Perigosos do SISAV

de

 

Regeneração de óleos usados



Fabricaçãop de Tijolos



Tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos
Incineração de resíduos perigosos e
não perigosos



Tratamento biológico



Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de produtos à base de
carne

 

Calcidrata - Indústrias de Cal, S. A.

Fabricação de cal

M. A. Lopes D'Avó Lda

Fabricação de tijolos

 
 

Arrozeiras Mundiarroz, S.A.

Descasque, branqueamento e outros
tratamentos do arroz

 

LUSICAL, Companhia Lusitana de Cal SA

Fabricação de cal

 

Abate de gado

 

Fabricação de cerveja

 

Fabricação de refrigerantes e de
outras bebidas não alcoólicas

 

Carnes Valinho SA

Abate de gado

 

Feliciano Lopes Batista, Lda

Fabricação
cerâmicos

Font Salem Portugal SA

Fabricação de cerveja

Ambimed - Gestão Ambiental
Enviroil II- Chamusca
Faceril - Fábrica de Cerâmica do
Ribatejo
RIBTEJO - Tratamento e Valorização de
Resíduos Industriais, S.A.
Somos Ambiente - CIVTRHI
Terra Fértil - Gestão e valorização de
resíduos SA
Rações PROGADO Centro-Sul, S.A.
Nobre Alimentação, SA - Rio Maior

2

Tratamento e eliminação
resíduos perigosos

PRTR

 

Ecodeal - Gestão Integral De Resíduos
Industriais, SA.
Unidade de Regeneração de óleos
Usados

Santarém

PCIP

Tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos
Tratamento e eliminação de
resíduos perigosos
Valorização de resíduos não
metálicos
Incineração de resíduos perigosos e
não perigosos

Aterro Sanitário da RESITEJO

Rio
1
Maior

ATIVIDADE

Santacarnes - ComÚrcio e Indústria de
Carnes de Santarém, S.A.
Unicer - Centro de Produção de
Santarém (Cervejas)
Unicer - Centro de Produção de
Santarém (Refrigerantes)

de

outros

produtos

 







PCAG






























 




 

1 - No município de Rio Maior foram ainda identificadas as seguintes unidades: Panpor, Costa e Ferreira, Planície Verde,
Sibleco, Sifucel, Parapedra, não elencadas de acordo com a metodologia seguida acima apresentada.
2- A unidade da UNICER encontra-se encerrada à data de apresentação do presente relatório

Como já referido, evidenciam-se as indústrias agroalimentares incluindo bebidas e
alimentação animal, sendo ainda de realçar a forte presença do sector do ambiente e
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resíduos (Divisão E da CAE). É no concelho da Chamusca que se situa o Eco Parque do
Relvão que acolhe um alargado conjunto de empresas com atividades associadas ao
tratamento e eliminação de resíduos, bem como da valorização de materiais.

2.2.10.2. Energia
A caracterização do sub-sector Energia é efetuada sob o ponto de vista da
Vulnerabilidade Climática no Conforto Térmico do Parque Residencial, descrevendo-se
a metodologia a abordar, apresentando-se os indicadores disponíveis nesta fase dos
trabalhos, e, complementarmente, caracterizando o sector no que aos centros
electroprodutores a partir de fontes renováveis diz respeito.

VULNERABILIDADE CLIMÁTICA NO CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL
Para a Análise da Vulnerabilidade Climática no Conforto Térmico do Parque
Residencial será adotada a metodologia proposta no âmbito do projeto ClimAdapt
visando calcular o impacte potencial do clima atual e futuro no conforto térmico do
parque residencial.
Tem-se como pressuposto da metodologia a adotar que o conforto térmico pode ser
definido como as condições que permitam a manutenção de uma temperatura interior
dos alojamentos de 20ºC na estação fria e de 25ºC na estação quente.
O impacte potencial das condições climáticas atuais em termos de conforto térmico
será estimado como a diferença entre a energia final consumida no alojamento para
aquecimento e arrefecimento dos espaços (REAL) e a energia final para aquecimento e
arrefecimento dos mesmos espaços que seria necessária para assegurar aqueles níveis
de conforto térmico (IDEAL). Quanto maior esta distância (Δ MWh), maior será o
impacte potencial em termos de conforto térmico.
Por outro lado, o índice de capacidade adaptativa quantifica a capacidade atual de cada
local ou região em adotar medidas de adaptação a novas condições climáticas. Para este
efeito são consideradas 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
5 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 (Figura 59);
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 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 (Figura 60);
 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 (Figura 61);
 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
(Figura 64);
 A taxa de desemprego, considerando que, de um modo geral, pessoas
desempregadas terão mais dificuldades e menos motivação para implementar
medidas de adaptação (Figura 65).
O índice de capacidade adaptativa varia de 1 a 20 e resulta da soma ponderada dos
valores das variáveis socioeconómicas. Quanto maior o valor do índice maior será a
capacidade adaptativa de um município.
Finalmente o índice de vulnerabilidade climática atual/futura dos alojamentos ao
conforto térmico é estimado pela média simples entre o índice de impacte potencial e o
índice da capacidade adaptativa.
Nesta Fase 1 do PIAAC-LT é apresentado o índice de capacidade adaptativa, sendo o
índice de vulnerabilidade climática calculado e apresentado no âmbito da Fase 2 –
Vulnerabilidades futuras.
Nas figuras seguintes apresenta-se o resultado da compilação efetuada para as variáveis
estatísticas selecionadas para os municípios da Lezíria do Tejo.
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Figura 59 | População residente por escalão etário

Figura 60 | Rendimento médio mensal (€)

Fonte: Censos 2011, INE
Fonte: Censos 2011 (INE)

Figura 61 | Proporção de alojamento próprio (%)

Figura 62 | Proporção de população residente com ensino
superior completo (%)

Fonte: Censos 2011, INE

Fonte: Censos 2011, INE
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Figura 63 | Proporção de população residente com ensino

Figura 64 | Proporção de população residente com ensino

superior completo (%)

superior completo (%)

Fonte: Censos 2011, INE

Fonte: Censos 2011, INE

Figura 65 | Taxa de desemprego (%)

Fonte: Censos 2011, INE

Com base nestes valores é então possível calcular o índice de capacidade adaptativa
que, como referido, varia de 1 a 20 e resulta da soma ponderada dos valores das
variáveis socioeconómicas, considerando os fatores de ponderação apresentados no
Quadro seguinte.
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Quadro 22 | Classes de capacidade adaptativa para cada variável
População com menos de 5 anos

População com mais de 65 anos

Rendimento médio mensal (€)

Classes

Cap. adaptativa

Classes

Cap. adaptativa

Classes

Cap. adaptativa

>12%

1

>91%

1

<683€

1

8-12%

2

81-90%

2

683-1050€

2

4-8%

3

71-80%

3

1050-1427€

3

1-4%

4

50-70%

4

1427-1800€

4

<1%

5

<50%

5

>1800€

5

Alojamentos detidos pelo
residente

População com ensino superior

Classes

Cap. adaptativa

Classes

Cap. adaptativa

Taxa de desemprego
Classes

Cap. adaptativa

<10%

1

<5%

1

>26%

1

10-25%

2

5-12%

2

19-26%

2

25-41%

3

12-19%

3

12-19%

3

41-56%

4

19-26%

4

5-12%

4

>56%

5

>26%

5

<5%

5

No Quadro seguinte são apresentados os índices de capacidade adaptativa para os
municípios da Lezíria do Tejo podendo afirmar-se que os principais fatores restritivos de
uma melhor capacidade serão o rendimento médio e o grau de literacia.
Quadro 23 | Índice de capacidade adaptativa dos concelhos da Lezíria do Tejo

Município

População
residente
com menos
de 5 anos

População
residente
com mais
de 65 anos

Rendimento
médio
mensal

Alojamento
próprio

População
residente com
ensino superior
completo

Taxa de
desempre
go

Capacidade
adaptativa

Ponderador

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

---

Almeirim

3

5

2

5

2

3

11,75

Alpiarça

3

5

2

5

2

3

11,75

Azambuja

3

5

2

5

2

4

12,75

Benavente

3

5

2

5

2

3

11,75

Cartaxo

3

5

2

5

2

3

11,75

Chamusca

4

5

2

5

2

4

13,25

Golegã

4

5

2

5

2

4

13,25

Rio Maior

3

5

2

5

2

4

12,75

3

5

2

5

2

3

11,75

3

5

2

5

3

4

13,5

Salvaterra de
Magos
Santarém
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CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DE PRODUÇÃO ENERGÉTICA A PARTIR DE FONTES
RENOVÁVEIS
Ao longo dos anos, assistiu-se em Portugal a um grande crescimento de projetos de
produção de energia a partir de fontes renováveis, nomeadamente hídrica, eólica e
solar. No entanto, na região da Lezíria do Tejo este crescimento não se fez sentir da
mesma forma.
De acordo com a informação constante na base de dados do projeto desenvolvido em
parceria entre a APREN e o INEGI (http://e2p.inegi.up.pt, atualizada no final do 1º
semestre de 2017), tem-se na região abrangida pelo PIAAC-LT os centros
electroprodutores a partir de fontes renováveis apresentados no Quadro seguinte.
Quadro 24 | Centros electroprodutores em exploração identificados na base de dados do projeto
e2p (atualização efetuada em Agosto de 2017)
Tipo

Nome

Local/Concelho

Potência
instalada (MW)

Parque
Eólico

Parque Eólico da
Serra do Candeeiros
Raposa (Aterro
Sanitário)

Casa Abrigo do Alto
da Serra/Rio Maior

121

Raposa/Almeirim

1,06

Biogás

Inicio de
produção

Características
37 aerogeradores Vestas e
5 aerogeradores Senvion
Produção de biogás sem
cogeração

junho 2005
2011

Proprietário
Privado Iberwind
Publico Ecolezíria

Em complemento da informação apresentada, foi consultado o site da Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG) onde é apresentada a listagem dos Centros Eletroprodutores
de Energia Renovável licenciados em 2017, tendo-se identificado nos Municípios
abrangidos pela Lezíria do Tejo os apresentados no quadro seguinte.
Quadro 25 | Centros electroprodutores licenciados em 2017
Tipo
Solar Fotovoltaica
Solar Fotovoltaica
Termoelétrica a
Biomassa Florestal
Termoelétrica a
Biogás de Digestão

Nome

Concelho

Potência de
ligação

Tipo de
Regime
Regime Geral
(Mercado)
Regime Geral
(Mercado)

Data de emissão da
licença

Proprietário

Central Fotovoltaica
de Glória (Granho)
Central Fotovoltaica
de Infantado
Central de
Biomassa
Termogreen
Central de Biogás
da Chamusca

Salvaterra de
Magos Central

20 000 kVA

29-05-2017

Sem
informação

Benavente

12 000 kVA

20-09-2017

Privado - Exus

Chamusca

3 000 kVA

Regime Geral
(Mercado)

17-01-2017

Chamusca

2 000 kVA

Regime Geral
(Mercado)

27-06-2017

Em projeto –
Privado Termogreen
Público Resitejo

Ainda com base na informação constante no site da DGEG relativamente ao ano de
2017, e posteriormente à atualização da base de dados do projeto e2p, tem-se que
entrou em exploração em 28-11-2017 a Central Solar Fotovoltaica de Autoconsumo da
Aguarela do Mundo, localizada no Concelho da Chamusca, com 1 500 kVA de potência.
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2.2.11.

Transportes e Comunicações

2.2.11.1. Transportes
PRINCIPAIS VIAS DE COMUNICAÇÃO RODOVIÁRIA NA LEZÍRIA DO TEJO
No quadro seguinte sintetizam-se as principais vias de comunicação rodoviária na Lezíria
do Tejo, ao nível das autoestradas (A), itinerários complementares (IC) e estradas
nacionais (EN).
Quadro 26 | Síntese das principais vias de comunicação rodoviária na Lezíria do Tejo
Nome

Descrição

Ano de conclusão
de construção6

Municípios LT abrangidos |
extensão na LT

VIAS RODOVIÁRIAS EXISTENTES
A1

Autoestrada do Norte: liga Lisboa ao Porto

1991

Azambuja, Cartaxo e Santarém |
~55km

A10

Autoestrada do Ribatejo: liga a A9 (CREL) em Bucelas, a A1 no
Carregado e a A13/IC3 em Benavente

2010*

Benavente | ~12 km

A13

Autoestrada do Pinhal Interior: interliga a A1 e a A2, desde
Almeirim até à Marateca

2012

Almeirim, Benavente e Salvaterra
de Magos | ~49 km

A15

Autoestrada do Atlântico: liga a A8 em Caldas da
Rainha/Óbidos à A1 em Santarém

2001

Rio Maior e Santarém | ~26 km

IC2

Variante contínua à estrada nacional n.º 1, liga Lisboa ao Porto

pré 1985

+1

IC10

Liga Santarém a Montemor-o-Novo, integra parcialmente a
A13

pré 1985

+1

EN3

Estrada da Estremadura: liga Carregado a Parceiros de São
João (entroncamento EN 243)

pré 1985

+1

EN10

Liga Fogueteiro (IP7) a Alverca

pré 1998

+2

Benavente | ~20 km

EN114

Liga Caldas da Rainha a Santarém

pré 1945

+3

Rio Maior e Santarém | ~35 km

EN114-2

Liga Freiria (entroncamento da EN 114) ao Cartaxo
(entroncamento da EN 366)

pré 1998

+2

EN114-3

Liga Coruche (IC 10) a Salvaterra de Magos

pré 1985

+1

EN118

Liga Porto Alto (Entroncamento da EN 10) a Almeirim

pré 1998

+2

EN118

Liga Chamusca a Arez (IP2)

pré 1945

EN 243

Liga a Chamusca a Montargil

pré 1945

Azambuja e Rio Maior | ~28 km
Almeirim, Coruche e Santarém |
~58 km
Azambuja, Cartaxo e Santarém |
~62 km

Cartaxo, Rio Maior e Santarém |
~20 km
Coruche e Salvaterra de Magos |
~24 km
Almeirim, Benavente e Salvaterra
de Magos | ~58 km

+3

Chamusca | ~15 km

+3

Chamusca | ~45 km

6 Refere-se que o ano de conclusão de construção não considera o ano da última intervenção de requalificação efetuada
na via. Na sequência de falta de informação precisa quanto ao ano de conclusão de construção das vias considerou-se o
ano de integração daquela via no Plano Rodoviário Nacional (PRN), de forma a percecionar a longevidade da via.
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Ano de conclusão
de construção6

Nome

Descrição

EN243

Liga Porto de Mós (IC2) a Parceiros de São João
(entroncamento da EN 3)

pré 1945

EN366

Liga Palhoça (entroncamento da EN 115) à Azambuja
(entroncamento da EN 3)

pré 1945

Municípios LT abrangidos |
extensão na LT

+3

Coruche | ~2 km

+3

Azambuja | ~20 km

VIAS RODOVIÁRIAS PREVISTAS
IC3

Ligação entre Barquinha e Almeirim

n.a.

Almeirim, Alpiarça, Chamusca e
Golegã | n.a.

* ano de entrada em funcionamento
+1 - integram o Plano Rodoviário Nacional de 1985
+2 - integram o Plano Rodoviário Nacional de 1998
+3 - integram o Plano Rodoviário Nacional de 1945
n.a. - não aplicável

Na figura seguinte apresenta-se o extrato da Carta do Mapa Rodoviário, referente à
área da Lezíria do Tejo, disponibilizada pelas Infraestruturas de Portugal (IP).
Figura 66 | Principais vias de comunicação rodoviária na Lezíria do Tejo

Fonte: Adaptado de Rede Rodoviária (IP, 2018), sem escala
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De um modo geral, observa-se:
 Acessibilidade centrada nas sedes de concelho, a população, na sua grande
maioria, reside a menos de 10 minutos de uma sede de concelho;
 Apenas 2/3 da população encontra-se a menos de 15 minutos de carro de uma
estação ou apeadeiro ferroviário;
 Boa acessibilidade rodoviária às áreas industriais, em quase todos os concelhos o
tempo de viagem até um pólo industrial é inferior a 15 minutos;
 Bons canais de acesso à Área Metropolitana de Lisboa (AML).
 Vias rodoviárias construídas há muitos anos.
De acordo com o Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do
Tejo, no quadro seguinte apresentam-se os principais constrangimentos verificados ao
nível da rede rodoviária.
Quadro 27 | Síntese dos principais constrangimentos da rede rodoviária na Lezíria do Tejo
PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS DA REDE RODOVIÁRIA
Acelerado envelhecimento do pavimento rodoviário e congestionamentos provocados pelo
tráfego de atravessamento, nomeadamente o pesado;
Secção norte da EN 118: elevado volume de tráfego de pesados (que muitas vezes transportam
matérias perigosas) na zona de acesso ao Ecoparque do Relvão (Chamusca)
EN366 : elevada intensidade de tráfego de veículos pesados;
Ponte Rainha D. Amélia: apenas uma faixa de circulação, trânsito efetuado de forma alternada;
Ponte Isidro dos Reis (Ponte da Chamusca): ponte frequentemente utilizada por veículos
pesados, não há espaço para se cruzarem dois veículos pesados. Regulação de trânsito feito à
vista provocando situações de congestionamento;
Problemas na sinalização vertical, horizontal e de encaminhamento, de destacar Rio Maior e
Cartaxo;
Alto volume de tráfego (ligeiro e pesado), especialmente nas regiões de acesso à Área
Metropolitana de Lisboa.

PRINCIPAIS VIAS DE COMUNICAÇÃO FERROVIÁRIA NA LEZÍRIA DO TEJO
No quadro seguinte sintetizam-se as principais vias de comunicação ferroviária na Lezíria
do Tejo.
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Quadro 28 | Síntese das principais vias de comunicação ferroviária na Lezíria do Tejo
Nome

Descrição

Ano de entrada
em funcionamento

Municípios LT abrangidos |
extensão na LT

VIAS FERROVIÁRIAS EXISTENTES
Linha do Norte

Linha das
Vendas Novas

-Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto.
- Linha Eletrificada.
- Serviços de passageiros e mercadorias
- Interliga a Linha do Norte, no Setil, com a Linha do
Alentejo, em Vendas Novas.
- Linha Eletrificada.
- Serviços de mercadorias

1877

Azambuja, Cartaxo, Golegã1 e
Santarém | ~58 km

1908

Azambuja, Coruche e Salvaterra
de Magos | ~53 km

1 – Estação de Riachos (Torres Vedras) a 4km de Golegã

Na figura seguinte apresenta-se um extrato do Mapa da Rede Ferroviária, referente à
área da Lezíria do Tejo, disponibilizado pelas Infraestruturas de Portugal (IP).
Figura 67 | Vias de comunicação ferroviária na Lezíria do Tejo

Fonte: Adaptado de Mapa da Rede Ferroviária (IP, 2018), sem escala

De um modo geral, observa-se:
o
o

o

A Linha do Norte efetua serviço de passageiros e mercadorias, enquanto a
Linha de Vendas Novas apenas efetua serviço de mercadorias;
São efetuados serviços de longo curso, regionais e suburbanos da região da
Grande Lisboa, este último tem como ponto terminal a estação de
Azambuja;
O serviço ferroviário serve diretamente os concelhos de Azambuja, Cartaxo,
Santarém e Golegã.
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REDE CICLÁVEL NA LEZÍRIA DO TEJO
O conjunto de ciclovias e outras vias cicláveis na região da Lezíria do Tejo (Figura 68)
tem uma extensão incipiente e não se encontra organizada em rede.
Figura 68 | Infraestruturas cicláveis na Lezíria do Tejo

Fonte: Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do Tejo (CIMLT, 2016)

PADRÕES DE MOBILIDADE
As características de deslocação da população da Lezíria do Tejo são as seguintes:
 Cerca de 86% dos residentes têm o destino da sua viagem (local, emprego ou
escola) na região (figura seguinte) - 74% no concelho de residência e 12% noutros
concelhos da Lezíria. Santarém é o polo atractor de muitas das movimentações
pendulares existentes na região da Lezíria do Tejo.
 Cerca de 14% dos residentes têm o destino da sua viagem (local, emprego ou
escola) no exterior da região, sendo Lisboa o destino dominante, seguido dos
concelhos de Vila Franca de Xira e Alenquer.
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 Cerca de 12 mil pessoas não residentes deslocam-se diariamente para a Lezíria do
Tejo com destino ao seu posto de trabalho ou estudo, sendo este valor inferior ao
número de residentes na Lezíria do Tejo que se desloca para o exterior da região.
 Os concelhos de Vila Franca de Xira e Alenquer são os concelhos de onde são
originárias mais pessoas.
 O número de residentes que se desloca para o exterior da região é superior ao n.º
de não residentes que se desloca para a LT.
Figura 69 | Principais pares de movimentos pendulares internos à Lezíria do Tejo (2011)

Fonte: Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do Tejo (CIMLT, 2016)

Cerca de 68% das deslocações pendulares realizam-se com recurso ao transporte
individual motorizado (figura seguinte). O transporte individual é a opção mais utilizada
quer pela população empregada quer pela população estudante, embora a população
estudante utilize ligeiramente menos o transporte individual, recorrendo-se mais ao
transporte coletivo ou à modalidade a pé.
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Figura 70 | Repartição modal (global) na Lezíria do Tejo (2011)

Fonte: Adaptado de Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável
da Lezíria do Tejo (CIMLT, 2016)

Analisando o parque automóvel, observa-se que o número de veículos ligeiros de
passageiros cresceu ligeiramente em quase todos os concelhos, entre 2010 e 2014,
exceto em Santarém, Rio Maior e Coruche onde se observou uma ligeira redução. A taxa
de motorização da Lezíria do Tejo, em 2014, era de 451 veículos por 1 000 habitantes,
ligeiramente inferior à do país (473 veículos/1 000 hab.).
Figura 71 | Taxa de motorização (veículos / 1 000 habitantes) em 2010 e 2014, por concelho

Fonte: Adaptado de Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do Tejo (CIMLT,
2016)

COBERTURA DE TRANSPORTES COLETIVOS
Na região da Lezíria do Tejo verifica-se a seguinte cobertura de transportes coletivos
rodoviários:
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 Transporte urbano: embora de oferta reduzida por parte dos municípios, apenas
os concelhos de Almeirim, Cartaxo, Golegã e Santarém possuem circuitos
urbanos/concelhios;
 Transporte interurbano: oferta disponível extensa e intricada, cobre uma parte
muito significativa do território da Lezíria do Tejo;
 Serviços de longo curso: rede presente em todos os concelhos da Lezíria do Tejo,
à exceção dos concelhos de Golegã;
No que refere à articulação entre os modos de transporte coletivo rodoviário e
ferroviário a região da Lezíria do Tejo é francamente limitada, observando-se estações
ferroviárias e terminais rodoviários sem ligação entre eles ou com ligação deficitária.

PRINCIPAIS PLATAFORMAS LOGISTICAS
As plataformas logísticas são analisadas neste sector numa perspetiva do
condicionamento da mobilidade a que os eventos climáticos podem conduzir e de que
forma o transporte de mercadorias, associado às plataformas logísticas, pode ser
afetado.
Como principais plataformas logísticas da região da Lezíria do Tejo identificam-se:
o

Parque Logístico da Azambuja;

o

Companhia Logística de Combustíveis.

Embora não esteja na área da região, refere-se o Terminal Multimodal do Vale do Tejo,
uma vez que está justaposto à fronteira norte da região, nomeadamente do concelho da
Golegã.

Assim, verifica-se que a região da Lezíria do Tejo apresenta uma forte componente de
apoio à indústria ao nível da distribuição de bens e mercadorias, que se encontra
dependente da circulação de tráfego nas principais vias de ligação às plataformas
logísticas identificadas.
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2.2.11.2. Comunicações
As infraestruturas de comunicações, nomeadamente as de telecomunicações, são
consideradas infraestruturas fundamentais. Neste sentido caracteriza-se a distribuição
de antenas na região da Lezíria do Tejo, de acordo com a informação disponibilizada.
Na figura seguinte representa-se a distribuição de antenas de telecomunicação na
Lezíria do Tejo, excluindo-se da análise o município de Azambuja - por insuficiência de
informação nesta matéria - e o município de Coruche - por se encontrar excluída da
avaliação de vulnerabilidades atuais.
Figura 72 | Antenas de telecomunicação na Lezíria do Tejo

Fonte: Adaptado de Estudo e caracterização de Riscos (CIMLT, 2015)

Em termos de cobertura de comunicações móveis, a região da Lezíria do Tejo é
abrangida pelas três principais operadoras móveis nacionais: MEO, NOS e Vodafone;
predominando a operadora MEO, seguido da Vodafone.
No total, contabilizam-se mais de 230 antenas na Lezíria do Tejo verificando-se, como é
expectável, uma maior densidade de antenas nas áreas nas áreas urbanas. De salientar a
baixa densidade de antenas no município de Alpiarça e da Chamusca.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
120

2.2.12.

Economia

O tecido empresarial da Lezíria do Tejo é dominado pelas micro e pequenas empresas,
representam mais de 96% das mais de 24 mil empresas da região, acompanhando a
estrutura empresarial da região do Alentejo (97%) e do País (96%). Os efeitos da crise
económica e financeira, bem como do programa de ajustamento a que foi sujeita a
economia portuguesa tiveram impactes negativos na região da Lezíria do Tejo, que
ainda não foram totalmente debelados. Entre 2008 e 2016 nota-se uma quebra de 8%
do número de empresas, embora se observe uma trajetória de recuperação entre 2014
e 2016, com um crescimento de 5%.
Esta conjuntura adversa teve impactes mais pronunciados na Lezíria do Tejo, sobretudo
quando comparados com o país. As quebras, em termos relativos, nos diferentes
indicadores da atividade económica da Lezíria do Tejo foram superiores aos registados
no país, com a região a evidenciar maiores dificuldades em retomar os níveis de 2009
(ver Figura 73).
Mas, num quadro de perda de postos de trabalho, da contração do investimento e do
recuo da riqueza criada para o conjunto dos sectores de atividade económica, observouse uma tendência divergente nas atividades associadas ao sector primário: entre 2009
e 2016, o emprego neste sector registou um crescimento superior a 18%,
representando cerca de 10 mil postos de trabalho na região, com o VAB e a formação
bruta de capital fixo (proxy para o investimento privado) a registarem um crescimento
nominal significativo (na ordem dos 40%).
De facto, o perfil de especialização produtiva da Lezíria do Tejo é fortemente
determinado pelos seus recursos endógenos, com os seus solos férteis e o coberto
florestal a apresentarem um contributo significativo na afirmação das atividades de
produção agrícola e florestal.
As atividades do sector primário concentram 15% do pessoal ao serviço e 9% do VAB
das empresas da região, um peso cerca de três vezes superior no emprego e mais de
cinco vezes superior no VAB face ao peso destas atividades na estrutura produtiva
nacional. Este sector apresenta, ainda, um contributo essencial para o desenvolvimento
das atividades ligadas à valorização dos recursos agrícolas e florestais do território, pelo
seu papel decisivo no aprovisionamento das indústrias agroalimentares e de base
florestal. Numa leitura mais fina, podemos observar um maior grau de especialização,
face ao perfil da Lezíria do Tejo, nos concelhos de Alpiarça, Almeirim, Chamusca,
Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos (ver Figura 73).
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Figura 73 | Evolução do tecido económico da Lezíria do Tejo (2009-2016)
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Legenda: linha cinzenta – Portugal; linha verde – Lezíria do Tejo (NUT III)
Nota: Produção, FBCF, VAB e Volume de negócios a preços correntes
Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas
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O QL é, no essencial, uma medida de localização, no
sentido em que permite avaliar o grau relativo de
concentração de uma determinada atividade.
No cálculo do QL é comparada a importância da
atividade j na região r, com a importância que essa
mesma atividade tem numa região padrão p.
Um QL inferior a 1 evidencia menor especialização
face à região padrão; um QL superior a 1 mostra
uma maior especialização face à região padrão.
Nota: o gráfico correspondente à Lezíria do Tejo
relaciona a região NUTSIII com o país; os gráficos
concelhios relacionam esses territórios com a região
NUTS III da Lezíria do Tejo.
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Salvaterra de Magos
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Legenda:
A

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

B

Indústrias extrativas

C

Indústrias transformadoras

D

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

E

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição

F

Construção

G

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

H

Transportes e armazenagem

I

Alojamento, restauração e similares

J

Atividades de informação e de comunicação

L

Atividades imobiliárias

M

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

N

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

P

Educação

Q

Atividades de saúde humana e apoio social

R

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

S

Outras atividades de serviços

O aprofundamento do perfil de especialização no sector primário levou, ao longo das
últimas décadas, à localização de investimentos das indústrias agroalimentar e
corticeira no território, com capacidade para competir no mercado global, e pelo
desenvolvimento de redes de cooperação, inovação e conhecimento, como é o caso do
Agrocluster do Ribatejo.
São as indústrias agroalimentares as mais representativas na estrutura de emprego da
Lezíria do Tejo, concentram cerca de 8% dos postos de trabalho na região e contribuem
para mais de 47% dos postos de trabalho nestas indústrias em toda a região do
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Alentejo7. Estas indústrias configuram um sector de elevada especialização da Lezíria do
Tejo (com um peso do emprego três vezes superior ao verificado na estrutura nacional).
A sua competitividade está ancorada numa combinação virtuosa entre as condições de
produção, mais vulneráveis a fenómenos extremos decorrentes das alterações
climáticas, e a orientação para a inovação e novas tendências de procura. Em termos de
especialização concelhia na ótica do emprego, face ao perfil da região, evidenciam-se os
concelhos de Rio Maior (indústrias alimentares), Almeirim (alimentares e bebidas),
Azambuja (alimentares), Coruche (alimentares) e Golegã (alimentares).
Também as indústrias extrativas se constituem como um sector de especialização da
Lezíria do Tejo (em particular nos concelhos de Rio Maior e Santarém), quer em termos
de emprego (um peso no emprego 2,8 vezes superior ao verificado no País), quer na
ótica do VAB (3,1 vezes superior ao contributo que estas atividades têm para a criação
de riqueza na estrutura de produção nacional). Mas a sua representatividade no tecido
empresarial da região é reduzida: 114 empresas (0,5% do total de empresas da região),
que geram um VAB de mais de 18 milhões de euros (1,5%) e empregam 449
trabalhadores (0,7%).
O sector do ambiente e resíduos (Divisão E da CAE) assume-se como um dos sectores de
maior especialização da região na ótica do emprego: o peso das atividades associadas a
este sector na região é cerca de duas vezes superior ao verificado no país. No concelho
da Chamusca situa-se um dos mais importantes clusters ambientais do país, o Eco
Parque do Relvão, que acolhe um alargado conjunto de empresas com atividades
associadas ao tratamento e eliminação de resíduos, bem como da valorização de
materiais.
O Eco Parque tem como objetivo implementar os princípios da ecologia industrial,
através da promoção de simbioses industriais que promovam a melhoria da
sustentabilidade e resiliência do tecido empresarial local, capacitando-o, também, para
responder aos desafios de adaptação às alterações climáticas.
O sector dos transportes e logística tem impactes substanciais no tecido empresarial
regional, apesar das dificuldades que têm vindo a enfrentar na conjuntura recente e que
tem afetado de forma adversa e transversal os vários sectores de atividade. É composto
por um tecido de mais de 500 empresas que empregam mais de 3200 trabalhadores, o
que corresponde a mais de 5% do emprego nas empresas da região, sobretudo nas
atividades de transporte rodoviário de mercadorias e na armazenagem e atividades
auxiliares dos transportes. Estas empresas eram responsáveis, em 2016, por mais de 7%
do VAB gerado na região, um contributo em linha com o que estas atividades têm na

7

Dados referentes a 2014
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estrutura do valor acrescentado bruto no país. Os concelhos de Azambuja e Benavente
constituem-se como os principais polos no domínio dos transportes e logística,
evidenciando um maior grau de especialização na ótica do emprego no contexto
regional.
Os transportes e a logística assumem uma importância acrescida no quadro das
alterações climáticas, pelo seu contributo significativo para a emissão de gases com
efeito de estufa. As exigências ambientais e a crescente preocupação com a
sustentabilidade colocam desafios assinaláveis a um setor que é indispensável na
estruturação das cadeias de valor da região, quer no aprovisionamento das atividades
industriais, quer na distribuição dos bens aos clientes e consumidores.
A antecipação de tendências e a adoção de novos modelos de gestão das operações
logísticas são desafios concretos que dizem respeito a todo o tecido económico regional,
mas que exigirão uma maior capacidade de adaptação das empresas ligadas à logística,
que podem assumir-se enquanto nós estruturantes das cadeias de valor pela indução de
melhorias na sustentabilidade e competitividade das empresas da região.
A construção, apesar de não configurar um sector de especialização face ao padrão
nacional, assume uma importância que não pode ser descurada no tecido empresarial
local. Este sector concentra mais de 1300 empresas (cerca de 6% das empresas da
região), mais de 4400 pessoas ao serviço (7% da região) e contribui com cerca de 63
milhões de euros para a riqueza produzida pelas empresas (6% da região).
Embora o perfil de especialização da região seja determinado por atividades ligadas à
valorização dos recursos endógenos, o tecido económico da Lezíria do Tejo tem revelado
uma progressiva preponderância dos serviços, mais evidente nos centros urbanos dos
concelhos da região.
Metade do emprego nas empresas da Lezíria do Tejo está concentrado nas atividades
ligadas aos serviços8, e, mesmo num cenário de perda de postos de trabalho de 11%
entre 2009 e 2016, a representatividade destas atividades na estrutura do emprego da
região até aumentou ligeiramente face a 2009, o que indicia perdas mais significativas
nos restantes sectores de atividade, em particular aqueles mais expostos à concorrência
dos mercados internacionais.
A preponderância dos serviços diminui, porém, quando analisada na ótica de criação
de riqueza. Em 2016, o VAB gerado pelas empresas do sector dos serviços correspondia
a cerca de 40% do total da riqueza criada pelas empresas da região.

8

Neste caso o termo “serviços” refere-se às CAE das Secções G a S, com exceção da Secção H, tratada de
forma autónoma.
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São as atividades ligadas ao comércio as que apresentam maior contributo para a
criação de emprego: em 2016 concentravam mais de 13 mil postos de trabalho,
representando mais de um quinto do emprego na região, embora se tenha registado
uma contração superior a 20% entre 2009 e 2016. Estas atividades apresentam,
também, um contributo assinalável para a criação de riqueza: geraram mais de um
quinto do VAB em 2016 na Lezíria do Tejo e foram responsáveis por mais de metade do
VAB gerado nos serviços.
De facto, as atividades ligadas ao comércio são, no que diz respeito ao sector dos
serviços, as únicas que acompanham o perfil nacional de especialização na ótica de
emprego e de criação de riqueza. Contudo, analisando o perfil de especialização da
Lezíria do Tejo no quadro da NUTSII Alentejo, observa-se uma especialização nas
atividades de informação e comunicação, de educação e de saúde humana e apoio
social na ótica do emprego, em particular nos concelhos de Santarém e Coruche.
Quando se analisa a especialização na ótica da riqueza criada, observa-se uma forte
especialização da Lezíria do Tejo face à região do Alentejo nas atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares, nas atividades administrativas e dos serviços de apoio,
bem como na educação.
A compreensão dos potenciais efeitos das alterações climáticas, em particular dos
fenómenos climáticos extremos, sobre os serviços de interesse geral, os serviços ao
consumo, os serviços às empresas e as atividades turísticas é fundamental para garantir
os níveis de acesso que se exigem na atualidade. Os impactes decorrentes das
alterações climáticas podem ser decisivos na competitividade das empresas da região,
na criação de emprego e na geração de riqueza, com consequências na atratividade do
território para residentes, empresários, empreendedores, investidores e turistas.
As temperaturas elevadas, as ondas de calor, as secas e a precipitação excessiva (cheias
e inundações) são fenómenos com um potencial de impactes em todo o tecido
económico da Lezíria do Tejo, que podem determinar alterações nos modelos de
negócio, nas cadeias de produção e aprovisionamento e mesmo nas dinâmicas de
procura, com reflexos para a capacidade de adaptação e sustentabilidade do tecido
socioeconómico regional.
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Figura 74 | O tecido empresarial da Lezíria do Tejo (2016)
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G – Comércio por grosso e a retalho

5 110

13 244

259 467 854

518
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1 711
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J – Atividades de informação e de
comunicação

229
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L – Atividades imobiliárias
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9 585 775

M – Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e afins

1 891

2 968

39 417 761

N – Atividades administrativas e
serviços de apoio

2 721
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53 509 149

P – Educação

1 099

1 511

7 076 584

Q – Atividades de saúde humana e
apoio social

1 565

2 882

41 082 477

560

665

6 298 703

1 215

2 360

40 502 120

Total da Lezíria do Tejo
A – Agricultura, produção animal,
caça e floresta e pesca
B – Indústrias extrativas
C – Indústrias transformadoras

H – Transportes e armazenagens
I – Alojamento e restauração

R – Atividades artísticas, de
espetáculos, desportivas
S – Outras atividades de serviços

Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas
Nota: em virtude do segredo estatístico, o VAB para a Secção C não contabiliza o concelho de Salvaterra
de Magos; para a Secção E não são contabilizados os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Rio Maior e
Salvaterra de Magos. Por esse motivo, a soma dos valores em coluna não corresponde ao total agregado
para a Lezíria.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
129

Esta página foi deixada propositadamente em branco
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3. METODOLOGIA

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
3.1. METODOLOGIA DE BASE: ADAM
A abordagem metodológica seguida no PIAAC-LT apoia-se na metodologia ADAM (Apoio
à Decisão em Adaptação Municipal) apresentada e utilizada no âmbito do
ClimaAdaPT.Local, sendo composta por seis etapas (Figura 75).
Figura 75 | Etapas da metodologia ADAM

Todo o processo se desenrolará, deste modo, em torno da identificação de
vulnerabilidades, atuais e futuras, e posterior identificação, avaliação e monitorização
das opções de adaptação e mitigação.
3.2. GRUPO DE TRABALHO
Destaca-se que o grupo de trabalho é constituída por representantes do:
 Consórcio (PROCESL e Matos & Fonseca);
 CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo;
 11 Municípios da Lezíria do Tejo (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém);
 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
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 Associação Nacional da Proteção Civil (ANPC) / Comando Operacional Distrital
(CDOS) de Santarém;
 Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT);
 Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém.

O Anexo I lista todos elementos que participaram no desenvolvimento do presente
documento.

3.3. FASES DO PROJETO
O PIAAC-LT foi desenvolvido em quatro fases distintas, identificadas na Figura 76, onde
são destacados os principais inputs e outputs, bem como, os principais momentos
participativos ao longo do plano e os sectores abrangidos.
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Figura 76 | Esquematização da abordagem metodológica seguida no PIAAC-LT
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4. ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

4. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
4.1. ENQUADRAMENTO GLOBAL
As alterações climáticas são um dos principais desafios que as cidades e municípios
terão de enfrentar durante o século XXI.
O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à
superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao
registado no período 1850 -1900, estimando-se que as concentrações de Dióxido de
Carbono (CO2) na atmosfera terrestre tenham aumentado em 40% desde o período préindustrial, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis e a alterações de
usos do solo.

IPCC
Alteração da temperatura média global  Aumento de 1,5°C
Aumento das concentrações de Dióxido de Carbono

Relativamente às projeções futuras, estas apontam para que a emissão continuada de
gases de efeito de estufa (GEE) provoque um aumento adicional da temperatura média
global e diversas alterações no sistema climático, só possíveis de conter com uma
contínua e significativa redução de emissões de GEE.
As alterações recentes no clima têm provocado impactes nos sistemas naturais e
humanos em todos os continentes e oceanos, merecendo especial atenção as
alterações previstas no Ciclo da Água, sendo a gestão dos recursos hídricos considerada
na ENAAC como uma das temáticas prioritárias, dado o seu carácter estratégico e
transversal em termos de adaptação às alterações climáticas em Portugal.
O ciclo da água é, pois, um componente fundamental do sistema climático. A água
circula em oceanos e mares, na atmosfera e à superfície da terra e a evaporação e
condensação constituem os principais meios de transferência de energia para a, e na
atmosfera (Houghton, 2004). Esta estreita relação implica, necessariamente, que
perturbações no sistema climático provoquem alterações significativas no ciclo
hidrológico, nomeadamente na precipitação.
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Figura 77 | Esquematização do ciclo da água

Adaptado de (Houghton, 2004).

Em geral, registam-se diminuições na precipitação nas regiões subtropicais e aumentos
na precipitação a maiores latitudes (América do Norte, Euroásia e Argentina). A
diminuição de precipitação é especialmente evidente no Mediterrâneo, Sul da Ásia, e
em África. Nas regiões mais a Norte há mais precipitação sob a forma de chuva por
substituição da queda de neve (Trenberth, 2011).
À escala regional, no entanto, é expectável que as alterações sejam díspares, prevendose uma redução da precipitação nas regiões secas e um aumento nas regiões húmidas
(“wet get wetter and dry get drier”), aumentando também a variabilidade e intensidade
da precipitação (aumento de precipitação durante as tempestades, embora mais
espaçadas no tempo).

ESCALA REGIONAL
Redução da precipitação nas regiões secas
Aumento da precipitação nas regiões húmidas
Aumento da variabilidade e intensidade da Precipitação

A longo prazo os modelos apresentados no relatório do IPCC apresentam, de forma
consistente e robusta, um aumento de temperatura global para todos os cenários RCP
(Representative Concentration Pathways), com um aumento gradual da precipitação
global ao longo do século XXI, atingindo-se valores de alteração de cerca de 0,05
mm.dia-1 ou 0,15 mm.dia-1, em 2100, para os cenários RCP 2.6 e RCP 8.5
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respetivamente, verificando-se uma relação aproximadamente linear entre precipitação
e temperatura.
Para Portugal a incerteza das projeções da precipitação é igualmente elevada. No
entanto, quase todos os modelos analisados preveem redução da precipitação em
Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. Os eventos de precipitação
tendem a ser progressivamente mais concentrados, com alterações nos padrões de
distribuição sazonal que incluem um decréscimo da precipitação de cerca de 30% nos
valores totais da Primavera, decréscimo de 35 a 60% nos valores totais do Outono e um
aumento de 20 a 50% nos valores totais do Inverno. Associado à precipitação mais
concentrada em determinados períodos de tempo, admite-se um aumento da variação
sazonal do escoamento e um aumento do risco de cheias, este com um grau de
confiança de 33 a 95% (Santos & Miranda, 2006).

EM PORTUGAL
Redução da precipitação durante a Primavera, Verão e Outono
Eventos de precipitação mais concentrados
Aumento da variação sazonal do escoamento
Aumento do risco de cheias

Para os cenários de alterações climáticas geralmente utilizados, as projeções para o
século XXI apontam para um aumento da precipitação nos trópicos e nas latitudes
mais elevadas e uma redução nas regiões subtropicais, como atrás referido. No
entanto, os fenómenos extremos de precipitação aumentam para a globalidade do
globo (O’Gorman & Schneider, 2009).
Não existe uma relação entre as alterações globais na precipitação e os mecanismos de
controlo destes eventos extremos, podendo estes, no entanto, ser analisados e
explicados sob dois prismas diferentes:


Um primeiro, considerando que os eventos extremos de precipitação ocorrem
quando a maior parte do vapor de água disponível na atmosfera, condensa e
precipita rapidamente numa única tempestade. O valor de saturação é
determinado pela relação de Clausius-Clapeyron e um aumento de temperatura
implica mais vapor de água disponível, sendo expectável que este aumento de
vapor de água na atmosfera faça aumentar a intensidade dos eventos de
precipitação, mas que tenha pouco impacte na sua frequência.
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 Outro, proposto por (O’Gorman & Schneider, 2009), associando estes eventos
extremos a um fluxo de convergência horizontal anómalo e velocidade vertical de
convecção que se alterará de forma complexa com um aumento da temperatura.
Importante será salientar que no Relatório do IPCC (AR5) é referido como muito
provável (probabilidade de ocorrência entre 90%-100%) que os eventos de
precipitação extrema se tornem mais frequentes e intensos na maioria das superfícies
continentais das latitudes médias e nas regiões tropicais húmidas.

4.2. PROJEÇÕES CLIMÁTICAS MÉDIAS
Para as projeções climáticas foram considerados dois cenários RCP4.5 (estabilização) e
RCP8.5 (pior cenário) e utilizados dois modelos regionalizados a partir de dois modelos
globais:
 Modelo 1: SMHI-RCA4 a partir do modelo global MPI-M-MPI-ESM-LR
 Modelo2: KNMI-RACMO22E a partir do modelo global ICHEC-EC-EARTH

De forma a identificar as potenciais alterações (anomalias) projetadas entre o clima
atual e futuro, foram simulados três períodos de trinta anos (normais climáticas):
 1971-2000 (clima atual);
 2041-2070 (médio-prazo);
 2071-2100 (longo-prazo).

No caso dos modelos utilizados no PIAAC-LT foram obtidos os valores diários das
seguintes variáveis climáticas analisadas até ao final do século, para os seus valores
médios anuais e anomalias (potenciais alterações) relativamente ao clima atual:
 Temperatura (máxima, média e
mínima);

 Velocidade do vento (média);
 Humidade Relativa.

 Precipitação (acumulada);

Para cada uma destas variáveis climáticas foram analisadas médias mensais, sazonais e
anuais, assim como alguns indicadores relativos a eventos extremos. Os indicadores e
índices utilizados para os extremos foram os seguintes:
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 Número de dias de verão (temperatura máxima superior ou igual a 25°C);
 Número de dias muito quentes (temperatura máxima superior ou igual a 35°C);
 Número de dias de geada (temperatura mínima inferior ou igual a 0°C);
 Número de noites tropicais (temperatura mínima superior ou igual a 20°C);
 Número de dias em ondas de calor (consultar definição no glossário que integra o
presente documento);
 Número de dias de chuva (precipitação superior ou igual a 1 mm).
A anomalia climática consiste na diferença entre o valor de uma variável climática num
dado período de 30 anos relativamente ao período de referência (neste caso os dados
simulados para 1971-2000).

4.2.1.Temperatura
Ambos os cenários e modelos utilizados projetam um aumento da temperatura média
anual até ao final do século (vd. Quadro 29). Relativamente às anomalias projetadas,
estas variam entre um aumento de 1,3 °C e 2,1°C para meio do século (2041-2070) e
entre 1,6°C e 3,7°C para o final do século (2071-2100), em relação ao período histórico
simulado (1971-2000).
Quadro 29 | Anomalias da temperatura média anual para ambos os modelos e cenários
Variável
Climática

Modelo
Climático

Histórico Simulado
(1971-2000)

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

Temperatura
média (ºC)

1

15.24

1.30

1.73

2.09

3.55

2

14.23

1.57

1.58

2.01

3.67

As variações mensais projetadas são ilustradas na figura seguinte para ambos os
modelos e cenários.
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Figura 78 | Variações mensais de temperatura projetadas para ambos os modelos e cenários

No que diz respeito às médias mensais da temperatura máxima, ambos os cenários e
modelos projetam aumentos para todos os meses, até ao final do século (Quadro 30).
Estas projeções apresentam diferentes amplitudes e variações sazonais, com o modelo 1
a projetar anomalias mais pronunciadas, para ambos os cenários.
As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão e outono. Por exemplo,
relativamente às projeções para o mês de setembro, as anomalias podem variar entre
aumentos de 2,1 - 4,1°C (meio do século) e 2,4 - 6,0°C (final do século).
As projeções da média da temperatura mínima apontam também para aumentos, com
as maiores anomalias a serem projetadas para o verão (até 4,7°C).
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Quadro 30 | Anomalias da temperatura máxima para ambos os modelos e cenários
Variável
Climática

Modelo
Climático

Histórico
Simulado
(1971-2000)
13.11
13.90
16.07
18.14
20.68
27.48
31.50
31.00
26.87
20.82
16.46
13.68
12.97
14.54
16.53
18.25
20.31
25.21
29.39
29.86
25.98
20.72
16.16
13.47

Mês
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

1

Temperatura
máxima (ºC)

2

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

0.92
0.71
0.30
0.12
2.64
1.36
1.84
1.90
2.80
1.98
1.17
0.79
1.05
0.56
0.60
1.71
2.64
2.21
1.98
2.15
2.09
1.81
1.73
1.43

1.22
1.09
0.98
1.17
1.73
2.21
3.36
2.42
3.04
2.68
1.80
1.15
1.43
0.97
0.66
1.11
2.38
2.10
1.96
1.90
2.38
1.65
1.62
1.27

1.33
1.20
0.96
1.57
2.99
2.18
3.05
3.41
4.13
3.15
1.76
1.62
1.19
1.20
0.76
2.14
3.10
2.94
3.36
2.39
2.56
2.32
1.78
1.42

2.09
1.64
2.05
2.60
4.39
5.18
5.62
5.10
5.98
5.11
3.45
2.99
2.36
2.23
2.13
3.58
5.04
5.43
4.98
4.63
4.69
4.26
3.15
2.79

Os modelos climáticos são representações da realidade e habitualmente os dados
simulados pelos modelos para o período de referência apresentam um desvio
relativamente aos dados observados. No que se refere aos dados para os diferentes
municípios, este desvio, pode ser observado na comparação entre os dados modelados
e os observados para a média mensal da temperatura máxima (IPMA). Assume-se como
pressuposto que este desvio se irá manter, sendo possível calcular desta forma as
projeções para cada um dos municípios. Dever-se-á referir que não se registam desvios
dignos de nota.
4.2.2.Precipitação
No que diz respeito à precipitação, ambos os cenários e modelos projetam uma
diminuição da precipitação média anual até ao final do século (vd. Quadro 31).
Quadro 31 | Anomalias da precipitação média anual para ambos os modelos e cenários
Variável
Climática

Modelo
Climático

Histórico Simulado
(1971-2000)

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

Precipitação
média anual(mm)

1

1095.07

-23.09

-125.83

-85.66

-172.51

2

670.82

-44.11

-13.71

-37.86

-48.47
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Consoante o cenário e modelo escolhido, as projeções apontam para uma redução que
pode variar de entre 7% a 15%, relativamente aos valores históricos simulados para o
período 1971-2000.
As anomalias projetadas até ao final do século apontam para reduções na primavera,
verão e outono. Em relação ao inverno, as projeções não apresentam um sinal
inequívoco, verificando-se alguns aumentos significativos para alguns modelos e
cenários.
Quadro 32 | Anomalias da precipitação média para ambos os modelos e cenários
Variável
Climática

Precipitação
média anual
(mm)

Modelo
Climático

Mês

1

jan

1

fev

1
1

Histórico
Simulado
(1971-2000)

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

155.35

58.23

10.96

52.01

25.49

130.62

-4.30

-6.91

2.35

8.85

mar

96.74

21.73

-12.00

-6.15

12.21

abr

86.89

-1.44

-14.92

-23.24

-31.80

1

mai

72.11

-39.02

-24.46

-27.86

-31.78

1

jun

23.81

0.17

-9.41

-12.76

-16.29

1

jul

3.26

1.35

1.05

3.43

0.45

1

ago

11.71

-5.27

-1.79

-5.93

-2.84

1

set

47.31

-25.17

-22.99

-26.46

-27.15

1

out

131.18

-27.05

-38.34

-42.48

-73.14

1

nov

179.36

-20.76

-42.68

-28.18

-47.47

1

dez

156.73

18.44

35.66

29.61

10.96

2

jan

88.64

18.69

-7.35

19.22

25.61

2

fev

65.23

25.81

17.46

-2.18

9.52

2

mar

68.72

3.39

11.36

17.11

-6.03

2

abr

79.53

-30.87

-6.83

-26.93

-28.21

2

mai

49.41

-18.57

-15.59

-16.68

-20.35

2

jun

13.66

0.72

-0.04

0.03

-2.21

2

jul

6.23

-2.29

-4.30

-3.66

-4.38

2

ago

6.16

1.53

0.46

-1.96

-0.73

2

set

17.11

5.30

1.71

6.08

-3.48

2

out

69.91

-3.48

-6.08

-4.01

-26.63

2

nov

94.37

-19.52

-6.18

-8.85

-0.12

2

dez

111.85

-24.82

1.67

-16.03

8.54

4.2.3.Vento
Considerando ambos os modelos e cenários, as projeções da média anual da velocidade
média do vento à superfície são contraditórias. No entanto, estas projeções devem ser
encaradas com prudência, uma vez que existe uma grande incerteza relativa à

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
143

modelação climática do vento, devendo considerar-se que esta variável pode manter-se
constante até ao final do século.
Quadro 33 | Anomalias da velocidade média do vento à superfície para ambos os modelos e
cenários
Variável
Climática
Velocidade
média do vento à
supeficie (m/s)

Modelo
Climático

Histórico Simulado
(1971-2000)

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

1

3.70

0.03

-0.04

0.02

-0.02

2

3.48

-0.08

-0.07

-0.04

-0.07

4.2.4.Indicadores e Índices Extremos
4.2.4.1.

Temperatura

Ambos os modelos e cenários projetam, ao longo do século, um aumento dos valores
extremos de temperatura, incluindo uma redução do número de dias de geada (vd.
Quadro 34).
Quadro 34 | Anomalias dos indicadores extremos para a temperatura para ambos os modelos e
cenários
Variável
Climática
Nº médio de dias
de verão

Nº médio de dias
muito quentes
Duração média
de ondas de calor
(nº dias)
Nº médio de
noites tropicais

Nº médio de dias
de geada

Modelo
Climático

Histórico Simulado
(1971-2000)

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

1

104

23.53

28.47

34.87

51.93

2

97

26.43

24.00

33.27

58.33

1

21

14.80

18.53

23.13

41.83

2

8

11.53

10.03

16.33

36.33

1

6

5.50

6.97

7.27

10.83

2

6

4.00

4.03

5.90

10.87

1

5

6.93

11.03

14.33

35.60

2

1

3.17

2.80

5.40

19.33

1

4

-2.57

-2.83

-3.07

-3.77

2

15

-7.63

-9.70

-9.07

-14.30

É projetado um aumento do número médio de dias de verão (entre 23 e 58 dias) e do
número médio de dias muito quentes (entre 10 e 42 dias). Em relação ao número de
dias em ondas, ambos os modelos e cenários apontam para um aumento. As projeções
em ambos os modelos e cenários apontam ainda para um aumento do número médio
de noites tropicais (entre 2 e 36 noites) até ao final do século, e para uma diminuição
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no número médio de dias de geada que, até ao final do século, poderão diminuir até
próximo de zero no cenário RCP8.5 do modelo 2.

4.2.4.2.

Precipitação

Em ambos os modelos e cenários é projetada uma diminuição (entre 7 e 26 dias) no
número médio anual de dias com precipitação, até ao final do século (vd. Quadro 35).
Quadro 35 | Anomalias dos indicadores extremos para a precipitação para ambos os modelos e
cenários
Variável
Climática

Modelo
Climático

Histórico Simulado
(1971-2000)

Nº de dias de
precipitação

1

121.87

2

96.43

2041-2070
RCP 4.5

2071-2100
RCP 4.5

2041-2070
RCP 8.5

2071-2100
RCP 8.5

-8.03

-15.83

-15.97

-26.27

-9.03

-7.23

-10.37

-14.20

Em termos sazonais, é projetado um decréscimo no número de dias com precipitação
em todas as estações, sendo esta diminuição mais acentuada na primavera e no
outono.

4.2.4.3.

Humidade Relativa

Em ambos os modelos e cenários é projetada uma diminuição dos valores de humidade
relativa média, sendo mais significativa entre maio e outubro para ambos os modelos.
Importa ainda salientar que o indicador P-E (precipitação menos evapotranspiração)
para a Lezíria do Tejo confirma as projeções para a Europa Mediterrânica (IPCC), com
reduções em ambos os modelos para qualquer dos cenários.
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Quadro 36 | Anomalias dos indicadores extremos para a humidade relativa para ambos os
modelos e cenários
Variável
Climática

Modelo
Climático

Mês

Humidade
Relativa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

Histórico
2041-2070
Simulado
RCP 4.5
(1971-2000)
87.68
-0.01
85.01
1.02
82.37
0.17
78.42
1.48
75.84
-5.00
64.04
-2.45
55.48
-2.05
57.01
-2.47
65.51
-5.55
79.71
-4.58
86.23
-1.21
87.35
0.82
86.71
-0.52
81.12
0.62
75.46
0.39
73.45
-2.57
70.65
-4.78
63.75
-1.47
59.89
-2.77
58.76
-2.28
63.88
-0.29
75.46
-0.68
83.56
-1.60
86.94
-0.38

2071-2100
RCP 4.5
0.12
0.41
-1.19
-1.06
-3.56
-4.00
-4.17
-1.12
-4.91
-5.31
-1.06
0.95
-0.43
1.09
1.15
-0.12
-2.62
-0.75
-1.98
-0.79
0.33
0.15
0.11
0.07

2041-2070
RCP 8.5
-0.47
1.30
0.04
-1.59
-6.28
-3.29
-2.48
-3.89
-8.33
-5.49
-1.27
0.68
-0.46
-0.43
0.92
-1.95
-4.23
-2.35
-4.41
-0.83
-0.23
-0.81
-0.52
-0.94

2071-2100
RCP 8.5
-0.30
1.03
0.21
-2.48
-7.81
-7.99
-5.00
-3.15
-8.60
-10.18
-2.90
0.65
-0.58
-0.23
-0.07
-3.05
-6.05
-6.05
-5.64
-2.87
-2.55
-3.02
-0.57
-0.48

4.3. LEZÍRIA DO TEJO
Os resultados das normais climatológicas 1971-2000 permitem identificar os diferentes
tipos de clima, tendo-se utilizado para Portugal Continental a classificação de KöppenGeiger, que corresponde à última revisão de Köppen em 1936. Na maior parte do
território Continental o clima é Temperado, do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs
(Clima temperado com Verão seco).
As principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo são apresentadas de
forma resumida no Quadro 37 e detalhadas nos pontos seguintes. O conjunto global dos
dados projetados para a Lezíria do Tejo pode ser encontrado no Anexo IV – Projeções
Climáticas.
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Quadro 37 | Principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo
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5. PERFIL DE IMPACTES
CLIMÁTICOS LOCAIS

5. IMPACTES E VULNERABILIDADES ATUAIS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A vulnerabilidade consiste na propensão ou predisposição que determinado elemento
ou conjunto de elementos têm para serem impactados negativamente (Figura 79). A
vulnerabilidade agrega uma variedade de conceitos, incluindo exposição,
suscetibilidade, severidade, capacidade para lidar com as adversidades e a capacidade
de adaptação (IPCC, 2014).
Figura 79 | Metodologia de análise para identificação e caracterização de vulnerabilidades

Esta etapa contemplou as seguintes ações:
 Análise dos diferentes aspetos relacionados com a vulnerabilidade do clima atual
nos Municípios da Lezíria do Tejo;
 Criação de uma base de dados de eventos climáticos (data, localização, detalhes
da ocorrência), impactes e consequências, entidades envolvidas na resposta,
existência/superação de limiares críticos, do qual resultará a elaboração de um
Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L) para cada Município da Lezíria do
Tejo. A base de dados do PIC-L é ainda associada a shapefiles com a localização
dos impactes registados, sendo que o nível de desagregação apresentado varia
consoante o detalhe da informação recebida;
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 Realização de um workshop com os principais stakeholders identificados, para
além dos parceiros envolvidos (11 municípios da Lezíria do Tejo, ICNF, GNR, ANPC
e DRAPLVT), que teve como objetivo obter perceções de grupo e partilhar
informação e conhecimento, possibilitando alimentar a base de dados do PIC-L.
No Anexo II – Relatórios de Workshops Participativos encontra-se o relatório da
atividade.

5.2. PERFIL DE IMPACTES CLIMÁTICOS LOCAIS (PIC-L)
5.2.1.Enquadramento
O PIC-L consiste numa ferramenta de apoio à análise da suscetibilidade, exposição,
capacidade de adaptação e vulnerabilidade dos municípios ao clima atual. Esta
ferramenta constitui uma base de dados, composta por diferentes campos (vd Quadro
38).
O objetivo da construção desta base de dados, já utilizada no âmbito do projeto
ClimaAdaPT, é o de sistematizar informações sobre eventos meteorológicos que
tiveram impactes locais, de forma a responder a quatro questões fundamentais:
 Como foram os municípios afetados pelos diferentes eventos climáticos a que se
encontram expostos?
 Quais foram as consequências desses eventos?
 Que ações foram tomadas para resolver essas consequências?
 Que limiares críticos foram ultrapassados?

5. Data do evento climático
(dd/mm/aaaa)

6. Tipo de evento climático

8. Impacte

9. Detalhes das
consequências

10. Localização

11. Responsáveis pela
resposta

12. Responsáveis
planeamento da resposta

13. Ações / respostas

14. Eficácia das ações /
respostas

15. Que limiares críticos
foram ultrapassados

Quadro 38 | Principais campos do PIC-L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O levantamento dos eventos climáticos passados que afetaram a Lezíria do Tejo
(idealmente para os últimos 15 anos), foi efetuado com base em diversas fontes - dados
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e recursos internos dos serviços municipais, dados da Autoridade Nacional de Proteção
Civil através do CDOS de Santarém e do CDOS Lisboa, ICNF, GNR de Santarém, DRAPLVT,
imprensa local, regional e nacional, recolha de informação junto de outras entidades,
dados e relatórios do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), entre outros.
Tendo por objetivo obter uma base de dados por município, foi utilizada a seguinte
metodologia de recolha e tratamento de dados:
i.

Utilização dos registos de ocorrências fornecidos pelo CDOS de Lisboa para o
município de Azambuja e pelo CDOS de Santarém para os restantes municípios
da Lezíria do Tejo, com exceção do município de Coruche, que já tem um PIC-L
criado no âmbito do projeto ClimAdaPT. Estas ocorrências (de 2007 a 2016)
foram então filtradas com base na sua duração (superior a 1,5 h) e número de
ocorrências diárias (superior a 3). À lista assim obtida foram acrescidos os
eventos com registos de vítimas. Desta primeira iteração resultaram
521 registos para o conjunto dos 10 municípios;

ii.

A segunda iteração corresponde à consideração dos dados do SGIF (2001 a
2015). Estes dados foram igualmente filtrados, considerando-se apenas os
eventos mais relevantes para cada município (área ardida superior a 0,2% da
área do município). Desta forma foram obtidos 25 registos que se adicionaram à
lista anterior;

iii.

À listagem obtida na sequência dos pontos anteriores foram adicionados os
eventos/ ocorrências fornecidos por outras entidades (e.g. GNR de Santarém,
DRAP-LVT);

iv.

Finalmente foram segregados os dados por município, preparando-se uma base
de dados municipal de modo a que a mesma fosse trabalhada e
completada/validada pelos técnicos municipais envolvidos no processo de
elaboração do PIAAC-LT, adicionando-se os dados recolhidos junto de serviços
municipais, órgãos de comunicação social e outros.
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5.2.2.Impactes e Vulnerabilidades Observadas
O Quadro seguinte resume os principais impactes associados aos eventos climáticos
ocorridos na Lezíria do Tejo.
Quadro 39 | Síntese dos principais impactes associados aos eventos climáticos

Evento

Principais impactes

Principais consequências




Danos para a vegetação e culturas



Alterações no uso de
equipamentos/serviços



Afetação dos equipamentos da Escola Básica de Manique do Intendente e
da Associação Abrigo (abrigo de animais) em Azambuja

Danos para as infraestruturas



Falha no fornecimento de energia elétrica



Desabamento Estruturas Edificadas



Danos nos telhados de habitações



Destruição da cobertura de uma infraestrutura auxiliar no Lar de idosos
Universal de Casais da Margana em Azambuja



Danos em mobiliário de jardins particulares que "voaram" e casos
pontuais de moradias destelhadas, no município de Benavente



Danos na cobertura do Ginásio da Piscina Municipal de Benavente



Desalojamento de pessoas



Queda de árvores causou uma vítima civil (2 registos) em Almeirim



Danos em infraestrutura de forcagem (estufas, estufins), túneis,
equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de instalações
agropecuárias, redes de abrigo, mantas térmicas e vedações conduziram
a perdas nas produções instaladas (morangos, entre outras) e culturas
permanentes (olivais, vinhas, entre outras)



A redução dos níveis freáticos levou à quebra da produção nas culturas de
sequeiro que, por consequência, conduziu ao aumento dos custos em
alimentação animal



Alteração da qualidade da água devido à acumulação de jacintos nos rios
e valas de drenagem associadas, no município de Benavente

VENTO FORTE

Danos em edifícios

Danos para a saúde

Interrupções/Danos para as cadeias
de produção

Danos para a vegetação e culturas

SECAS

Várias quedas de árvores, com corte de via pontual
Queda de árvore de grande porte sobre um edifício de habitação em
Benavente
Perda das produções instaladas e culturas permanentes afetadas (olivais,
vinhas, entre outros)
Quedas de árvores e danos na infraestrutura de forcagem (estufas,
estufins), túneis, equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de
instalações agropecuárias, redes de abrigo, mantas térmicas e vedações,
com perda das produções instaladas e culturas permanentes afetadas
(olivais, vinhas, entre outras) e viveiros

Interrupção/redução do
fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade

Interrupções/Danos para as cadeias

de produção
Alterações na biodiversidade



Redução da água disponível para as produções agrícolas
Mortalidade da população piscícola no município de Benavente
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Evento

Principais impactes

Cheias e inundações

Danos em edifícios

Deslizamento de vertentes

PRECIPITAÇÃO
EXCESSIVA

Alterações no uso de
equipamentos/serviços

Danos para as infraestruturas

Interrupção/redução do
fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade

Danos para a vegetação e culturas

Principais consequências


Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas no
município de Benavente



Vias submersas e acessos condicionados, com interrupção do trânsito



20 habitações inundadas em Almeirim



Perda de colheitas e danos para a vegetação, devido a cheias nos campos
agrícolas



Inundação de estruturas e superfícies,
estabelecimentos de restauração e estradas



Transbordo de linhas de água urbanas por insuficiência de escoamento no
município de Benavente



Ultrapassada a capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial e
das linhas de água, ocorreram inundações em edifícios que causou danos
aos mesmos e a bens pessoais no município de Benavente



Desabamento de estruturas edificadas



Desabamento de estruturas edificadas, com uma vítima civil no município
de Benavente



Movimento de massa em centro populacional em Azambuja



Aluimento de Terras no município do Cartaxo



Afetação dos equipamentos da Escola Básica de Manique do Intendente
em Azambuja



Falhas no fornecimento de energia



Vias interditas ao trânsito por estarem inundadas, com alteração de
percursos utilizados no quotidiano das populações



Danos em infraestruturas hidráulicas, em pontes, estradas, caminhos
pedonais e no pontão no município de Benavente



Ultrapassagem da capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial
urbana e de valas no município de Benavente



Rombo no dique de Valada



População sem abastecimento de água



Perda de colheitas



Saturação dos terrenos agrícolas.



Perdas na produção de tomate em Alpiarça



Quedas de árvores e cheias nos campos agrícolas que causaram a perda
de produção instaladas de pimento e tomate (25% da produção total de
tomate - 270 000ton no total da produção dos municípios envolvidos)



Cheias nos campos agrícolas adjacentes ao Vale do Sorraia



Arrombamento dos valados de proteção do Rio Almansor/Ribeira de
Santo Estêvão com arrastamento dos sedimentos para as áreas de cultivo

entre
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eles,

escolas,

Evento

Principais impactes


Perda das produções instaladas de tomate (25%) e pimento e saturação
dos terrenos agrícolas no município de Benavente



No total dos 6 incêndios houve a queima de cerca de 1956 ha de
povoamento, 822 ha de mato e 71 ha de área agrícola, no município de
Azambuja



Queima de cerca de 268 ha de povoamento, 6 ha de mato e 120 ha de
zona agrícola no município de Benavente



22 190 ha de área ardida (21 897 ha de área florestal + 293 ha de área
agrícola) no município da Chamusca



25 ha de área ardida no município da Golegã



2 440 ha de área ardida com perda de floresta produtiva no município de
Rio Maior



1 980ha de área ardida com perda de floresta produtiva no município de
Salvaterra de Magos



3 740ha de área ardida com perda de floresta produtiva no município de
Santarém



Mortes de animais

Danos para a saúde



Ferimentos e mortes humanas (4 vítimas mortais) no município da
Chamusca

Interrupção/redução do
fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade



Diminuição da qualidade da água superficial



Danos em infraestruturas (Iluminação, água, telecomunicações, estradas)



Habitações destruídas no município da Chamusca



Abandono da área ardida e instabilidade de vertentes



Gelo nas vias causou acidentes rodoviários e bloqueio de saídas no
município do Cartaxo



Gelo nas vias causou quedas no município do Cartaxo



Quedas de árvores



Danos em infraestruturas e vias de comunicação



Danos nos sistemas de drenagem e saneamento



Área ardida que levou a perda de área florestal e agrícola e, por
consequência, perda de culturas e vegetação e mortes humanas e de
animais no município da Chamusca

Danos em edifícios



Danos em habitações no município da Chamusca

Interrupção/redução do
fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade



Diminuição da qualidade da água superficial

Incêndios
(Danos para a vegetação/ culturas)

TEMPERATURAS
ELEVADAS/
ONDAS DE
CALOR

Danos para as infraestruturas

GELO / GEADA /
NEVE

Danos para as infraestruturas

Danos para a saúde

TEMPESTADE /
TORNADO

Danos para a vegetação/ culturas
Alterações no uso de
equipamentos/serviços

TROVOADAS /
RAIOS

Principais consequências

Incêndios
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De acordo com a informação do Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L), foi possível
apurar 67 ocorrências em que foram registados impactes em pelo menos 2 municípios
da Lezíria do Tejo na mesma data. Na figura seguinte sintetiza-se esta informação
referindo os eventos climáticos e o número de municípios afetados em simultâneo.
Figura 80 | Eventos climáticos com impactes em mais do que um município da Lezíria do Tejo

De acordo com a figura anterior, verifica-se que não se registou um evento climático que
impactasse simultaneamente todos os municípios da Lezíria do Tejo, observando-se
apenas um máximo de 7 municípios afetados em simultâneo, estes ao nível de vento
forte. Grande parte dos impactes observam-se simultaneamente em 2 ou 3 municípios.
A Figura 81 representa as situações mais críticas observadas em termos de alcance dos
eventos climáticos: 6 e 7 municípios afetados pelo mesmo evento em simultâneo.
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Figura 81 | Eventos climáticos com impactes em vários municípios da Lezíria do Tejo em
simultâneo

Nos últimos anos a seca tem vindo a ter um efeito cada vez mais nefasto na agricultura
na Lezíria da Tejo. A título de exemplo as temperaturas elevadas foram responsáveis
pelo amadurecimento prematuro do tomate (2 meses antes da época), impossibilitando
o crescimento do fruto. Houve ainda registo de um aumento do número de pragas
(mosca branca), tendo como consequência a geração de um menor rendimento
económico da atividade agrícola.

5.2.3.Análise da Capacidade dos Municípios para lidar com Eventos Climáticos
No quadro seguinte sintetiza-se a informação referente à resposta de combate aos
impactes dos eventos climáticos em cada concelho.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
157

Quadro 40 | Síntese da resposta de combate aos impactes dos eventos climáticos de cada
município

Município

Entidades envolvidas na resposta

Eficácia da
resposta

Planeamento da
resposta

ALMEIRIM

Bombeiros Municipais de Almeirim
Proteção Civil
GNR
Infraestruturas de Portugal (IP)
DRAPLVT

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis

ALPIARÇA

Bombeiros Municipais de Alpiarça
DRAPLVT

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis

AZAMBUJA

Associação de Produtores Florestais
Corporações de Bombeiros Voluntários de
Alcoentre e Bombeiros Voluntários de
Azambuja
DRAPLVT

Não foi possível
avaliar a eficácia

Não foram identificados
responsáveis

Não Eficaz

BENAVENTE

CARTAXO

CHAMUSCA

GOLEGÃ

Serviços Municipais
Proteção Civil Municipal
Bombeiros Voluntários de Benavente e
Bombeiros Voluntários de Samora Correia
GNR
DRAPLVT

Bombeiros Voluntários do Cartaxo
Proteção Civil
DRAPLVT
GNR
Câmara Municipal
EDP, PT e IP
Bombeiros Voluntários da Chamusca
Serviços municipais
Proteção Civil
GNR
DRAPLVT
IP, EDP, PT e INEM
Bombeiros Voluntários da Golegã
Serviços municipais
Proteção Civil
DRAPLVT

(acumulação de
jacintos nos rios e
valas de drenagem)

Administração de
Região Hidrográfica do
Tejo

Não Eficaz
(mortalidade da
população piscícola e
redução da água
disponível para a
agricultura

Não foram identificados
responsáveis

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis

Não foi possível
avaliar a eficácia

Não foram identificados
responsáveis

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
158

Município

RIO MAIOR

SALVATERRA
DE MAGOS

SANTARÉM

Entidades envolvidas na resposta
Bombeiros Voluntários de Rio Maior
Serviços municipais
Proteção Civil
GNR
DRAPLVT
IP, EDP e PT
Bombeiros Voluntários de Salvaterra de
Magos
Serviços municipais
Proteção Civil
GNR
DRAPLVT
IP, EDP e PT
Bombeiros Municipais e Voluntários de
Santarém e corporações de Bombeiros
Voluntários de Alcanede e Bombeiros
Voluntários de Pernes.
DRAPLVT

Eficácia da
resposta

Planeamento da
resposta

Não Eficaz em dois
eventos de incêndio e
num outro de
precipitação
excessiva

Não foram identificados
responsáveis

Eficaz

Não foram identificados
responsáveis exceto no
caso dos incêndios
(ANPC/ CDOS).

Não foi possível
avaliar a eficácia

Não foram identificados
responsáveis

No caso da existência de danos na produção agrícola, a intervenção da DRAPLVT
consistiu, na generalidade dos concelhos afetados, nas seguintes ações:
 Visitas in loco para avaliação de prejuízos (Despacho n.º 4080/2013 e Despacho nº
27915-E/2009);
 Emissão de parecer técnico;
 Subvenção a fundo perdido aos produtores pecuários de ruminantes;
 Ajuda à eletricidade;
 Dispensa temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social e
deferimento do prazo de pagamento de contribuições das entidades
empregadoras.
Na figura seguinte sintetiza-se a eficácia das ações de resposta aos eventos climáticos
na Lezíria do Tejo.
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Figura 82 | Eficácia das ações de resposta aos eventos climáticos na Lezíria do Tejo

Dentro das ações de respostas que foram classificadas, apenas se observaram
6 situações em que a ação de resposta não foi eficaz, nomeadamente:
 2 Situações de incêndio e 1 situação de precipitação excessiva no município de Rio
Maior;
 3 Situações de seca no município de Benavente.
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5.2.4.Identificação de Limiares Críticos
No quadro seguinte sintetiza-se a informação referente aos limiares críticos
ultrapassados na sequência dos eventos climáticos, por município.
Quadro 41 | Síntese dos limiares críticos ultrapassados na sequência dos eventos climáticos,
por município

Município

Limiares Críticos
Ultrapassados

Evento climático

Impactes associados

Importância dos
eventos/ impactes

ALMEIRIM

Vitimas Civis (2)

Vento Forte

Danos para a saúde resultantes da
queda de árvores

5% Alta
95% Moderada

ALPIARÇA

Não houve

Não aplicável

Não aplicável

100% Moderada

AZAMBUJA

Danos em edifícios públicos
que resultem num
impedimento da sua utilização
normal

Precipitação
excessiva

Alterações no uso de
equipamentos/serviços

Vento Forte

Danos em edifícios

Secas

Alterações na biodiversidade

Secas

Alterações na biodiversidade

Secas

Interrupção/redução do
fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade

Realojamento de população

Precipitação
Excessiva

Cheias e Inundações

Vítima civil

Precipitação
Excessiva

Danos em edifícios

Precipitação
Excessiva

Danos para as infraestruturas,
deslizamento de vertentes,
interrupção do fornecimento de
água, danos para a
vegetação/culturas e alterações
nos estilos de vida

Vento Forte

Danos para as infraestruturas,
Danos em edifícios, danos para a
vegetação/culturas e alterações
nos estilos de vida

Precipitação
Excessiva

Danos em edifícios

Mortalidade de população
piscícola

BENAVENTE

CARTAXO

Perda de fauna em níveis
inaceitáveis e de difícil ou
impossível recuperação (6
toneladas de peixe morto)
Contaminação de águas com
possível afetação da saúde
pública

Recorreu-se ao nível
supramunicipal para dar
resposta ao evento

Desalojamento de pessoas

3% Alta
97% Moderada

7% Alta
93% Moderada

34% Alta
66% Moderada
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Município

Limiares Críticos
Ultrapassados

Evento climático

Impactes associados

Importância dos
eventos/ impactes

CHAMUSCA

Desalojamento de pessoas;
Mortes de seres humanos,
mortes de animais de criação,
ocorrência de ferimentos
graves em seres humanos

Temperaturas
Elevados/Ondas de
Calor

Incêndio de grandes proporções
que causou impactes ao nível da
vegetação/culturas, danos para a
saúde, danos para as
infraestruturas e danos em
edifícios,

Moderada em todos
os casos exceto nos
dois eventos em que
foral ultrapassados os
limiares críticos

GOLEGÃ

Não foram identificados

Não aplicável

Não aplicável

87% Moderada

RIO MAIOR

Não foram identificados

Não aplicável

Não aplicável

SALVATERRA
DE MAGOS

Não foram identificados

Não aplicável

Não aplicável

SANTARÉM

Resgate de Pessoas

Vento Forte

Alterações nos estilos de vida, com
desalojados, casas e fábricas
afetadas e bens danificados

Identificada como
moderada em dois
eventos
Identificada como
moderada em dois
eventos
Não classificada
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5.3. AVALIAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ATUAIS POR SECTOR
5.3.1.Recursos Hídricos
De acordo com a análise apresentada identificam-se em seguida as vulnerabilidades
atuais do setor dos Recursos Hídricos às Alterações Climáticas, nas suas principais
componentes – qualidade e quantidade.
Os impactes neste setor decorrem dos impactes no ciclo hidrológico, nomeadamente
pelas alterações na temperatura (Estratégia Setorial de Adaptação aos impactes das
Alterações Climáticas relacionados com os Recursos Hídricos, Agosto de 2013) que
levará à alteração de regime de precipitações e redução de escoamento, tendo
consequentemente impacte sobre as disponibilidades de água.
Não sendo linear a relação entre a precipitação e a recarga dos aquíferos, a alteração do
regime de precipitação terá certamente repercussões ao nível da recarga dos aquíferos,
que poderão ser significativas, dado que pequenas variações da precipitação podem
provocar modificações apreciáveis.
De acordo com o analisado é possível concluir que ao nível do balanço
disponibilidades/usos, a bacia hidrográfica onde se insere a Lezíria do Tejo, encontra-se
já em escassez moderada, concluindo-se que a área apresenta atualmente
vulnerabilidade média às alterações climáticas.
Além dos impactes de alteração no regime natural atual, analisando os dados
disponibilizados no PIC-L, para cada concelho, note-se ainda o registo, apesar de
pontual, de acontecimentos indiretos, ou seja, que resultam na afetação dos serviços de
abastecimento de água, bem como das respetivas infraestruturas, causadas por eventos
climáticos como a precipitação excessiva ou vento forte que conduziram a danos nas
infraestruturas, nomeadamente duas situações no concelho do Cartaxo. No que respeita
a alterações na qualidade da água de salientar também o registo de uma situação no
concelho de Benavente, derivada da situação de seca verificada, e ainda uma situação
em Chamusca, derivada dos Incêndios que se registaram, com origem nas temperaturas
elevadas e ondas de calor.
Relativamente às águas subterrâneas, tendo em conta que a área da Lezíria do Tejo é
fortemente dependente de abastecimento através de captação subterrânea, de
salientar que, apesar de não existirem dados atuais de influência na recarga das massas
de água subterrâneas presentes na área devido às alterações climáticas, o facto de
grande parte das captações serem subterrâneas constitui um elemento que contribui
per si para o aumento da vulnerabilidade desta área.
No que respeita à qualidade da água, em termos gerais, pode dizer-se que o impacte
mais negativo resulta da elevação da temperatura da água, a qual pode ter como
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consequência o acelerar dos processos de eutrofização, o desenvolvimento de fungos e
um aumento da atividade bacteriana e patogénica (Estratégia Setorial de Adaptação aos
impactes das Alterações Climáticas relacionados com os Recursos Hídricos, Agosto de
2013).
De acordo com o mesmo documento:
 Para além da elevação da temperatura, a modificação do regime de
precipitações associado às alterações climáticas pode também ter impactes sobre
a qualidade da água. Precipitações mais intensas provocam caudais de cheia mais
elevados, os quais, por sua vez, podem ser causa de uma degradação da qualidade
da água devido ao transporte pelos cursos de água de maiores quantidades de
sedimentos em suspensão, nutrientes e agentes patogénicos. Nas regiões com
maior atividade agrícola, o maior escoamento superficial tenderá também a
aumentar a concentração de fertilizantes e pesticidas nalguns troços dos cursos de
água, caso não sejam tomadas medidas de controlo deste fenómeno.
 Precipitações mais intensas podem também aumentar a pressão sobre os
sistemas de evacuação de águas residuais, o que pode ocasionar o
extravasamento dos sistemas de drenagem e assim favorecer a propagação de
doenças, especialmente se a temperatura ambiente for elevada.

Realça-se que os objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva-Quadro da Água (DQA)
visam alcançar o Bom Estado das massas de água em 2015, permitindo contudo algumas
situações de exceção em que os objetivos ambientais possam ser prorrogados ou
derrogados com o intuito de garantir que os objetivos sejam alcançados de forma
equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade das medidas que têm de ser
aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia dessas medidas e aos
custos operacionais envolvidos.
Como visto no presente capítulo, ao nível da Lezíria do Tejo, grande parte das massas
de água superficiais apresentam um Estado inferior a Bom estando sujeita a objetivos e
planos de melhoria ao nível do instrumento do Plano de Gestão de Região Hidrográfica.
Embora não seja possível efetuar uma causa direta relativamente aos eventos
climáticos atuais e a situação das massas de água superficiais ao nível da Lezíria do
Tejo, até porque para o estado das massas de água concorrem uma série de pressões,
como também visto neste capítulo, pode inferir-se que este sector, na sua componente
qualitativa, seja particularmente vulnerável às alterações climáticas, até pelos
problemas que atualmente já apresenta.
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A redução da quantidade de água em resultado das alterações climáticas terá impacte
na capacidade de autodepuração das massas de água relativamente às cargas poluentes
dos efluentes neles rejeitados.
Com base nos dados do PICL, verifica-se que existem registos de eventos climáticos
com impactes na qualidade da água apenas no concelho de Benavente, com alteração
da qualidade da água devido à acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem
associadas, resultando na interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução
da sua qualidade. Tal pode estar relacionado com metodologias de registo, não
significando obrigatoriamente que não tenham existido eventos climáticos com
impactes na qualidade da água nos outros concelhos.
No que se refere à qualidade das águas subterrâneas, as alterações climáticas poderão
provocar um aumento da salinização da água, decorrente de um aumento da
evaporação provocado pela subida da temperatura do ar, ou de um aumento da
intrusão salina decorrente da subida do nível médio das águas do mar (IPCC, 2007).
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5.3.2.Ordenamento do Território, Cidades e Vulnerabilidades Urbanas
A relação da distribuição espacial da população com a forma e tipo de povoamento,
bem como a utilização do território e dos recursos naturais, nas múltiplas dimensões da
atividade económica e da infraestruturação de suporte à atividade humana, dão-nos a
leitura global do ordenamento do território e o ponto de partida para o cruzamento com
os fatores de risco identificados, permitindo assim avaliar as vulnerabilidades do
território e da população aos fatores climáticos presentes.
No decurso do 1º workshop, foram identificados os desafios, os obstáculos e os custos
para o futuro num cenário de adaptação da região da Lezíria do Tejo às Alterações
Climáticas. O Ordenamento do Território foi um dos sectores referenciados da seguinte
forma:
Quadro 42 | Indicações provenientes do 1º workshop
Obstáculos Identificados

Exemplos

Gestão do Território



Custos Identificados

Exemplos

Gestão do Território







Desafios Identificados

Exemplos

Gestão do Território






Ordenamento e gestão do território.

Reformulação de planos;
Reformas políticas de ordenamento;
Alterar modelos de gestão da terra;
Alterar cultura de posse da terra;
Reordenamento do território.
Políticas integradas;
Articulação entre Instrumentos de Gestão do Território;
Planeamento e reorganização florestal; planeamento a médio longo
prazo; manter ecossistemas;
Adequação dos instrumentos de gestão do território na adaptação às
Alterações Climáticas.

No âmbito da elaboração do PIC-L foram identificados e caracterizados os eventos
ocorridos nos últimos anos. No quadro seguinte confrontam-se os aspetos relevantes
dos eventos registados em cada município com a atualidade/adequabilidade dos
Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito municipal em vigor, determinando a
vulnerabilidade atual às alterações climáticas.
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Quadro 43 | Aspetos relevantes dos eventos registados para o Ordenamento do Território
IGT em vigor mais relevantes para a Adaptação
às Alterações Climáticas (PDM e PU)

Análise preliminar

Vulnerabilidade. perante
os IGT em vigor

Almeirim

• O PDM em vigor é de 1993;
A maioria dos eventos registados corresponde a "Precipitação excessiva" • A Revisão do PDM com Estudos de caracterização
que se traduz em cheias e inundações. Município confinante com a concluídos;
margem esquerda do Rio Tejo.
• O PU de Almeirim é de 2001;
• O PU de Benfica do Ribatejo é de 1991.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Alpiarça

A maioria dos eventos registados corresponde a "Ventos fortes" seguida
• O PDM em vigor é de 1994
de "Precipitação excessiva" que se traduz em cheias e inundações,
• Revisão do PDM com Estudos de caracterização
derrube de árvores, de estruturas agrícolas e de infraestruturas, bem
concluídos;
como danos em edifícios. Município confinante com a margem esquerda
• O PU de Alpiarça é de 1987.
do Rio Tejo.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Azambuja

Tem poucos eventos registados, dos quais se evidenciam as • O PDM em vigor é de 1995;
"Temperaturas elevadas /Ondas de calor", cujas principais • Revisão do PDM com Estudos de caracterização
consequências se prendem com os incêndios e a escassez de água.
concluídos;
Município localizado a poente do Rio Tejo.
• Ausência de PU.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Benavente

•
Foi o município que registou mais eventos, destacando-se a
"Precipitação excessiva", seguida de vento forte.
•
•

Revisão PDM aprovada em Assembleia Municipal,
junho 2015;
Mantem-se em vigor o PDM de 1995;
Ausência de PU.

Necessidade de
verificar a
adequabilidade da
revisão à ENAAC

Moderada

Segundo município com maior nº de eventos registados, destacando-se a
• O PDM em vigor é de 1998;
"Precipitação excessiva". Município confinante com a margem esquerda
• Revisão PDM com concertação efetuada em
do Rio Tejo. Pelo elevado n.º de eventos registados e consequências de
outubro 2017;
alguns (nomeadamente cheias), face à reduzida dimensão territorial,
• Ausência de PU.
este é um dos municípios que apresenta maior vulnerabilidade.

Necessidade de
verificar a
adequabilidade da
revisão à ENAAC

Elevada

Município

Cartaxo

Aspetos relevantes da análise dos eventos/consequências para
o sector do Ordenamento do Território
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IGT em vigor mais relevantes para a Adaptação
às Alterações Climáticas (PDM e PU)

Análise preliminar

Vulnerabilidade. perante
os IGT em vigor

Chamusca

A maioria dos eventos registados corresponde a "Precipitação excessiva"
• O PDM em vigor é de 1995;
que se traduz em cheias e inundações. Município confinante com a
• Revisão PDM com Proposta de Ordenamento em
margem esquerda do Rio Tejo.
apreciação;
É o município que apresenta mais eventos climáticos com impactes
• O PU do Cartaxo é de 1991.
registados (6 eventos diferentes)

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Golegã

A maioria dos eventos registados corresponde a "Ventos fortes" seguida
• O PDM em vigor é de 2000
de "Precipitação excessiva" que se traduz em cheias e inundações,
• Revisão do PDM com Estudos de caracterização
derrube de árvores, de estruturas agrícolas e de infraestruturas, bem
concluídos;
como danos em edifícios. Município confinante com a margem direita do
• Ausência de PU.
Rio Tejo.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Rio Maior

Está entre os municípios que registaram maior n.º de eventos, mas neste • O PDM em vigor é de 1995;
caso evidenciam-se as "Temperaturas elevadas /Ondas de calor" cujas • Revisão PDM com Proposta de Ordenamento em
principais consequências se prendem com os incêndios e a escassez de apreciação;
água. Município localizado na zona noroeste da Lezíria do Tejo
• Ausência de PU.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Salvaterra de
Magos

A maioria dos eventos registados corresponde a "Precipitação excessiva" • O PDM em vigor é de 2000;
que se traduz em cheias e inundações, seguida de eventos de • Revisão do PDM com Estudos de caracterização
"Temperaturas elevadas/Ondas de calor". Município confinante com a concluídos;
margem esquerda do Rio Tejo.
• Ausência de PU.

Necessidade urgente
de adequar os IGT

Elevada

Santarém

Corresponde ao terceiro município quanto ao nº de eventos registados, • O PDM em vigor é de 1995;
também com supremacia para a "Precipitação excessiva", seguida dos • Revisão PDM com concertação efetuada em abril
eventos de "Temperaturas elevadas/Ondas de calor." Também este 2017;
município se desenvolve ao longo de uma extensão considerável da • Dois PU de 2010 (Qta dos Anjos/Qta do Poço e
margem direita do Rio Tejo.
Zona envolvente à variante à EN114 …)

Necessidade de
verificar a
adequabilidade da
revisão à ENAAC

Moderada

Município

Aspetos relevantes da análise dos eventos/consequências para
o sector do Ordenamento do Território
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A antiguidade dos Planos Diretores Municipais e dos Planos de Urbanização que
vigoram nestes municípios (planos com 18 a 25 anos) elaborados noutro contexto
legislativo e estratégico revelam, desde logo, a necessidade de adaptação às alterações
climáticas. Como tal, apresentam uma vulnerabilidade atual elevada. Para os municípios
de Benavente e Santarém, que têm os seus processos de revisão de PDM em fase final
de elaboração, considera-se que a vulnerabilidade é moderada, devendo ser verificada a
adequabilidade dos novos conteúdos às alterações climáticas. Quanto ao município do
Cartaxo, apesar da revisão do seu PDM se encontrar em fase adiantada, revelou ser o
município mais vulnerável face aos eventos registados e, como tal, torna-se urgente e
imperioso que a revisão do PDM contemple as medidas necessárias de adaptação.
De qualquer forma, a síntese das vulnerabilidades no contexto do ordenamento do
território vai refletir as duas vertentes de análise deste setor: a vulnerabilidade do
território, em si, perante os eventos climáticos ocorridos (que resulta de uma leitura
transversal dos diversos setores) e a vulnerabilidade face à atualidade e
adequabilidade dos instrumentos de gestão territorial em vigor.
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5.3.3.Saúde
5.3.3.1.

Qualidade do Ar

No que diz respeito à Qualidade do Ar verifica-se uma relação entre a ocorrência de
incêndios e a degradação da qualidade do ar em termos das partículas e ozono. Os
anos com maior incidência de incêndios são assim comuns aos anos com concentrações
mais elevadas destes poluentes e excedências aos valores limite de proteção da saúde
humana impostos pela legislação nacional (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro). Considera-se assim que a vulnerabilidade dos concelhos da Lezíria do Tejo
às alterações climáticas, em termos de saúde, na vertente qualidade do ar é elevada
para os concelhos com maior afetação de incêndios (Azambuja, Chamusca, Rio Maior,
Santarém e Salvaterra de Magos) e menor para os restantes.

5.3.3.2.

Ondas de Calor

Na análise do Perfil de Impactes Climáticos Locais registam-se eventos de temperaturas
elevadas/ondas de calor em todos os concelhos exceto Almeirim, no entanto não
foram identificadas consequências diretas sobre a saúde da população da região.
Embora não se tenham registado consequências diretas sobre a saúde da população no
PIC-L, os dados do Instituto nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, relativos ao
programa de observação ÍCARO, revelaram excesso de mortalidade na região em 2013
e 2014, nos períodos de temperaturas extremas. Assim, considera-se que existe alguma
vulnerabilidade a ondas de calor na região.
Pela percentagem de população que se enquadra nos grupos vulneráveis a ondas de
calor, conclui-se que a população da região é vulnerável a ondas de calor, com especial
ênfase ao município de Chamusca (40% da população é vulnerável, em termos do fator
idade).
De realçar que todos os municípios possuem equipamentos coletivos social, de ensino
e de saúde o que reduz ligeiramente a vulnerabilidade da população, uma vez que
estes equipamentos permitem auxiliar os grupos vulneráveis a ondas de calor.
Refere-se ainda que em média apenas 19% da população nos municípios possuem ar
condicionado na sua residência habitual.
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5.3.4.Riscos Naturais e Tecnológicos
A nível nacional estão criados planos específicos de gestão de cheias e inundações e
secas, dois riscos naturais identificados na Lezíria do Tejo. Contudo, os PME,
ferramentas de âmbito municipal, não estão desenvolvidos ou atualizados para todos
os municípios resultando numa lacuna em termos de respostas de prevenção e atuação
em caso da ocorrência dos impactes climáticos identificados, e colocando assim os
Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca (PME de 1999), Golegã
e Rio Maior em maior vulnerabilidade face às alterações climáticas, no que respeita aos
riscos naturais e tecnológicos.
Analisando os registos de cheias e inundações, seca e movimentos de massa em
vertente dos PIC-L de cada concelho conclui-se que:
 Os concelhos apresentaram elevada suscetibilidade à ocorrência de cheias e
inundações como impacte do evento climático precipitação excessiva (Figura
83), com destaque para Santarém que apresenta 28 ocorrências de
cheias/inundações em 9 anos, entre 2008 e 2016 (dados do CDOS Santarém), o
que dá em média 3 ocorrência anuais, valor bastante significativo. De destacar
também o concelho de Benavente que ultrapassou os limiares críticos numa
ocorrência de cheias/inundações, com necessidade de realojamento de pessoas.
Figura 83 | Ocorrências de cheias e inundações na Lezíria do Tejo, com base nos PIC-L

 O fenómeno de seca foi registado pelo menos uma vez no PIC-L de todos os
concelhos, com exceção de Cartaxo, Santarém e Rio Maior. Benavente, contudo,
evidenciou a ocorrência de mais episódios de seca com consequências não só
para a vegetação e culturas (comum aos restantes), mas também para a cadeia de
produção, qualidade de água e alterações na biodiversidade. Tendo em conta a
suscetibilidade à seca ser moderada em todo o território da Lezíria, considera-se
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que todos os municípios apresentam vulnerabilidade moderada a elevada à seca
(mesmo os que não apresentam eventos de seca no PIC-L), com afetação a vários
sectores, com destaque para a agricultura.
 No que diz respeito ao deslizamento de vertentes (como consequência de chuvas
ou outro evento climático), verifica-se que este impacte apenas ocorreu nos
concelhos de Chamusca (10 registos), Santarém (4 registos), Cartaxo (3 registos),
Rio Maior (2 registos) e Azambuja (1 registo). Esta distribuição de eventos é
concordante com a carta de suscetibilidade aos movimentos de massa em
vertentes apresentada na Figura 33.
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5.3.5.Segurança de Pessoas e Bens
No quadro seguinte sintetiza-se a análise do Perfil de Impactes Climáticos Locais
relativamente aos impactes registados ao nível da segurança de pessoas e bens, face
aos diferentes eventos climáticos, na região da Lezíria do Tejo.

Salvaterra de
Magos

Santarém

Golegã

Rio Maior

Cartaxo

Chamusca

Benavente

Alpiarça

Azambuja

Almeirim

Quadro 44 | Ocorrência de eventos climáticos e respetivos impactes nos municípios,
ao nível da segurança de pessoas e bens

x

x

Gelo/Geada/Neve
Alterações no uso de equipamentos/serviços

x

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.)

x

Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de
comunicações, etc.)

x

Precipitação excessiva
Alterações no uso de equipamentos/serviços
Cheias/inundações

x

Danos em edifícios

x

Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de
comunicações, etc.)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

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

x

x

x
x

Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução da sua
qualidade

x

x

x

x

x

x

Temperaturas elevadas/Ondas de calor
Danos em edifícios

x

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.)

x

Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de
comunicações, etc.)

x

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

x

x

x

x

x

x

x

Tempestade/Tornados
Alterações no uso de equipamentos/serviços

x

Cheias/inundações

x

x

x

x

x

x

x

Danos em edifícios

x

Danos para a vegetação/ culturas - Queda de árvores
Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de
comunicações, etc.)
Deslizamento de vertentes (como consequência de chuvas ou outro evento
climático)

x

x

Trovoadas/Raios
Danos em edifícios

x

Vento forte
Alterações no uso de equipamentos/serviços
Danos em edifícios

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.)
Danos para a vegetação/ culturas - Queda de árvores
Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de
comunicações, etc.)

x
x

x

x
x

x
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Na sequência destes eventos, e de acordo com a informação disponibilizada, foram
ultrapassados, mais de 20 vezes, os limiares críticos, tendo-se verificado estas situações
apenas nos municípios de Azambuja, Cartaxo, Chamusca e Santarém (figura seguinte).
Figura 84 | Limiares críticos ultrapassados pelos eventos climáticos

Com base nos eventos climáticos registados, os municípios de Santarém, Benavente,
Rio Maior e Cartaxo apresentam maior vulnerabilidade do que os restantes, dado o
maior número de registo de ocorrências. Sendo que o município de Cartaxo apresenta
o maior número de limiares críticos ultrapassados pelos eventos climáticos,
considerando-se mais vulnerável que todos os outros.
Ao nível de planeamento de resposta, considera-se que os municípios de Azambuja,
Chamusca, Salvaterra de Magos e Santarém - municípios com PME - apresentam uma
vulnerabilidade mais reduzida que os restantes municípios que não têm planeamento
de atuação em caso de emergência. De realçar que esta ausência representa não só uma
vulnerabilidade para estes concelhos, mas também para a região. De realçar também a
antiguidade do PME de Chamusca, que data de 1999.
De referir ainda a existência de um grande número de edifícios em ruínas na região da
Lezíria do Tejo, mais suscetíveis a colapsar com os fenómenos meteorológicos
extremos expectáveis das alterações climáticas.
Neste âmbito, considera-se o município de Salvaterra de Magos mais vulnerável do que
os restantes, dada a quantidade de edifícios identificados e a distribuição dos mesmos
em grande parte da extensão do município. Com destaque também para o município da
Golegã.
No que diz respeito à vulnerabilidade da população, considera-se que Chamusca, Rio
Maior e Santarém apresentam um maior potencial de afetação, dado o maior número
de população desfavorecida/vulnerável identificada no âmbito do programa “Idosos
em Segurança” da GNR.
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5.3.6.Biodiversidade e Paisagem
Os sistemas biológicos têm apresentado já sensibilidade aos impactes, nas últimas
décadas, atribuíveis às alterações climáticas (Rosenzweig e Tubliello, 2007).
Estes impactes, como se referiu anteriormente, podem ser atribuídos a alterações
fenológicas com adiantamento de acontecimentos de Primavera e de Verão e aumento
da época de crescimento e a deslocações em latitude e altitude de espécies sensíveis às
alterações de temperatura, resultando em extinções locais de populações, alterações
na distribuição, ou declínios populacionais.
As alterações climáticas produzirão, portanto, um declínio (ou em casos mais extremos,
extinção) de populações animais e vegetais, em particular das espécies mais
vulneráveis, com requisitos climáticos restritos ou com áreas de distribuição limitadas
(Isaac, 2008).
Simultaneamente, algumas espécies generalistas, com áreas de distribuição alargadas e
poucas exigências ambientais, poderão encontrar nesta nova realidade, condições
adequadas para beneficiar. As espécies exóticas, por exemplo, podem ser altamente
beneficiadas pelas alterações climáticas e tornar-se numa ameaça ainda maior para
espécies autóctones, tipicamente com requisitos ecológicos mais restritos e, por isso,
mais suscetíveis às variações no ambiente.
Tal como referido na ENAAC, no documento específico para a Biodiversidade, os efeitos
das alterações climáticas nos ecossistemas mediterrânicos serão, muito
provavelmente, sentidos espécie a espécie e não como uma alteração “em massa” dos
habitats.
Será de esperar que com a alteração das condições climáticas na Lezíria do Tejo, haja
uma afetação generalizada ao nível da biodiversidade, com resultados e impactes
diferenciados.
Algumas das áreas com maior importância do ponto de vista da biodiversidade na região
em análise, associam-se a habitats húmidos, como seja o Estuário do Tejo, o Paúl do
Boquilobo, o Açude da Agolada e o Açude de Monte da Barca. As alterações
preconizadas para a região poderão ter reflexos importantes ao nível dos mesmos.
Por exemplo, ao nível dos pauis, como é o caso do Boquilobo, a sua natureza e origem
(normalmente com origem em troços meandrizados de rios ou ribeiras, que acabam por
ficar sem comunicação direta com o leito principal pelo menos numa das extremidades,
ou em áreas de margens baixas com depressões que são periodicamente alagadas,
permitem esperar uma grande vulnerabilidade às alterações climáticas. Com a
diminuição de pluviosidade prevista e/ou a redução da água disponível no leito
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principal, existe um potencial de afetação importante e com significado. A afetação de
um local com estas características considera-se, particularmente, importante.
Já na Agolada e Monte da Barca, sítios como menor interesse conservacionista, mas
mesmo assim importantes, as alterações previstas na quantidade e qualidade da água,
poderá promover uma aceleração de processos de eutrofização. Sintomas de
eutrofização envolvem blooms de algas, menor transparência e volume de água,
depleção do oxigénio dissolvido e mortalidade de peixes (Cooke et al., 1993; Reynolds,
2006). Outro efeito poderá ser um prolongamento do período de estratificação das
lagoas. Neste período, uma vez que as concentrações de nutrientes aumentam e a
temperatura das camadas superficiais aumenta, as cianobactérias podem tornar-se
dominantes (Reynolds, 2006). Este facto aponta para a vulnerabilidade destes dois locais
(que são destacada uma vez que são objeto de classificação ao nível da conservação da
natureza), mas este fenómeno será sentido um pouco por todas as albufeiras existentes
na região.
Simultaneamente, todo o meio fluvial (repositório muito importante de biodiversidade)
poderá ser objeto de uma maior acessibilidade dos nutrientes para os produtores
primários, maior intensidade e período de crescimento destes, com evidências
crescentes de eutrofização, quer em termos dos períodos de carência de oxigénio quer
do volume de água afetada. Prevê-se ainda a diminuição da qualidade e quantidade da
água e da conectividade vertical e longitudinal dos ecossistemas fluviais, com perda de
alguns habitats de espécies dulciaquícolas e migradores. Este aspeto constitui uma
vulnerabilidade importante ao nível da biodiversidade, com reflexos ao nível de outros
sectores, como a pesca. Isto poderá ser sentido nos diversos rios existentes,
destacando-se, pela sua importância, o rio Tejo.
É ainda de realçar a existência do Estuário do Tejo na área da Lezíria do Tejo. É
expectável que as alterações climáticas tenham um forte impacte nos estuários. Estes
ecossistemas, de baixa profundidade, têm menor inércia térmica que as grandes massas
de água, refletindo mais rapidamente as alterações de temperatura atmosférica. Por
outro lado, o aumento do nível do mar pode alterar drasticamente as características das
zonas intermareais estuarinas, uma vez que podem passar a zonas permanentemente
imersas, ficando inacessíveis aos organismos terrestres que aí se alimentam (ex. aves).
Vários estudos enfatizam a importância dos caudais de água doce no transporte de
nutrientes e na estruturação das cadeias tróficas estuarinas (Gillson, 2011; Vinagre et al.,
2011), assim como no recrutamento e abundância de juvenis (Vinagre et al., 2007,
2009). Uma forte diminuição dos caudais dos rios terá como consequência uma quebra
no recrutamento de várias espécies de peixe, por falta dos sinais químicos para a
migração das larvas pela pluma do rio até à zona costeira, e uma potencial diminuição
da abundância devido à quebra de conectividade das cadeias tróficas e menor entrada
de nutrientes (Vinagre et al., 2007; 2009; Gillson, 2011; Vinagre et al., 2011).
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No Estuário do Tejo, tem-se observado o desaparecimento de espécies de peixe de
águas mais frias e o aparecimento ou aumento de abundância de espécies subtropicais
(Cabral et al., 2001, Vinagre et al., 2009). As novas espécies poderão desequilibrar o
sistema, e eventualmente tornar-se pragas devido à ausência de predadores. A remoção
de espécies, além de praticamente inviável, pode, por sua vez, ter consequências
catastróficas, incluindo extinções secundárias em cascata na cadeia trófica (Dunne et
al., 2004).
Importa analisar, também, as vulnerabilidades associadas às zonas terrestres, não
esquecendo que uma parte sensível da Lezíria do Tejo suporta áreas com importância a
este nível, destacando-se a Serra de Aire e Candeeiros.
As áreas florestais, os prados e matos sofrerão um conjunto de impactes significativos
na região mediterrânica, esperando-se uma alteração da distribuição, estrutura e
composição dos tipos de vegetação principais (European Commission, 2009; IPCC,
2007). Com o aumento da época seca, o nível de tolerância ecofisiológica das árvores ao
stress hídrico pode ser ultrapassado, levando a uma mortalidade em grande escala
podendo conduzir alterações na dominância de algumas espécies (Santos et al., 2002;
McDowell et al., 2008; Allen, 2003).
Os resultados dos estudos efetuados apontam para a migração das espécies florestais
de sul para norte e do interior para o litoral, tornando provável o desaparecimento da
floresta em zonas atualmente mais áridas. O aumento da temperatura e a diminuição da
precipitação aumentarão a probabilidade de ocorrência de fogos florestais (Santos et
al., 2002; Santos & Miranda, 2006), que reforçará a tendência de alteração na
distribuição (Santos et al., 2002). Na Lezíria do Tejo será de esperar uma transição das
florestas e matos temperados esclerofíticos para matos temperados xerofíticos.
Em geral, espera-se que espécies com maiores requerimentos de humidade, que
geralmente ocupam as áreas mais húmidas, como azereiro (Philirea latifolia), carvalho
português (Quercus faginea), o folhado (Viburnum tinus), ou aderno-bastardo
(Rhamnus alaternos), por exemplo, sejam mais vulneráveis do que espécies adaptadas a
áreas mais secas (Santos & Miranda, 2006).
Os montados de sobreiro e azinheira distribuem-se essencialmente pelas regiões com
características mais mediterrânicas do país, ocupando áreas onde, segundo os cenários
de clima, os impactes das alterações climáticas serão mais severos. Assim, espera-se
uma mortalidade elevada de árvores, sobretudo de sobreiro, e consequentemente
prevê-se uma redução da diversidade biológica associada (Santos & Miranda, 2006;
Felicísimo, 2011).
As áreas de matagais mediterrânicos associados aos montados poderão aumentar,
substituindo gradualmente áreas agroflorestais abandonadas. Todavia, devido à
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acentuada degradação do solo, provocada pela seca, fogos e erosão, estes habitats
poderão ser estrutural e fisionomicamente pobres, formados por matos baixos e
incipientes (Santos & Miranda, 2006).
Os pinhais e eucaliptais existentes na região poderão ficar circunscritos às áreas do
Norte e Centro litorais, verificando-se paralelamente uma redução significativa e
generalizada da produtividade, o que terá reflexos ao nível da Região. Estes
ecossistemas poderão ainda ser particularmente afetados pelo fogo (Santos & Miranda,
2006).
As galerias ripícolas poderão sofrer graves impactes pela diminuição de precipitação e
aumento dos períodos em que os cursos de água secam. A vulnerabilidade deste habitat
é ampliada pelo facto de muitas galerias ripícolas se encontrarem já sujeitas a outras
pressões ambientais apresentando um elevado nível de fragmentação. As alterações
climáticas poderão ainda beneficiar as espécies exóticas, como a acácia e as canas,
propiciando a sua expansão, aumentando um problema que é já muito atual na região.
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5.3.7.Agricultura
O Quadro 45 resume os eventos climáticos que ocorreram em cada município e as
consequências registadas, que constam no Perfil de Impactes Climáticos Locais, sendo
possível concluir:
 Os Ventos Fortes conduziram maioritariamente a danos de infraestruturas
agrícolas, como viveiros, levando à perda de culturas como Olival, Vinha e
Morango;
 A Precipitação Excessiva originou a subida do caudal de linhas de água (como o
rio Tejo e o rio Sorraia), originando cheias/inundações em campos agrícolas e, por
consequência, saturação dos terrenos. Registou-se perdas maioritariamente a
nível do tomate e do pimento.
 A Seca foi responsável pela quebra de produção uma vez que a disponibilidade
hídrica revelou-se insuficiente e teve como consequência, o aumento da despesa
com a alimentação animal.


As Temperaturas Elevadas/Ondas de Calor sentidas na região revelaram-se
propícias para o agravamento de incêndios que conduziram à perda de áreas
agrícolas.

 Os eventos climáticos foram transversais a quase todos os concelhos.
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Cartaxo

Chamusca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Morango

X

Outras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Santarém

Benavente

X

X

Salvaterra

Azambuja

X

Vinha

Rio Maior

Alpiarça

Olivais

Golegã

Almeirim

Quadro 45 | Ocorrência de eventos climáticos em cada município

Ventos Fortes
Danos na infraestrutura que conduziram a perdas nas
produções instaladas e culturas permanentes afetadas:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Precipitação Excessiva
Cheias nos campos agrícolas que causaram a perda de
produções instaladas :
Pimento

X

Tomate

X

Outras

X

X

X

X

Saturação de terrenos

X

Arrastamento dos sedimentos para as áreas de cultivo

X

X

X

Seca
Quebra da produção nas culturas

X

X

X

X

X

Aumento dos custos em alimentação animal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Temperatura Elevada/Onda de Calor
Incêndios que conduziram à perda de área agrícola

X

É evidente a vulnerabilidade atual do sector agrícola da Lezíria face às alterações
climáticas, sendo o maior impacte registado nas Culturas Temporárias, nomeadamente
cereais para grão (arroz, milho e trigo) e nas Culturas Hortícolas (tomate), uma vez que
detém um SAU mais elevado. Relativamente às Culturas Permanentes, as culturas com
maior afetação são a Vinha e o Olival.
Os concelhos com maior superfície de Culturas Temporárias e, por consequência, que
apresentam um maior risco são Benavente, Santarém e Chamusca. Em contrapartida são
os municípios de Santarém, Almeirim e Rio Maior que têm uma área maior de Culturas
Permanentes.
Relativamente ao consumo de água na rega, salienta-se a grande utilização de métodos
mais eficientes, nomeadamente o sistema gota-a-gota e o pivot, permitindo reduzir o
desperdício hídrico e rentabilizar o consumo. Regista-se assim uma tendência de
adaptação do sector face às condições adversas do meio, nomeadamente em situação
de seca.
Por outro lado, a monitorização agrometeorológica e hidrológica mensal atualmente
realizada permite reunir informação para avaliar a situação de seca no país e preparar
uma resposta adequada.
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Importa referir que a existência de uma Estratégia de Adaptação da Agricultura e das
Florestas às Alterações Climáticas reflete a consciencialização dos agentes sectoriais
relativamente à problemática das alterações climáticas, existindo a perceção das
vulnerabilidades e da forma de atuação e adaptação. Enfatiza-se o desenvolvimento de
projetos como FUTUROLIVE – Efeitos das alterações climáticas na cultura, produção e
economia do olival e SIAMVITI – Alterações climáticas em Viticultura: Cenários,
impactes e Medidas de Adaptação, por parte da comunidade científica, que procuram
compreender a complexidade dos fenómenos climáticos e a sua interação com a
agricultura. Destaca-se ainda projetos como LIFE MONTADO.ADAPT cujo objetivo
principal visa atenuar as consequências das alterações climáticas, impulsionando a
adaptação dos Montados em Portugal e Espanha, melhorando a sua sustentabilidade do
ponto de vista económico, social e ambiental.
Contudo, existe ainda um caminho a percorrer na aplicação e avaliação das medidas e
ações propostas dos planos referidos.
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5.3.8.Florestas
5.3.8.1.

Eventos Climáticos com Impacte ao nível dos incendios florestais

A análise do Perfil de Impactes Climáticos Locais revela as seguintes conclusões
relativamente à afetação e vulnerabilidade dos concelhos da Lezíria do Tejo às
alterações Climáticas, no que diz respeito aos incêndios florestais:
 Os concelhos de Alpiarça, Almeirim e Cartaxo não apresentaram uma afetação
relevante em termos de incêndios florestais uma vez que a área ardida foi inferior
ao limite estabelecido para os critérios de filtração de eventos mais relevantes
(área ardida superior a 0,2% da área do município);
 O concelho de Chamusca apresentou para uma afetação muito elevada aos
incêndios florestais com registo de mortes, destruição de edifícios, danos em
infraestruturas e perdas de povoamentos e habitats em grande escala, com
destaque para o ano 2003;
 Azambuja, Rio Maior, Santarém e Salvaterra de Magos apresentam perdas de
povoamentos florestais e habitats relevantes contudo sem nenhuma
consequência adicional de afetação de vidas humanas ou bens da população.
 Os restantes concelhos (Golegã e Benavente) apresentam perdas menos
expressivas de povoamentos florestais e habitats não apresentando nenhuma
consequência adicional de afetação de vidas humanas ou bens da população.
 Verifica-se que, na generalidade, a ocorrência de incêndios em maior número e
área ardida ocorre em concelhos que apresentam risco elevados/muito
elevados de incêndio florestal com exceção do concelho de Azambuja que
apresenta áreas reduzidas de risco elevado ou muito elevado, mas que teve uma
afetação muito significativo ao nível dos incêndios no período analisado (20022016) e Benavente, que apesar de apresentar parcelas relevantes de terreno com
risco elevado, não registou, no período analisado, áreas ardidas e/ou nº de
incêndios muito significativas.

5.3.8.2.

Capacidade Adaptativa da Floresta

Os principais povoamentos florestais existentes nos concelhos da Lezíria do Tejo em
análise são o eucalipto, o pinheiro bravo, o pinheiro manso e o sobreiro, cada um com
capacidades adaptativas às Alterações Climáticas relevantes. Assim, consideram-se que
os municípios com menor vulnerabilidade serão aqueles que apresentam uma maior
diversidade de espécies florestais, podendo assim responder de diferentes formas aos
desafios das alterações climáticas, nomeadamente Almeirim, Alpiarça, Golegã e
Salvaterra de Magos. Todos os restantes concelhos apresentam mais de 50% da área
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florestal com um só povoamento (eucalipto – Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém
- ou sobreiro – Benavente e Chamusca).

5.3.8.3.

Adequabilidade dos Instrumentos para proteção das florestas

A análise da tendência de evolução dos incêndios revela a adequabilidade das ações
preconizadas para atingir os objetivos estratégicos propostos nos PMDFCI.
No que toca ao n.º de incêndios, verifica-se uma estabilização da frequência de
incêndios desde 2009, com o ano 2012 excecionalmente a revelar um aumento
significativo de ocorrências, com especial enfoque para Azambuja e Santarém. Esta
estabilização revela assim que ações como a sensibilização das populações, fiscalização
e vigilância estarão a surtir os seus efeitos.
Por outro lado, a área ardida tem também vindo a diminuir, verificando-se uma
estabilização dos valores totais ardidos a partir de 2006, com alguns desvios nos anos
2008 (Azambuja), 2012 (Azambuja e Salvaterra de Magos), 2013 (Benavente e
Chamusca) e 2014 (Salvaterra de Magos). Esta diminuição revela assim que ações de
manutenção das faixas de gestão de combustível e manutenção da rede viária florestal
e de pontos de água assim como ações de reforço dos meios de combate e de 1ª
intervenção estarão também a surtir os seus efeitos.
O facto de não haver uma consistência na diminuição da área ardida e nº de incêndios e
estabilização em valores mínimos revela contudo que ainda há trabalho a desenvolver
na aplicação das medidas e ações propostas nos PMDFCI.
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5.3.9.Turismo e Lazer
As características do sector do turismo e do lazer na Lezíria do Tejo, em particular dos
produtos mais relevantes como são o turismo de natureza, enoturismo, náutica, touring
cultural e paisagístico, equestre e cinegético, reforçam a necessidade de promover
futuramente uma coordenação integrada entre os atores da esfera pública e privada no
sentido de melhorar a capacidade de adaptação global aos eventos decorrentes das
alterações climáticas.
O processo de auscultação dos atores regionais e a análise do Perfil de Impactes
Climáticos Locais – PIC-L permite corroborar, de forma indireta e direta, algumas
vulnerabilidades do sector do turismo e do lazer, considerando alguns eventos
extremos que se constataram no território, ao longo dos últimos quinze anos, como são
os ventos fortes, as secas, a precipitação extrema, as ondas de calor e os incêndios. Com
efeito, se considerarmos a relevância do domínio da paisagem (quer na esfera rural
como urbana), dos recursos naturais e da biodiversidade para a atração de turistas e
visitantes, verificamos que é essencial promover uma estratégia que defina medidas de
adaptação que permitam superar alguns riscos e desafios, preparando a região para a
captação de mais investimento no domínio do turismo e do lazer e conduzindo ao
aumento da procura e da oferta e à diversificação dos produtos turísticos.
No quadro seguinte apresenta-se uma análise do grau de exposição atual do sector do
turismo e lazer, tendo por base uma leitura dos impactes económicos sobre este sector
decorrentes das alterações climáticas.
Quadro 46 | Análise de vulnerabilidades no sector do Turismo e Lazer

RISCOS

Físicos

Riscos na
cadeia
de valor

Preço

IMPACTES
ECONÓMICOS

PRINCIPAIS
EVENTOS
CLIMÁTICOS
ASSOCIADOS
(PIC-L)

GRAU ATUAL DE
EXPOSIÇÃO DO
SECTOR ÀS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Custos com a reposição das condições de estruturação da oferta:
 Prejuízo com danos no património edificado e classificado;
 Custos com reposição do capital natural no caso dos
segmentos turísticos mais ligados à natureza e a espaço
rural (enoturismo, turismo náutico, touring cultural e
paisagístico, turismo cinegético e birdwatching);
 Aumento de custos com seguros, etc,

Vento Forte,
Precipitação
extrema, Ondas de
calor (Incêndios)

Médio a elevado

Quebras de produção associadas à alteração dos padrões de
sazonalidade com possível redução dos períodos e épocas ótimas
para a visitação (enoturismo e gastronomia, turismo náutico,
turismo cinegético).

Ondas de Calor

Baixo a Médio

Aumento dos custos de aprovisionamento (matérias primas, água,
energia) com reflexos no preço final com possível perda de quota
de mercado para outros destinos concorrentes.

Ondas de Calor,
Precipitação
extrema

Médio a Elevado
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IMPACTES
ECONÓMICOS

PRINCIPAIS
EVENTOS
CLIMÁTICOS
ASSOCIADOS
(PIC-L)

GRAU ATUAL DE
EXPOSIÇÃO DO
SECTOR ÀS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Perda de atratividade do produto por alteração das condições de
estruturação da oferta:
 Perda de biodiversidade e de recursos naturais (turismo
náutico, turismo equestre, birdwatching);
 Perda de valor da paisagem (enoturismo, turismo de
natureza, touring cultural e paisagístico);
 Suscetibilidade de introdução de novas doenças (turismo
cinegético, turismo equestre).

Todos

Médio a Elevado

Aumentos dos custos de financiamento.

Todos

Baixo a Médio

Regulação

Custos decorrentes do cumprimento de requisitos legais (pe:
equipamentos e boas práticas), cujos efeitos a curto prazo podem
traduzir-se numa perda de competitividade do destino
relativamente a destinos concorrentes com quadros regulatórios
menos exigentes (particularmente fora da UE).

Todos

Baixo a Médio

Reputação

Custos reputacionais decorrentes da degradação dos ativos de
base natural que sustentam a oferta turística associados ao
destino, com reflexos na perda de quota de mercado para
destinos concorrentes.

Todos

Baixo a Médio

RISCOS

Produto

Rating

Riscos
externos

A capacidade de adaptação do setor turístico aos eventos climáticos está fortemente
dependente de uma correta articulação dos diversos agentes turísticos com as
autoridades locais e regionais, cujas ações tipicamente se dividem nas seguintes
iniciativas:
 Apoio técnico e à avaliação dos prejuízos;
 Benefícios fiscais;
 Suspensão temporária de obrigações legais/fiscais;
 Subvenções para recuperação do potencial turístico;
 Outros pacotes compensatórios.
Importa também referir que aferição da vulnerabilidade do turismo às alterações
climáticas não depende apenas da avaliação do apoio com que o setor pode contar da
parte das diversas entidades públicas (locais e nacionais) e privadas (bancos e
seguradoras). Para uma avaliação mais exaustiva da vulnerabilidade do setor do turismo
é necessário avaliar os seus níveis de capacitação própria, em particular, no que se
refere ao grau de maturidade/implementação de modelos e estratégias de gestão de
caráter proactivo que as empresas do ramo desenvolvem no sentido de antecipar os
riscos que se colocam à sua atividade, dos quais as alterações climáticas fazem parte
(adoção das boas praticas do sector, standards de qualidade, entre outros).
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5.3.10.

Energia e Industria

5.3.10.1. Industria
Na avaliação das vulnerabilidades na indústria importa ter presente os impactes diretos
resultantes das alterações climáticas, mas também, e não menos importantes, os
impactes indiretos.
No Relatório Final Lezíria 2020: Programa Territorial Integrado 2014-2020 é reconhecida
“a relevância do sector primário na região, o qual surge como um dos motores de
desenvolvimento da Lezíria do Tejo. Este sector tem potenciado múltiplas oportunidades
de extensão da cadeia de valor da agro-indústria, facto que tem sido objetivamente
sinalizado pela localização na região de unidades produtivas de empresas conceituadas
(…)”.
Este crescimento de indústrias intimamente ligado à componente agrícola torna-as
particularmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. De facto, eventos de
ventos fortes, secas, precipitação extrema, ondas de calor e incêndios tiveram impactes
na produção agrícola e indiretamente nestas indústrias. Por outro lado, as indústrias de
agroalimentar são também as mais dependentes do recurso água, com volumes muito
significativos de água necessária ao processo produtivo, com destaque para as seguintes
atividades:
 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas
 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas
 Fabricação de cerveja
As vulnerabilidades associadas à indústria analisados sob o prisma dos riscos na cadeia
de valor e riscos externos é apresentada no capítulo dedicado ao sector Economia,
relacionando-se os impactes económicos com os principais eventos climáticos
registados (PIC-L).
Finalmente foi ainda analisada a vulnerabilidade “direta” das principais unidades
industriais.
A sobreposição da sua localização aos limites da cheia de 1979, ou mesmo da cheia com
período de retorno T=100 anos, permite afirmar que nenhuma se localiza em zonas
particularmente vulneráveis, vindo confirmar a ausência de relatos associados aos
eventos climáticos passados registados no PIC-L (vd. Figura seguinte).
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Figura 85 | Unidades industriais analisadas no âmbito do PIAAC e limite da cheia de 1979

5.3.10.2. Energia
No que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis verifica-se em
Portugal, nos últimos anos, um grande crescimento de projetos de produção de energia
a partir de fontes renováveis, nomeadamente hídrica, eólica e solar. No entanto, na
região da Lezíria do Tejo este crescimento não se fez sentir da mesma forma porque a
região ou não apresenta potencial, ou apresenta limitações para a exploração destes
recursos naturais. É uma região de várzea, com excelentes solos agrícolas, na sua
maioria integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), que não podem ser hipotecados
a este tipo de projetos. As orientações da entidade que gere a Reserva Agrícola
Nacional vão no sentido de que “os solos com maior aptidão agrícola devem ser afetos à
atividade agrícola, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural
(artigo 20º) Os solos da RAN, que ocupam somente 12% do território nacional, são um
recurso precioso e escasso, e a instalação ou equipamentos de produção de energia a
partir de fonte renovável que ocupem amplas áreas de solo da RAN por períodos de
tempo muito extensos, são contrários aos objetivos do RJRAN”.
Na realidade deste território existem várias limitações. Se por um lado existe em grande
escala o recurso solar, o seu aproveitamento está condicionado pelas grandes áreas que
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são necessárias para o desenvolvimento de centrais solares. Quanto aos recursos
hídricos e vento, é mesmo a falta de recurso ou a falta de condições para explorar o
recurso, que limita o desenvolvimento dos projetos desta natureza. No caso do vento, a
área disponível é reduzida (a zona onde o recurso é melhor-Serra dos Candeeiros, já está
ocupada), e no caso da água, ainda que a região seja rica neste recurso, as
características morfológicas não são adequadas, quer em termos de perfil longitudinal
de linhas de água, quer em termos de perfil transversal dos vales para a construção de
barragens. Será, no entanto, de referir o potencial da região para a utilização de
biomassa.
Face ao cenário exposto, entende-se que o desenvolvimento de centros
electroprodutores a partir de fontes renováveis está bastante condicionado. À partida,
a vertente a explorar deverá ser orientada para a exploração do recurso solar através de
centrais de microgeração e de minigeração fotovoltaica, e em menor escala, a promoção
de centrais de maior dimensão. Neste contexto é relevante referir o Decreto-Lei nº
34/2011, de 8 de Março que estabelece o regime jurídico aplicável à produção de
eletricidade por intermédio de unidades de minigeração, e que se prevê que seja
explorado no contexto do Pacto dos Autarcas.
A produção de biogás será também uma componente a explorar, podendo esta
constituir mais um contributo para a produção de energia, ainda que possa não ser
relevante. Tanto as atividades agropecuárias, como a indústria agroalimentar, que são
atividades importantes na Lezíria do Tejo, têm potencial para a produção de biogás. As
ETAR municipais e os resíduos sólidos urbanos são também potenciais fontes
alternativas para produção de biogás.
Salienta-se, no entanto que, até ao momento, a rede elétrica ainda não está em
sobrecarga, mas o aumento do número de centrais pode ficar condicionado por
sobrecarga da rede. Este será um aspeto a ter em conta no desenvolvimento dos
projetos, pois só haverá autorização de ligação à rede elétrica, quando haja condições
para isso, ou seja, dependendo das condições exigidas pela EDP.
Em face das limitações existentes, poderá complementarmente fazer-se uma outra
abordagem, ou seja, poderá ser explorada a utilização de painéis solares térmicos, não
para a produção de energia elétrica, mas para aquecimento de água. A instalação de
coletores solares em unidades industriais, habitações, escolas, piscinas e pavilhões
desportivos poderá reduzir significativamente o consumo de energia convencional para
o aquecimento de água.
Relativamente à melhoria do Conforto Térmico do Parque Residencial, diretamente
ligado à eficiência energética, pode afirmar-se que:
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 A maioria da população (78,5%) pertence a escalões etários entre os 5 e os 64
anos, ou seja, possuindo menores dificuldades de adaptação às alterações
climáticas;
 O rendimento médio mensal é de 964€, considerado relativamente baixo e, como
tal, traduzindo menor capacidade financeira para implementar medidas de
adaptação;
 A maioria dos residentes na Lezíria do Tejo (78%) possui habitação própria,
traduzindo uma maior capacidade para implementar medidas de adaptação
associadas ao conforto térmico;
 O grau de literacia, medido pela proporção de população com ensino superior
completo, é reduzido (11%), conduzindo a uma menor capacidade adaptativa;
 A taxa de desemprego é relativamente baixa o que, dados os pressupostos
considerados, representa uma capacidade adaptativa acrescida.
Este conjunto de elementos caracterizadores permitiu calcular os índices de capacidade
adaptativa acima apresentados e que foram utilizados na segunda fase dos trabalhos
para o cálculo do índice de vulnerabilidade futura.
Será importante salientar que, dadas as suas características e pressupostos, o índice da
capacidade adaptativa deve ser usado sobretudo com o intuito comparativo entre
municípios ou regiões, identificando as zonas mais vulneráveis e não tanto em termos
do seu valor absoluto.
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5.3.11.

Transportes e Comunicações

No quadro seguinte sintetiza-se a análise do Perfil de Impactes Climáticos Locais
relativamente às consequências registadas ao nível do sector dos transportes e
comunicações, face aos diferentes eventos climáticos, na região da Lezíria do Tejo.

Salvaterra
de Magos

Santarém

Rio Maior

Golegã

Chamusca

Cartaxo

Benavente

Azambuja

Alpiarça

Almeirim

Quadro 47 | Ocorrência de eventos climáticos com consequências no sector dos transportes e
comunicações, por concelho

4

5

Gelo/Geada/Neve
Corte e condicionamento na circulação rodoviária

1

1

Precipitação excessiva
Corte e condicionamento na circulação rodoviária

14

1

2

11 5

7

1

5

Temperaturas elevadas/Ondas de calor
Corte e condicionamento na circulação rodoviária

2

Danos em infraestruturas elétricas e/ou de telecomunicação

1

Tempestade/Tornados
Corte e condicionamento na circulação rodoviária

1

3

Vento Forte
Corte e condicionamento na circulação rodoviária
Danos em infraestruturas elétricas e/ou de telecomunicação

7

2

5

5

2

2

7

2

1

Na figura seguinte representa-se o número de interferências na circulação das
principais estradas da rede rodoviária (autoestradas, itinerários complementares e
estradas nacionais), decorrente dos eventos climáticos apresentados anteriormente,
por concelho, para as quais foi possível aferir essa informação. Na mesma Figura
foram incluídas as plataformas logísticas identificadas.
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Figura 86 | Rede rodoviária afetada pelos eventos climáticos

Assim, identificam-se as seguintes conclusões relativamente à afetação e
vulnerabilidade dos municípios da Lezíria do Tejo às alterações climáticas, no que diz
respeito ao sector de Transportes e Comunicações:
TRANSPORTES
 Grande parte da rede rodoviária principal da região da Lezíria do Tejo já teve
algum tipo de interferência na circulação devido a um evento climático,
identificando-se, assim, vulnerabilidade na região;
 Analisando a figura anterior, considerando as características de deslocação da
população da Lezíria do Tejo (apresentadas anteriormente) e a predominância do
transporte individual motorizado para deslocação observa-se que a mobilidade na
Lezíria do Tejo será grandemente afetada, estando muito vulnerável às
alterações climáticas.
 As estradas que apresentam maior vulnerabilidade são as do município de
Almeirim, Benavente, Rio Maior e Chamusca, dado o número de interferências
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observado, o número de pessoas que utiliza aquelas estradas para deslocações
diariamente, mas também por serem as únicas estradas principais do município.
 No que refere ao serviço ferroviário, não foi possível apurar interferências neste
e, como tal, apurar a sua vulnerabilidade. No entanto, importa referir que o
serviço ferroviário de passageiros apenas serve diretamente os municípios de
Azambuja, Cartaxo, Santarém e Golegã, ou seja, menos de metade dos municípios
da região, e que 2/3 da população da região encontra-se a menos de 15 minutos
de carro de uma estação ou apeadeiro ferroviário. Assim, este meio de transporte
não se apresenta como uma alternativa viável ao transporte individual na região.
 Para além do serviço ferroviário, a rede ciclável também não se apresenta como
uma alternativa viável ao transporte individual na região, dada a sua extensão
incipiente. Tal faz aumentar, ainda mais, a importância da rede rodoviária na
região, já referida como vulnerável.
 O transporte coletivo rodoviário está intrinsecamente dependente da rede
rodoviária e, consequentemente, vulnerável às alterações climáticas.
 Considerando as plataformas logísticas localizadas em Azambuja verifica-se que a
rede viária atual apresenta alternativas de circulação que permitem a não
utilização das vias mais afetadas por eventos climáticos que se encontram na
proximidade das plataformas logísticas. Já o Terminal Multimodal do Vale do Tejo
apresenta uma vulnerabilidade mais elevada, pois a via de acesso EN243
apresentou uma a três interferências na circulação devido a eventos climáticos no
histórico do PIC-L.
 Neste sentido o plano de mobilidade para a região pretende alcançar a
sustentabilidade do sector, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa,
através da transição do meio de transporte mais utilizado pela população transporte individual motorizado - para transporte público coletivo de qualidade e
para modos suaves (a pé ou bicicleta). Contudo, este plano não contempla
medidas de intervenção na rede rodoviária no sentido de reduzir o número de
ocorrências dos fenómenos que interferem com a mesma (exemplo: inundação
das vias), o que contribui para a vulnerabilidade da mesma.

COMUNICAÇÕES
Ao nível das comunicações, a Lezíria do Tejo é abrangida pelas três principais
operadoras móveis nacionais e contabiliza mais de 230 antenas na região, o que reduz a
vulnerabilidade. Salienta-se contudo a baixa densidade de antenas de telecomunicações
nos municípios de Alpiarça e Chamusca, sendo por isso os que apresentam maior
vulnerabilidade, face aos restantes municípios.
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5.3.12.

Economia

A especificidade do tecido produtivo da região da Lezíria do Tejo, designadamente a
sua especialização em atividades com um elevado grau de exposição às alterações
climáticas, recomenda que os atores da esfera pública (os organismos e instituições com
capacidade para definir as políticas ao nível macro e nível meso) e da esfera privada (as
empresas e a rede de valor onde se inserem) melhorem a sua capacidade de
adaptação, no sentido de mitigar os impactes decorrentes das alterações climáticas na
região.
A análise do Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L) e a auscultação dos atores
regionais permitem corroborar algumas vulnerabilidades do tecido produtivo da Lezíria
do Tejo. Os ventos fortes, as secas, a precipitação extrema, as ondas de calor e os
incêndios tiveram impactes, ainda que assimétricos, no desempenho das empresas da
região.
Da leitura destes elementos sobressaem os impactes nas atividades associadas ao
sector primário e nas indústrias que integram a cadeia de valor mais a jusante
(agroalimentar e agroflorestal). Pela sua importância no emprego, na riqueza criada e
na capacidade de projeção nos mercados internacionais, estas atividades foram alvo de
uma análise mais aprofundada por parte dos atores regionais que destacaram os
seguintes impactes durante o período analisado:
 danos num conjunto de infraestruturas (forcagem, túneis, equipamentos de rega
e anti-geada, coberturas de instalações agropecuárias, redes de abrigo, mantas
térmicas e vedações), provocados pelos ventos fortes, que se traduziram em
perdas significativas nas produções instaladas (morangos, entre outras) e nas
culturas permanentes (olivais, vinhas, entre outras);
 secas, que conduziram à redução dos níveis freáticos e levaram a uma quebra da
produção das culturas de sequeiro que, por consequência, conduziu a um
aumento dos custos da alimentação animal (sobretudo nos concelhos de
Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Golegã e Salvaterra de Magos);
 precipitação excessiva, consubstanciada em cheias e inundações, que se traduziu
em perdas de colheitas (tomate e pimento), em danos para a vegetação e na
saturação dos terrenos agrícolas, mais intensas nos concelhos de Almeirim,
Alpiarça, Benavente e Cartaxo;
 incêndios, decorrentes das temperaturas elevadas e ondas de calor, que
destruíram áreas agrícolas e florestais, em particular nos concelhos de Benavente,
Chamusca, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, bem como alguns
povoamentos.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
193

Por outro lado, importa salientar o caráter informal das atividades associadas às
atividades do sector primário, muitas vezes não capturadas pelas estatísticas oficiais,
que não incorporam pequenos produtores cujo rendimento familiar depende, em larga
medida, dos rendimentos obtidos com estas atividades estando, dessa forma, mais
vulneráveis aos eventos climáticos extremos.
Embora os impactes das alterações climáticas sejam assimétricos, quando analisados
no contexto específico das várias cadeias de valor, existe um conjunto de riscos que
afetam transversalmente o desempenho competitivo do tecido económico da Lezíria do
Tejo: os riscos associados à cadeia de valor e os riscos decorrentes de fatores externos
(stakeholders).
Assim, sem prejuízo das análises específicas realizadas no âmbito dos restantes sectores,
procura-se, no sector “Economia”, fazer uma leitura destes riscos, potenciados pelos
fenómenos associados às alterações climáticas (identificados no PIC-L), e os impactes
económicos desses riscos nos sectores mais relevantes da região da Lezíria do Tejo.
No contexto da cadeia de valor, evidenciam-se três riscos que determinam o
desempenho do tecido empresarial regional:
 Riscos Físicos: relacionados com danos nas infraestruturas e outros ativos, como
unidades de produção e cadeia de aprovisionamento, decorrentes de fenómenos
climáticos extremos.
 Riscos de Preço: relacionados com o aumento da volatilidade dos preços das
matérias-primas e outras commodities.
 Riscos no Produto: relacionados com a perda de atratividade dos produtos.

No enquadramento externo, identificam-se três riscos que podem condicionar a
competitividade do tecido regional e o seu potencial de afirmação no contexto global:
 Riscos de Rating: relacionados com o aumento dos custos financiamento (capitais
próprios e capitais alheios) decorrentes de atividades com maior exposição aos
efeitos das alterações climáticas.
 Riscos de Regulação: relacionados com regulamentos mais exigentes em matéria
ambiental induzidos pelas alterações climáticas.
 Riscos de Reputação: relacionados com a perceção da procura sobre
determinadas ações das empresas ou medidas de política ambiental que incidam
sobre uma determinada atividade
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Figura 87 | Principais riscos para o tecido empresarial associados às alterações climáticas
Riscos na cadeia de valor

FÍSICOS

PREÇO

RATING

PRODUTO

REGULAÇÂO

REPUTAÇÃO

Riscos externos

Fonte: Adaptado de “How companies can adapt to climate change”, McKinsey | 2015

Nos quadros seguintes apresenta-se uma análise do grau de exposição atual dos
setores da agricultura, floresta, indústria, energia, transportes e logística e comércio e
serviços, tendo por base uma leitura dos impactes económicos sobre esses setores
decorrentes das alterações climáticas.
Quadro 48 | Grau de exposição da Agricultura, tendo por base os impactes económicos

Riscos

Riscos na
cadeia de
valor

Riscos
externos

Impactos económicos

Principais eventos
climáticos
associados (PIC-L)

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas

Custos com a reposição das condições de produção (restituição do
potencial produtivo do solo; reparação de infraestruturas de apoio;
Secas e Cheias,
custos crescentes com seguros); redução do rendimento dos pequenos
Vento Forte
produtores
Físicos
Diminuição do VAB e do Volume de Negócios por via de quebras de
Secas e Cheias.
produção associadas à perda de produtividade dos recursos naturais
Ondas de calor
(solos)
Aumento dos custos de aprovisionamento (água, fertilizantes, energia
Todos os
etc.) com reflexos no preço final do produto
Preço
identificados no PICPerda de quota de mercado, por via da competitividade custo, para
L
produtos concorrentes
Perda de atratividade dos produtos por alteração das condições de
Secas e Cheias.
Produto
produção (modos de produção menos sustentáveis)
Ondas de calor
Todos os
Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
Rating
identificados no PICalterações climáticas
L
Custos incorridos para cumprir requisitos legais podem conduzir a uma
perda de competitividade, a curto prazo, dos produtos agrícolas face a
Secas e Cheias,
Regulação
produtos concorrentes produzidos sob quadros regulatórios menos
Ondas de Calor
exigentes
Perdas de quotas de mercado associadas à utilização de práticas e
Secas e Cheias,
Reputação processos mais sustentáveis, num cenário de crescente preferência dos
Ondas de Calor
consumidores por produtos “verdes” ou produtos biológicos certificados

Elevada

Média

Média

Baixa
Baixa

Média

Média

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
195

Quadro 49 | Grau de exposição da Floresta, tendo por base os impactes económicos

Riscos

Impactos económicos

Físicos
Riscos na
cadeia de
valor
Preço
Produto

Custos com a reposição das condições de produção (reflorestação,
reparação de infraestruturas de apoio, aumento dos prémios de seguro)
Diminuição dos rendimentos dos pequenos produtores florestais
decorrentes da destruição de pequenos povoamentos
Diminuição do VAB e do Volume de Negócios por via de quebras de
produção associadas à perda de produtividade dos recursos florestais
Aumento dos custos dos inputs de produção associado aos custos com
meios de combate ao fogo e vigilância
Perda do valor das culturas florestais afetadas pelos incêndios

Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
alterações climáticas
Aumento dos custos de aprovisionamento e produção decorrentes de um
Regulação
quadro legal mais exigente em termos de metas ambientais
Perda de quota de mercado associado à utilização de práticas e
Reputação processos menos sustentáveis, num cenário de crescente preferência dos
consumidores por produtos “verdes” ou produtos biológicos certificados
Rating

Riscos
externos

Principais eventos
climáticos
associados (PIC-L)

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas

Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)
Ondas de calor
(incêndios)

Elevada
Elevada
Média
Média
Média
Baixa
Média

Ondas de calor
(incêndios)

Média

Quadro 50 | Grau de exposição da Indústria, tendo por base os impactes económicos

Riscos

Impactos económicos

Físicos
Riscos na
cadeia de
valor

Riscos
externos

Custos associados à reposição das condições de produção (reparação de
unidades fabris, interrupções da produção, aumento dos prémios de
seguro)
Diminuição do volume de negócios associado a ruturas nas cadeias de
aprovisionamento e aumento do tempo de chegada ao mercado

Principais eventos
climáticos
associados (PIC-L)
Vento Forte,
Precipitação
Excessiva, Ondas de
Calor (incêndios)
Todos os
identificados no PICL
Todos os
identificados no PICL

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas
Média

Média

Degradação da competitividade (diminuição da quota de mercado) por
via do aumento dos custos de produção (matérias primas, energia, água)
não compensados pelos processos de inovação ou diferenciação
Perda de atratividade dos produtos por alteração das condições de
Todos os
produção ou necessidade de cumprimento de requisitos para integração
Produto
identificados no PICnas cadeias de valor (modos de produção sustentáveis, certificações),
L
com impactes no Volume de Negócios
Todos os
Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
Rating
identificados no PICalterações climáticas
L
Aumento dos custos de aprovisionamento e produção decorrentes de um
Todos os
Regulação quadro legal mais exigente em termos de metas ambientais, que podem identificados no PICaté determinar a interrupção de algumas atividades
L
Perda de quota de mercado associadas a abordagens business as usual
Todos os
em relação às boas práticas ambientais e às MTD (Melhores Tecnologias
Reputação
identificados no PICDisponíveis), num cenário de preocupação crescente de clientes e
L
consumidores com as questões ligadas com a sustentabilidade
Preço

Elevada

Média

Média

Média

Média
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Quadro 51 | Grau de exposição da Energia, tendo por base os impactes económicos

Riscos

Impactos económicos
Custos com a reposição das condições infraestruturais para produção,
transporte e distribuição de energia elétrica
Físicos

Riscos na
cadeia de
valor

Riscos
externos

Quebras de produção associadas à redução da operacionalidade dos
centros produtores devido à diminuição da disponibilidade dos recursos
energéticos primários (ventos fortes a condicionar a produção eólica)
Pouco relevantes dado o perfil e dimensão atuais do setor na Lezíria do
Preço
Tejo que é pouco exposto a ruturas das cadeias de aprovisionamento a
montante
Pouco relevantes dado o perfil e dimensão atuais do setor na Lezíria do
Produto
Tejo
Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
Rating
alterações climáticas
Pouco relevantes dado o perfil e dimensão atuais do setor na Lezíria do
Regulação
Tejo
Pouco relevantes dado o perfil e dimensão atuais do setor na Lezíria do
Reputação
Tejo

Principais eventos
climáticos
associados (PIC-L)
Vento Forte,
Ondas de calor
(incêndios)

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas

Ventos fortes

Média

Média

Baixa
Baixa
Todos identificados
no PIC-L

Baixa
Baixa
Baixa

Quadro 52 | Grau de exposição da Transporte e logística, tendo por base os impactes
económicos

Riscos

Impactos económicos

Físicos
Riscos na
cadeia de
valor

Preço

Produto

Rating

Riscos
externos

Custos com reposição das condições de funcionamento (reparação dos
centros operacionais de logística, reparação de material circulante
danificado, degradação das vias comunicação, aumento do prémio dos
seguros)
Aumento dos custos operacionais devido ao aumento dos preços das
matérias-primas (especialmente combustível), com reflexos no preço
final do serviço
Dificuldades de integração em cadeias de valor em que os setores
clientes exigem o cumprimento de determinados requisitos ou
certificações ambientais (frotas e processos)
Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
alterações climáticas

Principais eventos
climáticos
associados (PIC-L)
Vento Forte,
Precipitação
Excessiva, Ondas de
Calor (incêndios)
Todos os
identificados no PICL
Todos os
identificados no PICL
Todos os
identificados no PICL

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas
Média

Média

Média

Baixa

Custos decorrentes do cumprimento de requisitos legais (o investimento
Todos os
em material circulante mais eficiente e a internalização de boas práticas),
Regulação
identificados no PICcujos efeitos a curto prazo podem traduzir-se numa perda de
L
competitividade do serviço prestado
Perda de quota de mercado associado à utilização de práticas e
Todos os
Reputação processos menos sustentáveis, num cenário de crescente preferência dos identificados no PICconsumidores por produtos “verdes” ou produtos biológicos certificados
L

Média

Média
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Quadro 53 | Grau de exposição da Comércio e serviços, tendo por base os impactes
económicos

Riscos

Riscos na
cadeia de
valor

Riscos
externos

Impactos económicos

Custos com a reposição das condições da prestação de serviços
(reparação dos estabelecimentos, perdas comerciais devido a períodos
de encerramento temporários dos estabelecimentos, aumento dos
Físicos
prémios de seguro)
Custos associados à rutura no fornecimento de bens e serviços essenciais
à atividade, (água, energia, entre outros)
Degradação da competitividade (diminuição da quota de mercado) por
via do aumento dos custos operacionais (produtos, energia, água) não
compensados pelos processos de inovação ou diferenciação
Preço
Custos incorridos para garantir os níveis de conforto térmico nos
estabelecimentos (aquecimento e arrefecimentos dos espaços)
Perda de atratividade dos produtos e serviços que não correspondem às
exigências em matéria de sustentabilidade ambiental, de clientes e
Produto
consumidores (modos de produção, impactes ambientais nas cadeias de
valor), com impactes no Volume de Negócios
Aumento dos custos de financiamento decorrentes da exposição às
Rating
alterações climáticas
Pressão legislativa para os comerciantes adotarem as boas práticas do
Regulação setor com potenciais prejuízos na competitividade a curto prazo no
sector
Perda de quota de mercado associada à utilização de práticas e processos
Reputação menos sustentáveis, num cenário de crescente preferência dos
consumidores por produtos e modelos de negócio mais “verdes”

Principais eventos
climáticos associados
(PIC-L)
Vento Forte,
Precipitação Excessiva,
Ondas de Calor
(incêndios)
Todos os identificados
no PIC-L

Exposição atual do
setor às alterações
climáticas
Média

Média

Todos os identificados
no PIC-L

Baixa

Ondas de calor

Elevada

Todos os identificados
no PIC-L

Média

Todos os identificados
no PIC-L

Baixa

Ondas de calor
(incêndios)

Baixa

Todos os identificados
no PIC-L

Média

Os impactes económicos no tecido produtivo regional, determinados pelos fenómenos
associados às alterações climáticas, são assimétricos, mas colocam desafios que são
transversais aos vários setores de atividade.
Sem prejuízo da análise à capacidade de adaptação atual da região às alterações
climáticas, realizada no contexto dos restantes descritores, é fundamental para a
dinâmica e resiliência do tecido económico regional que se estabeleça uma visão
holística que permita definir uma estratégia aceite e partilhada que responsabilize os
vários stakeholders.
A capacidade de adaptação da região da Lezíria do Tejo não deve ser vista como a soma
isolada das competências dos seus atores, públicos e privados, mas como uma rede
integrada de competências que devem ser mutuamente reforçadas, desenvolvidas e
potenciadas para construir uma região com um tecido económico mais resiliente.
Não obstante a capacidade de adaptação dos municípios, individualmente ou numa
perspetiva de atuação concertada à escala intermunicipal, é fundamental robustecer,
desde já, a articulação entre os atores da esfera pública (suprarregionais) e as empresas
da região. A criação de um ambiente que facilite a adoção de novos modelos de
negócios e processos de produção mais sustentáveis será decisiva para construir os
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mecanismos necessários para responder, proactivamente, aos desafios colocados pelas
alterações climáticas.
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6. IMPACTES E
VULNERABILIDADES
FUTURAS

6. IMPACTES E VULNERABILIDADES FUTURAS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A metodologia seguida na elaboração da segunda fase do PIAAC-LT - Identificação das
Vulnerabilidades Futuras da metodologia ADAM, é composta pelos seguintes pontos
principais:
Figura 88 | Principais etapas da identificação das vulnerabilidades futuras

1) PROJEÇÕES CLIMÁTICAS PARA A LEZÍRIA DO TEJO
Esta etapa consiste na apresentação das projeções das variáveis climáticas para a
Lezíria do Tejo, considerando dois cenários RCP4.5 (estabilização) e RCP8.5 (pior
cenário), com recurso a dois modelos regionalizados a partir de dois modelos globais, de
acordo com os dados disponíveis no portal do clima e normais disponibilizadas pelo
IPMA.

2) AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA DO PARQUE RESIDENCIAL EDIFICADO
Para a Análise da Vulnerabilidade Climática no Conforto Térmico do Parque
Residencial Edificado foi adotada a metodologia proposta no âmbito do projeto
ClimAdaPT, visando calcular o impacte potencial do clima atual e futuro no conforto
térmico do parque residencial. Tem-se como pressuposto da metodologia a adotar que:

CONFORTO TÉRMICO
Pode ser definido como as condições que permitam a manutenção de uma
temperatura interior dos alojamentos de 2 pode ser definido como as
condições que permitam a manutenção de uma temperatura interior dos
alojamentos de 20ºC na estação fria e de 25ºC na estação quente.0ºC
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Esta abordagem integra de forma complementar a capacidade adaptativa dos vários
sistemas ou subsistemas e o impacte potencial causado por alterações climáticas. Para
determinar em que medida o parque edificado de um município é vulnerável, são
consideradas quatro componentes, apresentadas abaixo.
Figura 89 | Componentes que permitem determinar a vulnerabilidade de um município

Figura 90 | Esquema conceptual para cálculo das vulnerabilidades climáticas do parque edificado,
tendo por foco o conforto térmico das habitações

Nota: baseado na abordagem genérica para vulnerabilidade às AC de Fritzsche et al. (2014).
Fonte: Simões, S., Gregório, V. et al. (2016).
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Obtém-se assim o índice de vulnerabilidade que avalia o nível de conforto térmico das
habitações, que resulta da combinação de dois índices intermédios, o impacte potencial
e a capacidade adaptativa.

Índice de Vulnerabilidade = Impacte Potencial x Capacidade Adaptativa
Maior Vulnerabilidade → Menor Capacidade Adaptativa e/ou Maior Impacte Potencial

O cálculo do impacte potencial no conforto térmico do parque residencial 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 impacte 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 (designada por REAL) e a energia final para
aquecimento e arrefecimento dos espaços que seria necessária para assegurar aqueles
níveis de conforto térmico (designada por IDEAL). Quanto maior esta diferença (medida
como Δ MWh), maior será́ o impacte potencial em termos de conforto térmico.

Índice de Potencial = REAL - IDEAL
REAL = energia final consumida no alojamento para aquecimento e arrefecimento
IDEAL = energia final para aquecimento e arrefecimento dos espaços que seria
necessária para assegurar aqueles níveis de conforto térmico

A figura abaixo esquematiza os passos metodológicos para estimar a energia final IDEAL
e REAL para aquecimento e arrefecimento de alojamentos.
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Figura 91 | Esquema conceptual para cálculo das vulnerabilidades climáticas do parque edificado,
tendo por foco o conforto térmico das habitações

• ENERGIA REAL
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.
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• ENERGIA IDEAL
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 20°C) que
caracterizam a severidade do clima em cada região climática
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, a saber:
I. Moradia unifamiliar
construída entre 1919-1945;

VII. Prédio construído entre 19191945;

II. Moradia unifamiliar
construída entre 1945-1960;

VIII. Prédio construído entre 19451960;

III. Moradia unifamiliar
construída entre 1960-1980;

IX. Prédio construído entre 19601980;

IV. Moradia unifamiliar
construída entre 1980-2000;

X. Prédio construído entre 19802000;

V. Moradia unifamiliar
construída após 2000;

XI. Prédio construído após 2000.

VI. Edifício urbano anterior a
1919;

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).
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.
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O impacte potencial no conforto térmico dos alojamentos residenciais por freguesia,
considerando as atuais condições climáticas, é então 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. Assim, quanto
maior for o rácio apurado para uma freguesia, maior será́ o impacte potencial e,
portanto, maior o seu desconforto térmico, no que respeita quer às necessidades de
aquecimento, quer às necessidades de arrefecimento.
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 impacte potencial atual.
O índice de capacidade adaptativa quantifica a capacidade de cada município e
freguesia em adotar medidas de adaptação a novas condições climáticas. Para o cálculo
deste índice são consideradas seis variáveis socioeconómicas, tendo por base a seguinte
informação estatística (INE, 2011):
 População residente com menos de 5 anos de idade - este é um dos grupos
etários com maiores dificuldades de adaptação às alterações climáticas;
 População residente com mais de 65 anos de idade - este é um dos grupos
etários com maiores dificuldades de adaptação às alterações climáticas;
 Rendimento médio mensal - traduz a capacidade financeira para implementar
medidas de adaptação, nomeadamente a aquisição e utilização de equipamentos
de aquecimento e arrefecimento (apenas disponível a nível municipal);
 Tipo de posse dos alojamentos (proprietário ou inquilino) - assume-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;
 Grau de literacia da população residente - 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;
 Taxa de desemprego – considera-se que, de um modo geral, pessoas
desempregadas terão mais dificuldades e menos motivação para implementar
medidas de adaptação.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
207

Cada uma das seis variáveis foi classificada em cinco intervalos de capacidade
adaptativa, com valores entre 1 (capacidade mínima) e 5 (capacidade máxima), como
apresentado no quadro abaixo.
Quadro 54 | Classes de capacidade adaptativa para cada variável socioeconómica e respetiva
ponderação
População residente com
menos de 5 anos
Ponderação (0,50)

População residente com mais
de 65 anos
Ponderação (0,50)

Rendimento médio mensal
Ponderação (1,00)

Classes

Cap. Adapt.

Classes

Cap. Adapt.

Classes

Cap. Adapt.

>12%

1

>56%

1

<683€

1

8-12%

2

41%-56%

2

683-1050€

2

4-8%

3

25%-41%

3

1050-1427€

3

1-4%

4

10-25%

4

1427-1800€

4

<1%

5

<10%

5

>1800€

5

Alojamentos detidos pelo
residente
Ponderação (0,25)

População com ensino superior
Ponderação (0,75)

Taxa de desemprego
Ponderação (1,00)

Classes

Cap. Adapt.

Classes

Cap. Adapt.

Classes

Cap. Adapt.

<50%

1

<5%

1

>26%

1

50-70%

2

5-12%

2

19-26%

2

71-80%

3

12%-19%

3

12-19%

3

81-90%

4

19%-26%

4

5-12%

4

>91%

5

>26%

5

<5%

5

O índice final de capacidade adaptativa varia num intervalo de 1 a 20 e resulta da soma
ponderada do índice de cada variável socioeconómica. Quanto maior o valor do índice
maior será a capacidade adaptativa de uma freguesia ou município. Este índice deve ser
usado sobretudo com o intuito comparativo entre freguesias no mesmo município, e
não tanto em termos do seu valor absoluto.
O índice de vulnerabilidade climática dos alojamentos ao conforto térmico foi estimado
pela média simples entre o índice de impacte potencial atual e o índice da capacidade
adaptativa, com o índice de vulnerabilidade a variar no intervalo de 1 (‘mínimo’) a 20
(‘máximo’). Considera-se que a uma maior vulnerabilidade, corresponderá uma menor
capacidade adaptativa e/ou um maior impacte potencial, e nesse sentido, o índice de
impacte potencial atual e o índice da capacidade adaptativa tem sentido inversos.
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Para tornar consistente o cálculo da média simples que estima o índice de
vulnerabilidade, é utilizado o simétrico do índice de capacidade adaptativa, passando a
ler-se este índice como 1 (maior capacidade) e 20 (menor capacidade).
Foi ainda estimado o índice de vulnerabilidade futura que permite aos municípios
construírem cenários alternativos com o objetivo de testar o efeito de utilização de
condições hipotéticas, relativamente aos cenários climáticos desenvolvidos. Para este
efeito foi considerado o período 2041-2070 e as projeções climáticas do cenário RCP8.5
(pior cenário) que resultaram de dois modelos regionalizados a partir de dois modelos
globais, Modelo 1: SMHI-RCA4 a partir do modelo global MPI-M-MPI-ESM-LR e Modelo2:
KNMI-RACMO22E a partir do modelo global ICHEC-EC-EARTH.

3) IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES CLIMÁTICOS
Consiste na identificação dos principais eventos e potenciais impactes com base nos
registos passados e projeções climáticas entretanto apresentadas.
Esta tarefa é operacionalizada com recurso a uma tabela (Quadro 55) que é utilizada
como ferramenta de apoio para a avaliação qualitativa desses impactes climáticos. O
preenchimento dessa tabela servirá ainda para a avaliação do risco climático futuro.
Quadro 55 | Impactes Climáticos Futuros

O preenchimento da tabela é efetuado no seguinte modo:
Quadro 56 |Preenchimento da tabela dos Impactes Climáticos Futuros
Coluna

Informação

1. Tipo de evento climático

Provêm da análise efetuada no âmbito da Fase 1, mais
concretamente do Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L).

2. Impactes

3. Projeções Climáticas

Descreve alterações nas variáveis climáticas associadas aos
eventos descritos na primeira coluna para dois períodos
(médio e longo prazo), tendo em conta as projeções dos
cenários climáticos utilizados.
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Coluna

Informação

4. Impactes Futuros

São identificados os potenciais impactes negativos diretos e
indiretos que poderão ocorrer como resultado das alterações
climáticas, com identificação dos setores mais afetados.

5. Sectores Afetados

6. Importância

É avaliada a magnitude dos impactes futuros, tarefa essencial
para a avaliação do risco climático. De facto, após a
identificação dos principais impactes das alterações climáticas,
importa determinar, de forma qualitativa, o risco associado.
Essa avaliação de risco é feita com base na frequência de
ocorrência de um evento climático e a magnitude das
consequências dos impactes desse evento. A magnitude das
consequências de cada impacte foi avaliada pelos técnicos
municipais envolvidos no PIAAC-LT, atribuindo um valor entre
1 (baixa consequência) e 3 (alta consequência), de modo a
avaliar a magnitude da consequência dos impactes atuais e
futuros.

4) IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO
Identificados os impactes é determinado o risco (qualitativo) para cada uma dessas
ocorrências. Determinada a magnitude das consequências é estimada a frequência de
ocorrência.
Para cada evento (atual e futuro) é atribuído um valor entre 1 (baixa frequência) e 3
(alta frequência), podendo então ser calculado o valor do risco através da multiplicação
da frequência pela magnitude (Figura 92).
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Figura 92 | Matriz genérica aplicada na avaliação de risco

Alta (3)

Maior risco
Prioridade
elevada

Média (2)
Baixa (1)

Frequência de ocorrência do evento

Risco = Frequência da Ocorrência x Consequência do Impacte

Menor
risco
Prioridade
baixa

Baixa (1)
Média (2)
Alta (3)
Consequência do impacte

Com base nos resultados obtidos é possível obter matrizes de risco, para cada
município, onde os eventos climáticos que ocorrem com maior frequência e com
consequências mais graves, serão considerados de maior risco, enquanto os eventos
com baixa frequência e com baixa consequências estarão associados a um menor risco.

5) DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
Concluída a tarefa anterior é necessário definir prioridades, por município, de forma a
separar os riscos com valores mais elevados e que se situam no canto superior direito
da matriz de risco, daqueles que têm valores de risco mais baixos, o que dependerá,
naturalmente, da atitude perante o risco de cada município. Esta tarefa conta, uma vez
mais, com o essencial envolvimento dos técnicos municipais.
A aplicação da matriz de risco procura orientar a priorização dos diferentes riscos
climáticos, tendo em conta a frequência e consequência associada a cada evento e os
seus impactes em cada município. Atribui-se assim maior prioridade à análise e
avaliação de riscos que apresentam, no presente ou no futuro, maior frequência e/ou
maiores consequências.
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6) VALIDAÇÃO E LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Foi integrado o segundo momento participativo que conta com a participação dos
stakeholders identificados anteriormente e que já haviam participado no primeiro
workshop. Este momento foi desenvolvido através de um inquérito on-line dirigido a
todas as partes interessadas, com o objetivo de validar os riscos identificados de acordo
com as suas perceções individuais. Os resultados obtidos neste inquérito são
apresentados no Anexo III.1 – Componente Participativa (1º Questionário).
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6.2. VULNERABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL
Como anteriormente referido, o índice de vulnerabilidade que avalia o nível de conforto
térmico das habitações, resulta da combinação de dois índices intermédios, o impacte
potencial e a capacidade adaptativa.

6.2.1.Índice de Impacte Potencial nos Municípios da Lezíria do Tejo
Constata-se que os municípios da Lezíria do Tejo apresentam um índice de impacte
potencial, que resulta da média simples entre o impacte potencial no arrefecimento e o
impacte potencial no aquecimento, que varia entre os 15 e os 17, numa escala de 0 a
20.
Figura 93 | Índice de impacte potencial no conforto térmico do parque edificado da Lezíria do
Tejo, desagregado por município
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6.2.2.Índice de Capacidade Adaptativa da Lezíria do Tejo
A capacidade adaptativa de cada um dos indicadores que compõem o índice para os
municípios da Lezíria do Tejo são identificados no Quadro e Figura seguintes para efeitos
de comparação.
Quadro 57 | Indicadores do índice composto da capacidade adaptativa do parque edificado dos
municípios da Lezíria do Tejo [1 – 20]

Alojamento
próprio

População
residente
com ensino
superior
completo

Taxa de
desemprego

Capacidade
adaptativa

1

0,25

0,75

1

---

4

2

4

2

3

11

3

4

2

4

2

3

11

Azambuja

3

4

2

3

2

4

13

Benavente

3

4

2

3

2

3

11

Cartaxo

3

4

2

3

2

3

11

Chamusca

4

3

2

3

2

4

12

Coruche

4

3

2

3

2

3

11

Golegã

4

3

2

3

2

4

12

Rio Maior

3

4

2

4

2

4

12

3

4

2

4

2

3

11

3

4

2

3

3

4

13

Município

População
residente
com menos
de 5 anos

População
residente
com mais
de 65 anos

Rendimento
médio
mensal

Ponderador

0,5

0,5

Almeirim

3

Alpiarça

Salvaterra de
Magos
Santarém
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Figura 94 | Índice de capacidade adaptativa no conforto térmico do parque edificado da Lezíria
do Tejo, desagregado por município
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6.2.3. Índice de Vulnerabilidade Climática da Lezíria do Tejo
A Figura 95 Figura 96 apresentam, respetivamente o índice de vulnerabilidade atual e
futurado parque edificado dos municípios da Lezíria do Tejo.

Figura 95 | Índice de vulnerabilidade atual do arrefecimento do parque edificado dos municípios
da Lezíria do Tejo, desagregado por município
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Figura 96 | Índice de vulnerabilidade futura do arrefecimento do parque edificado dos municípios
da Lezíria do Tejo, desagregado por município
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6.3. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES CLIMÁTICOS FUTUROS
A identificação dos impactes climáticos futuros foi realizada através da análise conjunta
da informação sobre as vulnerabilidades atuais sistematizada no PIC-L e nos eventos
climáticos que se espera que venham a ocorrer na região.
Com base nas projeções climáticas foram identificados os potenciais impactes
negativos (diretos e indiretos) que poderão ocorrer na região como resultado das
alterações climáticas, assim como as oportunidades decorrentes das alterações
climáticas projetadas para o território da Lezíria do Tejo.
O Quadro 58 sintetiza os principais impactes climáticos expectáveis para os municípios
da Lezíria do Tejo e os setores que serão afetados.
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Quadro 58 | Impactes potenciais negativos nos municípios da Lezíria do Tejo
TIPO DE
EVENTO
CLIMÁTICO

IMPACTES

PROJEÇÕES CLIMÁTICAS
(2041-2070 / 2071-2100)

SECTORES
AFETADOS

IMPACTES FUTUROS
Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil devido à intensidade do fenómeno num curto espaço
de tempo
Maior nº de danos em edifícios causados por eventos intensos de precipitação (Ex: danos ao nível dos pisos
térreos (lojas), caves, garagens); Danos no recheio

Cheias e inundações

Precipitação
Excessiva
Deslizamento de
vertentes
Danos em edifícios
Danos para a vegetação
e culturas
Danos para as
infraestruturas
Danos para a saúde

 Diminuição da precipitação média
anual até ao final do século, com
reduções na primavera, verão e
outono.
 Diminuição no número médio anual de
dias com precipitação, até ao final do
século.
 Menor probabilidade de ocorrência de
cheias lentas.
 Aumento da frequência de inundações
rápidas devido ao aumento de
intensidade da precipitação em
períodos curtos.

Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação;
Subdimensionamento das redes pluviais face aos fenómenos de precipitação intensa
Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Menor fertilização dos terrenos
devido à menor ocorrência de cheias lentas; Redução da atividade económica
Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno
e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros)
Alterações no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e
acessos cortados, entre outros)
Maior predisposição para o deslizamento de vertentes causados por eventos intensos de precipitação;
Colapso de fachadas e de edifícios.
Maiores danos no edificado, nomeadamente colapso ou danos em coberturas (terraços, claraboias, antenas
e chaminés), quedas de revestimento de fachadas; Danos no recheio
Maior probabilidade de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de
precipitação intensa
Maior probabilidade de abatimento/rotura de pavimentos, danos em rede de drenagem (coletores,
deslocação de tampas de coletor), danos em cabos elétricos
Maior probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex:
queda de árvores, obstrução de vias, deslizamento de vertentes, queda de muros de suporte, queda de
fachadas …)
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Todos
SPB
SPB, TT,
EI, E
A, EI, E
S, SPB,
TL, E
Todos
RNT, SPB
SPB, EI
SPB, TT
SPB, TT
SPB

TIPO DE
EVENTO
CLIMÁTICO

IMPACTES

PROJEÇÕES CLIMÁTICAS
(2041-2070 / 2071-2100)

Danos para a vegetação
e culturas
Danos para a saúde

Vento Forte

Interrupções/Danos para  As projeções da média anual da
velocidade média do vento à superfície
as cadeias de produção
não
são
conclusivas,
devendo
considerar-se que esta variável pode
manter-se constante até ao final do
Danos em edifícios
século;

Danos para as
infraestruturas

Secas

SECTORES
AFETADOS

IMPACTES FUTUROS
Maior probabilidade de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de
vento forte

SPB, TT

Maior probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex:
queda de árvores, obstrução de vias, entre outros)

S, SPB

Aumento da ocorrência de danos em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações
agropecuárias, em redes de abrigo e em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções
instaladas e culturas permanentes

A, EI, E

Aumento da ocorrência de danos em edifícios devido à ocorrência de fenómenos extremos de vento forte
(Ex: coberturas, quebras de vidros, danos em claraboias, queda de revestimento, entre outros)

 No entanto, projeta-se um aumento Aumento do custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e
de fenómenos extremos em termos de comunicação (Ex: encerramento de vias, falhas de energia, entre outros); Danos em mobiliário público e
queda de estruturas diversas (Ex: sinalética, para-ventos, contentores, publicidade local e de grandes
número de ocorrências e intensidade.
formados, curto circuito em painéis informativos, telas, chapas de coberturas, entre outros)

SPB, TL, EI

SPB, TT,
EI, E

Alterações no uso de
equipamentos e serviços

Perturbações nos transportes públicos, utilização de equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno no
quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados,
entre outros)

S, SPB,
TL, E

Danos para a vegetação
e culturas

Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Menor produtividade do solo; Aumento de pragas e
da utilização de produtos químicos; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água;
Menor disponibilidade de produtos agrícolas e florestais

RH, A, F,
EI, E

Menor disponibilidade hídrica (abastecimento público); Aumento de conflito entre vários usos decorrente
da escassez de água

RH, SPB

Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Aumento de conflito entre vários usos decorrente
da escassez de água; Menor produtividade do solo; Redução da atividade económica

RH, A,
EI, E

 Secas
progressivamente
mais
frequentes e intensas até ao final do
século.
Interrupção/ redução do

O período seco alargar-se-á aos meses
fornecimento de água
de primavera e outono com reduções
e/ou redução da sua
significativas de precipitação e
qualidade
humidade relativa de abril a novembro.
Interrupções/Danos para
as cadeias de produção

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
220

TIPO DE
EVENTO
CLIMÁTICO

IMPACTES

PROJEÇÕES CLIMÁTICAS
(2041-2070 / 2071-2100)

Alterações na
biodiversidade

Incêndios

SECTORES
AFETADOS

IMPACTES FUTUROS
Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das
comunidades. Nas áreas sensíveis que estão ligadas à presença de água deixa-se de ter capacidade de
suporte das espécies que contribuem para a importância e sensibilidade daquelas áreas.

BP, TL

Condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios (vegetação seca, Humidade Relativa reduzida);
Diminuição da área florestal e agrícola e dos seus produtos; Afetação da segurança de pessoas e bens,
Redução da atividade económica

Todos

Alterações nos estilos de
vida

Transtorno no quotidiano das pessoas; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de
água; Menor disponibilidade de recursos para a prática desportiva

RH, SPB,
TL

Incêndios

Aumento do nº de incêndios devido às condições meteorológicas; Diminuição da área florestal e agrícola;
Afetação da segurança de pessoas e bens

Todos

Redução da disponibilidade de recursos hídricos; Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos;
Perdas de produção florestal e agrícola

RH, A,
EI, E

Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das
comunidades.

BP, TL

Maior mortalidade da população idosa (população mais vulnerável); Aumento de doenças respiratórias;
Agravamento dos efeitos de alguns poluentes atmosféricos (O3 e PM10); Desconforto térmico

S, SPB

 Aumento significativo da temperatura
média anual até ao final do século com
Danos para a vegetação
aumentos projetados para todos os
e culturas
meses do ano.
 Aumentos igualmente significativos das
Temperaturas
Alterações na
temperaturas máximas e mínimas em
elevadas /
biodiversidade
todos os meses do ano mas com
Ondas de Calor
especial incidência nos meses de abril a
novembro.
Danos para a saúde
 Aumento do número médio de dias de
verão, do número médio de dias muito
quentes, do número de dias em ondas
Interrupções/Danos para
de calor e do número médio de noites
as cadeias de produção
tropicais.
Alterações nos estilos de
vida

Menor disponibilidade de produtos agrícolas
Possibilidade de aumento da taxa de desemprego devido a menor atividade agrícola e florestal; Aumento
dos consumos energéticos por via dos aparelhos de AVAC; Aumento do consumo de água

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
221

A, F,
EI, E
SPB, E,
TL

TIPO DE
EVENTO
CLIMÁTICO

IMPACTES
Danos para as
infraestruturas

Gelo/Geada/
Neve

Danos para a saúde

PROJEÇÕES CLIMÁTICAS
(2041-2070 / 2071-2100)

SECTORES
AFETADOS

IMPACTES FUTUROS

Redução de situações potenciais de condicionamento da mobilidade

TL, TT

 Diminuição no número médio de dias
de geada que, até ao final do século, Redução da probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a saúde humana (Ex: gelo nas
poderão diminuir até próximo de zero. vias, quedas…)

Danos para a vegetação
e culturas

Menores perdas agrícolas devido à ocorrência de geada (menor afetação das culturas)

A, EI, E

Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Aumento da ocorrência de danos
em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações agropecuárias, em redes de abrigo e
em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes;
Redução da atividade económica
Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno
Alterações no uso de
 Aumento de ocorrências de fenómenos e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros); Transtorno no
equipamentos e serviços
quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados,
extremos de precipitação e vento.
entre outros)
Danos para a vegetação
e culturas

Tempestade /
Tornados

Danos para as
infraestruturas
Cheias e inundações

Trovoadas /
Raios

Incêndios

S, SPB,
TL, E

SPB, TT

Aumento do processo de erosão dos solos; Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil

Todos

 Aumento de ocorrências de fenómenos Aumento das condições favoráveis à ocorrência de incêndios (fonte de ignição); Diminuição da área florestal
e agrícola; Afetação da segurança de pessoas e bens
extremos

Saúde (S)
Economia (E)

A, EI, E

Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação;
Subdimensionamento das redes pluviais face à maior ocorrência de eventos extremos de precipitação

Legenda:
Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

S, SPB

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)

Transporte e telecomunicações (TT)
Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)
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Todos

Paralelamente é possível identificar algumas oportunidades decorrentes das alterações
climáticas, que devem ser consideradas, tendo em vista o desenvolvimento futuro do(s)
município(s).
Estas oportunidades decorrem da diminuição dos dias com precipitação e do aumento
da temperatura nas estações do ano tradicionalmente menos apropriadas para a
atividade turística e deverão fazer parte das ações de resposta de adaptação
promovidas pelo município.
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6.4. AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS CLIMÁTICOS
De modo a avaliar a potencial evolução dos riscos climáticos identificados em cada
município da Lezíria do Tejo e orientar a priorização dos diferentes riscos climáticos
relativamente a potenciais necessidades de adaptação, procedeu-se à análise de
Matrizes de Risco.
Importa referir que os eventos climáticos que apresentam um potencial de aumento de
magnitude e frequência mais acentuado, têm um risco associado e que cada município
assumiu um papel ativo na avaliação da magnitude dos impactes e priorização dos riscos
Os eventos climáticos em análise são:
A1 – Precipitação Excessiva (inundações)
A2 – Precipitação Excessiva (cheias)
A3 – Precipitação Excessiva
B – Vento Forte
C – Secas
D – Temperatura Elevada / Onda de Calor
E – Gelo/Geada/Neve
F – Tempestades/Tornados
G – Trovoadas/Raios

As figuras seguintes apresentam as Matrizes de Risco para os períodos em estudo,
sendo possível acompanhar a evolução do risco para os principais impactes associados a
eventos climáticos.
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Figura 97 | Evolução do risco climático no município de Almeirim

E

Alta
(3)

Baixa
(1)

Consequência do impacte

Média
(2)

Alta
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B

Frequência de ocorrência

Alta
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A2 A3
FG

A1 C D
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Média
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C

G

A3 B
F
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(1)
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Figura 98 | Evolução do risco climático no município de Alpiarça
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Figura 99 | Evolução do risco climático no município de Azambuja
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Figura 100 | Evolução do risco climático no município de Benavente
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Figura 101 | Evolução do risco climático no município de Cartaxo
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Figura 102 | Evolução do risco climático no município de Chamusca
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Figura 103 | Evolução do risco climático no município de Golegã
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Figura 104 | Evolução do risco climático no município de Rio Maior
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Figura 105 | Evolução do risco climático no município de Salvaterra de Magos
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Figura 69 | Evolução do risco climático no município de Santarém
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O quadro abaixo sintetiza os eventos climáticos que apresentam um potencial de
aumento de magnitude e frequência mais acentuado, e que têm por isso um risco
associado mais elevado e os eventos em que ocorrem potenciais diminuições do risco.
Quadro 59 | Eventos climáticos com maior e menor risco climático por município
Evento Climático
Município

Risco mais elevado

Risco mais baixo

Almeirim
A1

C

D

A2

E

A1

C

D

A1

C

D

A2

A1

C

D

A2

Alpiarça
A2

F

G

Azambuja

Benavente

Cartaxo
C

A2

E

A2

E

Chamusca
C

D
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Evento Climático
Município

Risco mais elevado

Risco mais baixo

Golegã
C

D

A2

E

Rio Maior
A1

C

D

A1

C

D

E

Salvaterra de Magos
A2

E

A2

E

Santarém
C

D
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7. ESTRATÉGIA DE
ADAPTAÇÃO

7. ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A metodologia seguida na elaboração da terceira fase do PIAAC-LT – Identificação e
Avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação, que engloba as Etapas 3 e 4 da
metodologia ADAM, é composta pelos seguintes pontos principais:
Figura 106 | Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação

De uma forma geral e aplicado a todas as ações apresentadas, enfatiza-se a importância
de uma resposta articulada entre as várias instituições tanto do sector público como do
público-privado, de modo a garantir a prossecução das ações do PIAAC-LT.

1) IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
O processo de identificação das Opções de Adaptação e Mitigação envolveu diferentes
fases:
 Numa fase inicial foi desenvolvida uma lista preliminar de medidas de
adaptação, tendo por base os principais impactes e o risco climático existente e
futuro para cada um dos municípios. Paralelamente foi realizado o 2º Workshop
participativo, com vista à participação ativa dos municípios da Lezíria do Tejo, dos
parceiros (CDOS, GNR, DRAP e ICNF) e outros stakeholders identificados.
 Numa fase final, foram realizadas reuniões com os vários municípios para apurar
uma lista final de medidas para cada um dos municípios.
Cada uma das medidas que compõe a Matriz de Opções de Adaptação e Mitigação foi
categorizada de acordo com as tipologias apresentadas pela Comissão Europeia no
“Livro Branco” (European Commission, 2009) e na “Estratégia Europeia para a
Adaptação às Alterações Climáticas” (European Commission, 2013), nomeadamente as
apresentadas na figura abaixo.
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Figura 107 | Tipologias apresentadas pela Comissão Europeia

As medidas foram igualmente caracterizadas quanto aos eventos climáticos a que dão
resposta, sectores abrangidos, âmbito de aplicação (Municipal, Intermunicipal e
Regional), principais condicionantes e características potenciadoras.

2) DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
Tendo por base os objetivos estratégicos da ENAAC 2020 e os principais resultados das
Fases 1 e 2 do PIAAC-LT (Vulnerabilidades atuais e futuras) foram definidos os eixos
estratégicos e linhas de atuação que deve assentar a estratégia de adaptação do PIAACLT.

3) AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
Com base numa análise multicritério foi avaliada a capacidade de cada medida para
alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos no PIAAC-LT, segundo 8 critérios de
avaliação predefinidos, nomeadamente: eficácia, eficiência, equidade, custos,
flexibilidade, legitimidade, urgência e sinergias.
Devido à subjetividade inerente à avaliação multicritério, esta tarefa foi realizada por
múltiplos decisores/técnicos, tendo sido envolvidas as diferentes partes interessadas.
Neste sentido, foi desenvolvido um inquérito online para apoio à definição dos pesos a
atribuir aos vários critérios de avaliação das opções de adaptação/mitigação. Este

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
233

inquérito foi enviado para todos stakeholders envolvidos desde o início do processo
colaborativo, e que por isso participaram nos workshops realizados. A metodologia e
resultados deste questionário são apresentados em detalhe no Anexo III - Inquéritos
Online.
A avaliação das opções foi efetuada por elementos da equipa técnica do consórcio e da
CIMLT, de acordo com uma escala de 1 (baixo) a 5 (alto) sendo posteriormente
ponderados com base no peso de cada critério, obtendo-se uma classificação final, a
partir da qual é possível priorizar as opções de adaptação e mitigação.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
234

7.2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
A definição das opções de adaptação e mitigação do PIAAC-LT, em resposta à
ocorrência de eventos climáticos, assenta em 4 eixos estratégicos:
Eixo 1

Promoção do conhecimento e sensibilização para as alterações climáticas

Eixo 2

Reduzir a vulnerabilidade e melhorar a capacidade de resposta

Eixo 3

Promover a gestão integrada das alterações climáticas no município e nos
sectores prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria

Eixo 4

Criar um incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

A estratégia de adaptação foi desenvolvida procurando, por um lado, estar em linha
com os objetivos da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas e, por
outro, abranger as principais necessidades levantadas pelos municípios durante o
processo de identificação de opções de adaptação/mitigação.

7.2.1.Eixo 1 – Promoção do conhecimento e sensibilização para as alterações
climáticas
Se por um lado o conhecimento no âmbito das alterações climáticas é por vezes ainda
primário a vários níveis, quer seja decisores, quer seja impactados; por outro, os
principais impactes e soluções estão em constante evolução, em paralelo com a
investigação e a ciência. Assim, o presente eixo visa garantir uma estratégia de atuação
ao nível do conhecimento da situação atual, sensibilização de prevenção e mitigação
dos efeitos, bem como na aplicação de medidas de adaptação, estando enquadrado
no objetivo 1 da ENAAC: "Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações
climáticas".
Assim, o eixo será implementado tendo em consideração dois principais objetivos:
 Sensibilização para a problemática das alterações climáticas e necessidade de
adaptação;
 Aumentar o conhecimento técnico e promover a melhoria das práticas ao nível
dos sectores estratégicos na Lezíria do Tejo, como a Agricultura e Florestas.
Os principais visados serão os atores ao nível da implementação – órgãos públicos – e
população em geral ao nível da sensibilização, com enfoque nos grupos de risco
(crianças e idosos), e stakeholders ao nível dos sectores prioritários.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
235

7.2.2.Eixo 2 – Reduzir a vulnerabilidade e melhorar a capacidade de resposta
De uma forma geral, a estratégia do PIAAC deve seguir uma intenção de redução da
vulnerabilidade e preparação dos municípios para lidar com os impactes dos eventos
climáticos, tendo por base o grau de risco climático presente e futuro. Neste sentido, o
Eixo 2 permite garantir o foco do Plano a este nível com os seguintes objetivos:


Adaptação dos edifícios e espaços públicos, quer seja ao nível estrutural como
das fachadas e coberturas verdes, incluindo a inovação tecnológica;



Adaptação do território, nomeadamente ao nível da proteção de zonas
declivosas;



Adaptação ao nível das zonas urbanas, nomeadamente dos sistemas de
abastecimento e drenagem, incluindo melhoramentos e adaptação da rede,
bem como dos espaços verdes.



Outras atuações específicas, que por alguma ordem decorrente da fase de
diagnóstico e avaliação de vulnerabilidade se consideram essenciais para uma
cabal abrangência do presente plano.

Os principais visados serão os atores ao nível da implementação – órgãos públicos – e a
comunidade, como parte interessada e diretamente afetada, assim como outros
stakeholders ao nível dos sectores prioritários.

7.2.3.Eixo 3 – Promover a gestão integrada das alterações climáticas no município e
nos sectores prioritários, nomeadamente da água, agricultura, floresta e
indústria
A análise de vulnerabilidades, atuais e futuras, permitiu aferir que, ao nível dos
Recursos Hídricos, Agricultura, Florestas e Indústria, por constituírem sectores
relevantes, deve ser feito um esforço na adaptação às alterações climáticas e na
melhoria da capacidade de resposta, quando necessário.
Por outro lado, considera-se premente a integração da adaptação e combate às
alterações climáticas na gestão municipal.
O Eixo 3 resulta da conjugação destes dois objetivos, visando assim promover a gestão
integrada das alterações climáticas, ao nível da adaptação e mitigação, no município e
nos sectores prioritários.
Os principais visados serão os atores ao nível da implementação – órgãos públicos – e a
população em geral, proprietários florestais, agricultores e outras partes interessadas,
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enquanto principais beneficiários da implementação das medidas enquadradas neste
Eixo.

7.2.4.Eixo 4 – Criar um incentivo a modelo energético e de mobilidade mais
sustentáveis
Com o Eixo 4 pretende-se integrar a mitigação às Alterações Climáticas na estratégia
do PIAAC da Lezíria do Tejo, com enfoque para a gestão energética e de recursos, e
mobilidade sustentável.
Globalmente, as áreas urbanas são responsáveis por uma percentagem significativa das
emissões de gases de efeito estufa, com origem no tráfego rodoviário, consumos de
eletricidade, entre outras fontes emissoras, pelo que, a gestão energética municipal
assume uma relevância significativa na transição para uma economia de baixo carbono.
Por outro lado, é de realçar a existência de metas nacionais, quer ao nível da redução
das emissões de gases com efeito de estufa, quer ao nível da redução da dependência
de combustíveis fósseis, pela implementação de projetos de produção energética
renovável. O PIAAC-LT pode, deste modo, contribuir para a prossecução dessas metas.
Os objetivos principais que compõem o Eixo 4 são:


Apoio à produção energética renovável;



Melhoria da eficiência energética;



Promoção da mobilidade sustentável.

Os principais visados serão os atores ao nível da implementação – órgãos públicos e
indústrias – e os munícipes, como principais beneficiários da implementação das
medidas no âmbito do Eixo 4.
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7.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
O desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo, integra uma forte componente participativa que acompanha todo o
processo, com diferentes eventos que têm o objetivo de envolver as partes
interessadas, contribuindo assim para as diferentes fases. A fase de avaliação das
opções de adaptação e mitigação segue a aplicação de uma análise multi-critério,
permitindo elaborar uma análise comparativa das opções, de acordo com um conjunto
de critérios. É por isso tido em conta a multiplicidade e heterogeneidade das diferentes
opções e dos efeitos que produzirão.
Uma abordagem desta natureza tem uma subjetividade associada, uma vez que
depende das perceções dos intervenientes, é por isso importante alargar o
envolvimento nesta fase às diferentes partes interessadas. Neste sentido, foi
desenvolvido um inquérito online para apoio à definição dos pesos a atribuir aos
critérios de avaliação das opções de adaptação e mitigação. Este inquérito foi enviado
para todos stakeholders envolvidos desde o início do processo colaborativo, e que por
isso participaram nos workshops realizados.
O principal objetivo do inquérito foi suportar a atribuição de pesos aos diferentes
critérios de avaliação. O grau de prioridade das diferentes opções de adaptação e
mitigação é assim dado de acordo com a sua capacidade de alcançar os objetivos
estratégicos estabelecidos, definidos através de um conjunto de critérios: Urgência,
Equidade, Legitimidade, Flexibilidade, Eficácia, Sinergias, Custos, Eficiência. A escolha
destes critérios foi baseada na proposta do Manual de Avaliação das Opções de
Adaptação do ClimAdaPT.Local de acordo com as definições descritas no abaixo.
Para a definição dos pesos a atribuir a cada critério foi adotada a metodologia do Simo’s
card method (Simo’s, 1990) adaptando o processo de recolha de informação participada
a um inquérito realizado, permitindo uma priorização individual dos diferentes critérios
em análise. Esta metodologia e resultados são apresentados em detalhe no Anexo III –
Relatórios os Inquéritos Online
Quadro 60 | Eventos climáticos com maior e menor risco climático por município
Critério
Eficácia

Definição
As ações irão ao encontro dos objetivos, ou seja, produzirão os efeitos
desejados?
Os benefícios da opção excedem os custos? Os objetivos serão atingidos

Eficiência

com o mínimo de erros, tempo e esforço possível (facilidade de
implementação)?
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Critério

Definição
A ação afeta beneficamente e de forma equivalente várias áreas ou

Equidade

grupos vulneráveis?
A opção é flexível e permitirá ajustamentos e incrementos na

Flexibilidade

implementação?

Legitimidade

A ação é aceitável política e socialmente?
Qual o grau de urgência? É uma opção prioritária face à vulnerabilidade

Urgência

do conselho/setor e aos impactes observados?
Coerência com outros objetivos estratégicos: a ação ajuda a alcançar

Sinergias

outros objetivos da estratégia de adaptação do Plano?

Custos

Quais os custos económicos para o município?

O Quadro 61 apresenta o resultado final da definição de pesos para os oito critérios
tendo em conta os resultados obtidos nos questionários. Os valores apresentados
correspondem aos pesos atribuídos depois de aplicado o método de normalização a
partir dos rankings formados nas respostas ao inquérito, como explicado no Anexo III –
Relatórios os Inquéritos Online.
Quadro 61 | Pesos atribuídos aos Critérios de Avaliação
Critério

Eficácia

Sinergias

Urgência

Eficiência

Equidade

Flexibilidade

Custos

Legitimidade

Peso

17 %

14 %

13 %

12 %

12 %

12 %

11 %

9%

O critério que mais se destacou foi a Eficácia, sendo a Legitimidade o critério com o peso
inferior. Com pesos iguais ficaram: “Eficiência, Equidade, e Flexibilidade”.
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7.4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
As Medidas de Adaptação são ações concretas de ajustamento ao clima atual ou futuro
que resultam do conjunto de estratégias e opções de adaptação, consideradas
apropriadas para responder às necessidades específicas do sistema. Estas ações são de
âmbito alargado podendo ser categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais.
Do processo de identificação de medidas de adaptação e mitigação, que envolveu a
realização de uma lista preliminar de medidas, reforçada após a realização do 2º
Workshop participativo, e a auscultação individual de cada município resultou uma
matriz composta por 21 medidas (opções) de adaptação e mitigação, distribuídas da
seguinte forma:
Figura 108 | Número de medidas a adotar

A seguinte apresenta o número de medidas a adotar por município.
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Figura 109 | Número de medidas a adotar por município

De realçar a contribuição muito ativa quer dos vários municípios que compõem a Lezíria
do Tejo quer da CIMLT, para a concretização da Matriz Final de Adaptação, refletindo
nas medidas selecionadas as principais preocupações e necessidades que os municípios
sentem em relação à vulnerabilidade dos seus territórios às Alterações Climáticas.
A avaliação das opções foi efetuada por elementos da equipa técnica do consórcio e da
CIMLT, de acordo com uma escala de 1 (baixo) a 5 (alto) sendo posteriormente
ponderados com base no peso de cada critério, obtido de forma participativa como
descrito.

7.4.1.Infraestruturas Verdes
Como mencionado no capítulo 7.1, as Infraestrutura Verdes contribuem para o
aumento da resiliência dos ecossistemas e para objetivos como o de reverter a perda de
biodiversidade, a degradação de ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água.
Utilizam as funções e os serviços dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação
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mais facilmente implementáveis e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas
‘cinzentas’. Tem-se como título de exemplo:
 Utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas em
áreas densamente habitadas;
 Preservação da biodiversidade como forma de melhorar a prevenção contra
eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos florestais), pragas e
espécies invasoras;
 Gestão integrada de área húmidas;
 Melhoria da capacidade de infiltração e retenção da água.
O Quadro 62 apresenta as medidas de adaptação correspondentes a Infraestruturas
Verdes, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.
Representam-se ainda os municípios onde a medida se insere e a classificação final da
medida. A Figura 110 apresenta o número de medidas a adotar por município.
Figura 110 | Número de medidas a adotar por município – Infraestruturas Verdes
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Quadro 62 | Medidas de Adaptação – Infraestruturas Verdes

Promoção da floresta

V4

Manutenção da floresta

V5

Proteção de zonas declivosas

V6

Fachadas e coberturas verdes

V7

Hortas urbanas

V8

Renaturalização de linhas de água

Eixo 3

x x x x x x x x x

x

x

3.89

OT, S, BP

Eixo 2

x x x x x x x x x

x

x

4.30

OT, BP, F

Eixo 1

x

x

3.44

OT, RNT, SPB, F

Eixo 3

x x x x x x x x x

x

x

3.80

OT, RNT, BP,

Eixo 2

x

x

3.76

OT, S, BP

Eixo 2

x

x

3.56

OT, S, BP, A

Eixo 2

x

RH, OT, BP

Eixo 3

x x x x

Golegã

V3

Rio Maior
Salvaterra
de Magos
Santarém

Infraestruturas verdes em meio urbano

RH, BP

Coruche

V2

A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D.
Temperatura Elevada / Onda de Calor
A1. A2. A3. Precipitação, B. Vento Forte, C.
Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de
Calor
C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de
Calor
C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de
Calor
A1. A2. A3. Precipitação, B. Vento Forte, F.
Tempestades/Tornados
A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D.
Temperatura Elevada / Onda de Calor
A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D.
Temperatura Elevada / Onda de Calor
A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D.
Temperatura Elevada / Onda de Calor

Chamusca

Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos

Eixo
Estratégico

Cartaxo

V1

Sector

Alpiarça

Titulo

Almeirim

Evento Climático

Código
Medida

Benavente

MUNICIPIOS ABRANGIDOS
Azambuja

MEDIDA

x

x
x x
x

x

x x x x

Classificação
Final

3.24

x

x

3.44

Legenda:
Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)
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7.4.2.Infraestruturas Cinzentas
Como mencionado no capítulo 7.1, as Infraestrutura Cinzentas correspondem a
intervenções físicas ou de engenharia com o objetivo de tornar edifícios e outras
infraestruturas melhor preparados para lidar com eventos extremos.
Este tipo de opções foca-se no impacte direto das alterações climáticas sobre as
infraestruturas (e.g. temperatura, inundações) e têm normalmente como objetivos o
‘controlo’ da ameaça (e.g. diques, barragens) ou a prevenção dos seus efeitos (e.g. nível
da irrigação ou do ar condicionado).
O Quadro 63 apresenta as medidas de adaptação correspondentes a Infraestruturas
Cinzentas, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.
Representam-se ainda os municípios onde a medida se insere e a classificação final da
medida. A Figura 111 apresenta o número de medidas a adotar por município.
Figura 111 | Número de medidas a adotar por município – Infraestruturas Cinzentas

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
244

Quadro 63 | Medidas de Adaptação – Infraestruturas Cinzentas

C4

Sistema de diques e estruturas de contenção

A1. A2. A3. Precipitação, B. Vento
Forte, F. Tempestades/Tornados

C5

Adaptação de edificações

Todos

C6

Tecnologias nos edifícios e espaço público

Todos

C3

RH, OT,
RNT, SPB,
A
OT, RNT,
SPB
OT, EI, E

Rio Maior
Salvaterra
de Magos
Santarém

OT, SPB

Infraestruturas de combate a incêndios

Golegã

A1. A2. A3. Precipitação

C2

Coruche

Melhoramento da rede pública

Estruturas de retenção de água

Cartaxo

RH, OT,
BP, A
RNT, SPB,
F

C1

Chamusca

C. Secas, D. Temperatura Elevada /
Onda de Calor
C. Secas, D. Temperatura Elevada /
Onda de Calor, B. Vento Forte

Titulo

Eixo
Estratégico

Azambuja

Sector

Benavente

Evento Climático

Código
Medida

Alpiarça

MUNICIPIOS ABRANGIDOS
Almeirim

MEDIDA

Classificação
Final

Eixo 3

x x x x x x x x x

x

x

3.99

Eixo 3

x x x x x x x x x

x

x

3.67

Eixo 2

x x x x x x x x x

x

x

3.56

Eixo 3

x

x

3.31

Eixo 2

x x x x x x x x x

x

x

3.81

Eixo 2

x x x x x x x x x

x

x

3.51

x x x x

x x

Legenda:
Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)
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7.4.3.Opções Não Estruturais
Como mencionado no capítulo 7.1, as Opções não estruturais correspondem ao
desenho e implementação de políticas, estratégias e processos e requerem uma
cuidadosa gestão dos sistemas humanos subjacentes. Podem incluir:
 Integração da adaptação no planeamento territorial e urbano;
 Disseminação de informação;
 Incentivos económicos à redução de vulnerabilidades;
 Sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação);
 Instrumentos económicos (como mercados ambientais);
 Investigação e desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias);
 A criação de quadros institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas sociais
(por exemplo, parcerias) apropriadas.

O Quadro 64 apresenta as medidas de adaptação correspondentes a Opções Não
Estruturais, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.
Representam-se ainda os municípios onde a medida se insere e a classificação final da
medida. A Figura 112 apresenta o número de medidas a adotar por município.
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Figura 112 | Número de medidas a adotar por município – Opções Não Estruturais
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Quadro 64 | Medidas de Adaptação – Opções não estruturais

Rio Maior
Salvaterra
de Magos
Santarém

Chamusca

Azambuja

MUNICIPIOS ABRANGIDOS
Benavente

MEDIDA

Todos

Eixo 1

x x x x x x x x x

x

x

4.49

NE2

IGT e planos setoriais

Todos

Todos

Eixo 3

x x x x x x x x x

x

x

3.68

NE3

Regulamentação e incentivos fiscais

Todos

Todos

Eixo 3

x

3.47

NE4

Projetos específicos

Todos

Todos

Eixo 2

x

3.99

x

x

Golegã

Todos

NE1

Coruche

Sensibilização e formação

Titulo

Cartaxo

Eixo
Estratégico

Alpiarça

Sector

Almeirim

Evento Climático

Código
Medida

x

x x x x x x x x x

x

Classificação
Final

Legenda:
Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)
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7.4.4.Medidas de Mitigação
As Medidas de Mitigação são as medidas e estratégias adotadas com o intuito de
diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa. É a intervenção humana através de
estratégias, opções ou medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de
gases com efeitos de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas. Tem-se como
título de exemplo:
 Utilização de fontes de energias renováveis;
 Processos de diminuição de resíduos;
 Utilização de transportes coletivos.
O Quadro 65 apresenta as medidas de mitigação, o evento climático associado, os
setores envolvidos e o eixo estratégico. Representam-se ainda os municípios onde a
medida se insere e a classificação final da medida. A Figura 113 apresenta o número de
medidas a adotar por município.
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Figura 113 | Número de medidas a adotar por município – Medidas de Mitigação

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo

250

Quadro 65 | Medidas de Mitigação

Rio Maior
Salvaterra
de Magos
Santarém

Chamusca

Benavente

MUNICIPIOS ABRANGIDOS
Azambuja

MEDIDA

EI, E

Eixo 4

x x x x x x x x x

x

x

3.51

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

Todos

EI, TT, E

Eixo 4

x x x x x x x x x

x

x

3.37

M3

Mobilidade suave

Todos

OT, TL,
TT

Eixo 4

x x x x x x x x x

x

x

3.39

Golegã

Todos

M1

Coruche

Eficiência energética

Titulo

Cartaxo

Eixo
Estratégico

Alpiarça

Sector

Almeirim

Evento Climático

Código
Medida

Classificação
Final

Legenda:
Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)
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7.4.5.Medidas de adaptação por sector de atividade
A análise do Quadro 62, Quadro 63, Quadro 64 e Quadro 65 evidência os concelhos de
Benavente e Santarém como os mais ambiciosos, pretendendo na sua estratégia de
adaptação às Alterações Climáticas contemplar 20 medidas das 21 definidas no PIAACLT. De uma forma geral, todos os municípios apresentam um elevado compromisso
com o PIAAC-LT, demonstrando abertura para incluir na sua estratégia pelo menos 70%
das medidas preconizadas.
Por outro lado, constatou-se que 14 das 21 medidas (V1, V2, V4, C1, C2, C3, C5, C6, NE1,
NE2, NE4, M1, M2 e M3) são contempladas na estratégia de adaptação dos 11
concelhos, sendo assim, medidas transversais a toda a Lezíria do Tejo. Contrariamente,
as medidas V5 e V7 são as escolhidas por menos concelhos para aumentar a resiliência
às Alterações Climáticas (1 e 2 concelhos, respetivamente).
A Figura 114 apresenta o número de medidas que abrange cada um dos sectores. De
notar que uma medida pode abranger, de forma equitativa, mais do que um sector,
podendo até, nalguns casos ser transversal a todos os sectores, como acontece em 4
medidas Não Estruturais (NE1, NE2, NE3 e NE4).
Figura 114 | Nº de medidas de adaptação/mitigação por sector de atividade

Os sectores prioritários com maior destaque nas medidas preconizadas no Plano de
Adaptação são a Biodiversidade e Paisagem, Riscos Naturais e Tecnológicos e a
Segurança de Pessoas e Bens, com 12 medidas a abranger o primeiro sector e 9
medidas os restantes dois (cada um). A área temática do Ordenamento do Território é,
contudo, a que apresenta um maior número de medidas associadas (17). A outra área
temática, Recursos Hídricos contempla 8 medidas.
.
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8. IMPLEMENTAÇÃO DA
ESTRATÉGIA DE
ADAPTAÇÃO

8. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
8.1. ENQUADRAMENTO
A quarta Fase do plano corresponde à sexta e última Etapa descrita na metodologia
ADAM, ou seja, Integrar, Monitorizar e Rever. Esta tarefa em concreto consiste na
operacionalização das medidas anteriormente elencadas, indicando e definindo as
ações que as compõem, quais os atores que as concretizarão, o detalhe de cada ação, a
estimativa de custo, possíveis fontes de financiamento, a calendarização, as áreas de
intervenção, bem como toda a informação necessária, disponível a esta data, para a sua
execução. Deste trabalho de integração e compilação de informação proveniente das
tarefas anteriores resultou a elaboração de um conjunto de fichas de ação que
constituem o Plano de Ação para a Adaptação e Mitigação das alterações climáticas na
Lezíria do Tejo.
Na concretização das medidas e definição das ações foi fundamental o papel de
liderança do processo desempenhado pela CIMLT e o empenho e dedicação dos 11
Municípios na identificação de problemas, prioridades e definição das ações a
empreender, procurando-se sempre definir os principais atores envolvidos (e a
envolver) e suas responsabilidades.
Deste modo, para cada Medida anteriormente apresentada foram definidas Ações com
o objetivo de, desde já, encaminhar o processo de adaptação municipal e intermunicipal
a curto, médio e longo prazo. A abordagem seguida parte, portanto, das Medidas de
Adaptação identificadas com base na avaliação de vulnerabilidades atuais e futuras,
identificando-se ainda os setores envolvidos em cada uma das ações propostas e os
eventos climáticos e impactes que se pretendem mitigar.
Estas ações são ainda enquadráveis no quadro de financiamento e incentivos
apresentado no subcapítulo seguinte, bem como no âmbito da integração das opções
nos Instrumentos de Gestão Territorial.
Dever-se-á salientar que, nesta fase, não se trata de um quadro de investimento
exaustivo, mas antes uma estimativa com base nos elementos de trabalho disponíveis e
que constituirá antes um ponto de partida para estudos, projetos futuros e consequente
execução de obra e implementação de ações consideradas fundamentais num quadro
de adaptação e mitigação das Alterações Climáticas.
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8.2. FINANCIAMENTO E INCENTIVOS
8.2.1.Portugal 2020 e outros programas de financiamento nacionais
A implementação das medidas do PIAAC-LT depende, no essencial, da capacidade da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e dos municípios que a constituem, em
aceder ao financiamento disponível para apoiar os investimentos que visam a mitigação
ou a adaptação às alterações climáticas.
Neste quadro, é fundamental garantir o alinhamento das medidas e ações
preconizadas no PIAAC-LT com as principais orientações estratégicas e objetivos dos
múltiplos programas de financiamento, quer à escala nacional, quer no contexto
europeu.
Importa, todavia, salientar os constrangimentos associados a este exercício de
articulação/alinhamento, designadamente no que se refere à calendarização dos avisos
de concurso (o atual plano de avisos de abertura de candidaturas estende-se apenas até
ao final do ano de 2018), às tipologias de projetos/operações que serão alvo de abertura
de concursos e à reprogramação dos Fundos Europeus e Estruturais de Investimento, no
âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020, que aumentam o grau de
incerteza no que diz respeito à implementação das medidas previstas no PIAAC-LT.
Para garantir este alinhamento é fundamental o Programa de Ação para a Adaptação às
Alterações Climáticas (P-3AC), que complementa e sistematiza os trabalhos realizados
no contexto da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 tendo
em vista a implementação de nove linhas de ação, para as quais define o financiamento
comunitário e a componente nacional disponível para o horizonte 2020. No total, para o
território nacional, será possível mobilizar cerca de 372 milhões de euros para a
concretização de medidas de mitigação ou adaptação às alterações climáticas dos
vários programas de financiamento, como se mostra no quadro seguinte.
Quadro 66 | Dotação indicativa disponível por Linha de Ação e Programa de Financiamento
LINHA DE AÇÃO
1

Prevenção de incêndios rurais - intervenções
estruturantes em áreas agrícolas e florestais

2

Implementação de técnicas de conservação e
de melhoria da fertilidade do solo

3

Implementação de boas práticas de gestão
da água na agricultura, na indústria e no
setor urbano para prevenção dos impactes
decorrentes de fenómenos de seca e
escassez

PO
1
SEUR

PDR
1
2020

6,7

121,7

EEA
1
GRANTS

FUNDO
1
AMBIENTAL

TOTAL

0,1

128,5

1,4

100,0

21,4

1,4

3,0

124,4
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1

LINHA DE AÇÃO
4

5

6

7

8

9

Aumento da resiliência dos ecossistemas,
espécies e habitats aos efeitos das alterações
climáticas
Redução da vulnerabilidade das áreas
urbanas às ondas de calor e ao aumento da
temperatura máxima
Prevenção da instalação e expansão de
espécies exóticas invasoras, de doenças
transmitidas por vetores (vigilância e
controlo entomológicos) e de doenças e
pragas agrícolas e florestais
Redução ou minimização dos riscos
associados a fenómenos de cheia e de
inundações
Aumento da resiliência e proteção costeira
em zonas de risco elevado de erosão e de
galgamento e inundação
Desenvolvimento de ferramentas de suporte
à decisão, de ações de capacitação e
sensibilização
TOTAL

PO
1
SEUR

PDR
1
2020

4,7

24,3

EEA
1
GRANTS

1,9

0,6

FUNDO
1
AMBIENTAL

TOTAL

1,0

30,0

2,5

4,4

20,5

2,0

21,1

2,6

5,2

46,7

160,6

9,8

46,7

191,3

3,2

2,2

5,4

5,8

14,0

371,7

1 – Valores em Milhões de Euros (M€)
Fonte: Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) (em consulta pública)

O alinhamento das medidas e correspondentes ações preconizadas no PIAAC-LT com
as principais fontes de financiamento é realizado, com os constrangimentos
anteriormente anunciados, tendo em linha de conta as linhas de ação elencadas no P3AC. A este propósito importa assinalar que a dotação dos programas de financiamento
elencados no quadro anterior incorpora o apoio a entidades privadas (em particular
empresas, empreendedores e proprietários rurais) que não estão contempladas,
diretamente, nas medidas do PIAAC-LT.
No quadro seguinte, apresenta-se, por tipologia medida do PIAAC-LT, o
programa/instrumento que prevê o seu financiamento, bem como a identificação da
Prioridade de Investimento (PI), no caso dos programas operacionais do Portugal 2020.
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Quadro 67 | Possibilidades de financiamento para as medidas de tipologia Infraestruturas verdes

Instrumento

V1

V2

V3

V4

V5




































V4 Manutenção da floresta
V5 Proteção de zonas declivosas
V6 Fachadas e coberturas verdes
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EEA Grants 2014-2021
Designação das medidas
V1 Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos
V2 Infraestruturas verdes em meio urbano
V3 Promoção da floresta







POSEUR
PDR
2020

Medida 8 - Proteção e reabilitação de povoamentos florestais
Fundo Ambiental
Adaptação às Alterações Climáticas
Fundo para a Eficiência Energética
Apoio a projetos de cariz predominantemente tecnológico nas áreas dos transportes, residencial e serviços, indústria e sector público;
Fundo Florestal Permanente
Eixo III - Promoção do investimento, da gestão e do ordenamento florestais

V8





Medida 7 - Agricultura e Recursos Naturais

V7



PI 4.3 - Apoio à eficiência energética nas infraestruturas públicas (edifícios públicos e habitação)
PI 5.1 - Apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas
PI 5.2 - Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver
sistemas de gestão de catástrofe
PI 6.3 - Proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da
Rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes
PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,) a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído
Medida 3 - Valorização da Produção Agrícola

V6

V7 Hortas urbanas
V8 Renaturalização de linhas de água
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Quadro 68 | Possibilidades de financiamento para as medidas de tipologia Infraestruturas cinzentas

Instrumento

C1

C2

C3

C4

C5






PI 4.1 - Fomento da produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis
PI 4.2 – Promoção da eficiência energética nas empresas
PI 4.3 - Apoio à eficiência energética nas infraestruturas públicas (edifícios públicos e habitação)

PI 6.1 - Investimento no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que
excedam esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros
PI 6.2 – Investimento no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que excedam
esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros
PI 6.3 - Proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da Rede Natura 2000 e de infraestruturas
verdes














COMPETE
2020

PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de
reconversão,) a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído

PDR
2020







PI 1.1 - Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias (…) ecoinovação e aplicações de interesse público, (…)
capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral



PI 3.3 -Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviço



Medida 3 Valorização da Produção Agrícola



Medida 8 Proteção e reabilitação de povoamentos florestais









Fundo Ambiental
Adaptação do território às alterações climáticas
Fundo para a Eficiência Energética
Apoio a projetos de cariz predominantemente tecnológico nas áreas dos transportes, residencial e serviços, indústria e sector público;
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POSEUR

PI 4.4 - Desenvolvimento e a implantação de sistemas de distribuição inteligente
PI 5.2- Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofe

C6
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Instrumento
Fundo Português do Carbono
Apoio a projetos, em Portugal, que conduzam a uma redução de emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente nas áreas da eficiência energética, energias
renováveis, sumidouros de carbono, captação e sequestração geológica de CO2, e adoção de novas tecnologias, quando o retorno em termos de emissões evitadas
assim o recomende
Fundo Florestal Permanente
Eixo II – Defesa da floresta contra incêndios

C1

C2

C3

C5

C6





EEA Grants 2014-2021

C4






IFRRU 2020



Horizonte 2020

Designação das medidas
C1 Estruturas de retenção de água
C4 Sistema de diques e estruturas de contenção
C2 Infraestruturas de combate a incêndios
C5 Adaptação de edificações
C3 Melhoramento da rede pública
C6 Equipamento tecnológico e inovador
Notas
Os apoios previstos no COMPETE 2020 têm como beneficiários, preferenciais, o tecido empresarial pelo que esta linha de apoio não poderá ser mobilizada diretamente pelas entidades públicas que
deverão, neste âmbito, assumir um papel de divulgação destas oportunidades de financiamento junto dos interessados.
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Quadro 69 | Possibilidades de financiamento para as medidas de tipologia opção não estrutural

PDR
2020

POSEUR

Instrumento

NE1

PI 4.2 – Promoção da eficiência energética nas empresas
PI 4.3 - Apoio à eficiência energética nas infraestruturas públicas (edifícios públicos e habitação)
PI 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono (incluindo mobilidade sustentável)
PI 5.1 - Apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas
PI5.2 - Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofe
PI 6.2 – Investimento no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que
excedam esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros






Medida 2 - Conhecimento



NE2

NE3

NE4

Medida 6 - Gestão Risco e Restabelecimento do potencial produtivo

Fundo Ambiental
Adaptação do território às alterações climáticas
Fundo Florestal Permanente
Eixo I – Sensibilização e Informação
EEA Grants 2014-2021
Designação das medidas
NE1
Sensibilização e Formação
NE2
IGT e planos setoriais




NE3
NE4

Regulamentação e incentivos fiscais
Projetos específicos

Notas
A medida ‘NE4 Projetos específicos’ operacionaliza-se por via de ações de natureza diversa, motivo pelo qual o seu enquadramento nas linhas de apoio existentes (ou a criar) tem de ser analisados caso a
caso, em função da tipologia específica do projeto.
As ações incluídas na medida NE2 geralmente não são suscetíveis de financiadoras por linhas de apoio comunitário, pelo que devem ser suportadas pelas próprias entidades públicas através de meios
próprios.
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Quadro 70 | Possibilidades de financiamento para as medidas da tipologia mitigação

Instrumento

M1

M2

M3









COMPETE
2020

POSEUR

PI 4.1 Fomento da produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis
PI 4.2 – Promoção da eficiência energética nas empresas
PI 4.3 - Apoio à eficiência energética nas infraestruturas públicas (edifícios públicos e habitação)




PI 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono (incluindo mobilidade sustentável)
PI 6.5 Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo
zonas de reconversão,) a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído
PI 1.1 - Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias (…) ecoinovação e aplicações de interesse
público, (…) capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de
interesse geral
PI 3.3 - Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviço

Fundo Ambiental
Adaptação do território às alterações climáticas
Fundo para a Eficiência Energética
Apoio a projetos de cariz predominantemente tecnológico nas áreas dos transportes, residencial e serviços, indústria e sector público
Fundo Português do Carbono
Apoio a projetos, em Portugal, que conduzam a uma redução de emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente nas áreas da eficiência energética, energias
renováveis, sumidouros de carbono, captação e sequestração geológica de CO2, e adoção de novas tecnologias, quando o retorno em termos de emissões evitadas assim o
recomende
IFRRU 2020
Designação das medidas
M1 Eficiência energética e energias renováveis
M3 Mobilidade suave
M2 Mobilidade elétrica / eficiente
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As medidas de mitigação previstas no PIAAC-LT incidem sobretudo no domínio Energia
e Clima, existindo nesse âmbito um conjunto de instrumentos de natureza estratégica e
programática que enquadram e operacionalizam iniciativas ligadas à promoção transsectorial da eficiência energética, ao incremento das fontes de energia renováveis no
sistema electroprodutor, bem como ao fomento da mobilidade sustentável.
Neste quadro, importa destacar, os instrumentos como o Plano de Ação para Eficiência
energética (PNAEE) e o Plano de Ação para Energias Renováveis, que materializam um
conjunto de apostas em estreita articulação com metas e objetivos do pacote energiaclima de 2020.
Estes instrumentos somam-se aos instrumentos de programação comunitária (PO SEUR
e POR Alentejo 2020) e alargam o horizonte de oportunidades para concretização de
projetos que incidam na temática energia-clima. Assim, todos os projetos que
demonstrem alinhamento estratégico podem vir a ser operacionalizados através de
apoios financeiros e benefícios fiscais criados para concretização destes planos,
funcionando em complementaridade aos fundos europeus, tais como:
 Fundo de Eficiência Energética (FEE), criado pelo Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20
de maio, e regulamentado pela Portaria n.º 26/2011, de 10 de janeiro, destinado
a apoiar especificamente as medidas do PNAEE;
 PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica,
promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no quadro
do PNAC;
 Fundo Português de Carbono (FPC), criado pelo Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de
março, destinado a apoiar, entre outros, projetos que conduzam à redução de
emissões de gases com efeito de estufa;
 Benefícios fiscais destinados à produção de energia a partir de fontes renováveis
no âmbito da legislação nacional aplicável.
Por outro lado, o pleno sucesso da implementação do PIAAC-LT não se esgota na
concretização das medidas/ações que o integram, sendo importante, e até necessário,
que produza efeitos alargados e sistémicos sobre o tecido económico e a população em
geral, promovendo a internalização de comportamentos mais sustentáveis e o
desenvolvimento de processos que melhorem a resiliência do território face aos
desafios induzidos pelas alterações climáticas.
A região da Lezíria do Tejo, através do projeto Lezíria + Sustentável, cofinanciado pelo
Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 promovido em parceria pela
NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e pela Comunidade
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Intermunicipal da Lezíria do Tejo, reconheceu a importância de envolver o tecido
económico regional na transição para uma economia de baixo de carbono.
O perfil de especialização da região, essencialmente ancorado nas atividades ligadas ao
complexo agroflorestal, aos transportes e logística, à metalomecânica e ao ambiente e
resíduos, proporciona uma oportunidade para que o território possa assumir um
importante papel na implementação de medidas de mitigação e adaptação das várias
cadeias de valor às alterações climáticas.
A estruturação de uma rede de circularidade regional, suportada pelas cadeias de valor
dos setores de especialização, que promova a eficiência na utilização de recursos sem
descurar a competitividade das empresas, emerge como um dos objetivos do projeto
Lezíria + Sustentável. Esta rede produzirá efeitos diretos na melhoria da capacidade de
adaptação das empresas às alterações climáticas por via da redução da sua pegada
ecológica.
De facto, o envolvimento das empresas da região neste projeto permitiu a identificação
de gaps de sustentabilidade nos setores analisados e o desenho de um conjunto de
linhas de atuação para colmatar esses gaps. Refira-se, a título de exemplo, o
desenvolvimento da ferramenta de autoavaliação para que as empresas façam o seu
diagnóstico e, dessa forma, possam atingir estados mais avançados de sustentabilidade
e circularidade.
Neste quadro, o tecido empresarial da região está em condições privilegiadas para
poder beneficiar dos programas de apoio do Portugal 2020, designadamente o Compete
2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Programa
Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, que concedem particular destaque, no
âmbito das tipologias de investimento, aos projetos ligados à economia circular.
Assim, o reforço dos mecanismos de divulgação às empresas da região, e aos
potenciais investidores, das oportunidades de financiamento, quer por via do Projeto
Lezíria + Sustentável, quer por via de ações de sensibilização do tecido empresarial
desenhadas no PIAAC-LT, será fundamental para acelerar a adoção de práticas que
contribuam para a mitigação ou adaptação às alterações climáticas.
Importa, ainda, referir outras linhas de financiamento às empresas ou entidades
públicas no âmbito do turismo, nomeadamente as que constam do Programa Valorizar
do Turismo de Portugal, em particular a Linha de Apoio à Sustentabilidade, que apoia
“iniciativas e projetos que contribuam para promover uma maior e melhor integração
entre os residentes e os turistas (...) privilegiando intervenções que garantam a
valorização e uso eficiente dos recursos” e que pode alavancar a transição das atividades
ligadas ao turismo para um modelo mais sustentável.
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Também o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU)
2020, em vigor até 2023, poderá ter um importante papel na reabilitação do tecido
edificado, quer na ótica da reabilitação de habitações, quer no contexto de reabilitação
de edifícios para o desenvolvimento de atividades económicas ou equipamentos
públicos, que se localizem em Áreas de Reabilitação Urbana.
Este instrumento, para além das intervenções de reabilitação, incentiva o investimento
na eficiência energética, designadamente intervenções na envolvente opaca e envidraça
dos edifícios, nos sistemas de produção de água quente sanitária e em outros sistemas
técnicos, na iluminação interior, na instalação de sistemas que permitam a gestão de
consumos de energia, nos sistemas de ventilação e na promoção de energias renováveis
na habitação para autoconsumo.
Com efeito, a prossecução dos objetivos do PIAAC-LT que decorrem da implementação
das medidas depende, também, do seu efeito de arrastamento sobre todos os
stakeholders, em particular na divulgação dos apoios e incentivos de que podem
beneficiar para acelerar a adoção de práticas e/ou processos de adaptação às alterações
climáticas na região.
O quadro seguinte identifica os principais programas/instrumentos e as entidades
beneficiárias que, fora do contexto das medidas/ações elencadas no PIAAC-LT, podem
recorrer a financiamento para a implementação de projetos direta ou indiretamente
relacionados com as alterações climáticas.
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Quadro 71 | Programas/instrumentos de financiamento e principais beneficiários

* Através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, no âmbito dos
European Economic Area Grants, a Noruega, a Islândia e o Listenstaine, na qualidade de Estados
Doadores, financiam, em 15 Estados Membros da União Europeia, iniciativas e projetos em
diversas áreas programáticas, com vista a: reduzir as disparidades económicas e sociais e reforçar
as relações bilaterais entre os Estados Doadores e os Estados Beneficiários.

8.2.2.Contexto dos programas europeus
No contexto europeu, estão disponíveis vários programas/instrumentos que
possibilitam o acesso a financiamento para a implementação de projetos relacionados
com as alterações climáticas que os vários stakeholders da região podem aproveitar,
nomeadamente:
 Programa LIFE, através do subprograma “Ação Climática” que financia medidas de
mitigação e adaptação às alterações climáticas, bem como os mecanismos de
governação e informação em matéria de clima;
 Horizonte 2020, o maior programa para o financiamento de projetos de
investigação e desenvolvimento. São elegíveis projetos de investigação ou
projetos inovadores no âmbito dos desafios societais (ação climática, ambiente,
eficiência na utilização de recursos e matérias primas);
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 Interreg Europe, desenhado para estimular a cooperação entre estados membro
da União Europeia, concede apoio financeiro a projetos que incidam sobre as
temáticas do ambiente e utilização eficiente de recursos, bem como a transição
para uma economia de baixo carbono;
 URBACT, um programa orientado para criação de uma rede de partilha de
conhecimento sobre o desenvolvimento urbano sustentável em áreas como a
eficiência energética, mobilidade e baixo carbono;
 Urban Innovation Actions, orientado para apoiar projetos com caráter
comprovadamente inovador em municípios com mais de 50 mil habitantes (ou
num conjunto de municípios com mais de 50 mil habitantes), que envolva os
stakeholders e possa ser replicado por outros centros urbanos da União Europeia;
 CIVITAS, integra uma rede de cidades que se dedicam ao desenvolvimento de
soluções mais sustentáveis para o sistema de transportes.
Estes programas de financiamento privilegiam o funcionamento em rede, sustentado
na cooperação nacional e transnacional, atribuindo prioridade a projetos que envolvam
múltiplos stakeholders (da esfera pública e da esfera privada), pelo que a integração dos
atores da região da Lezíria do Tejo em redes de cooperação europeias para o
desenvolvimento de projetos na área das alterações climáticas abrirá, não só novas
janelas de oportunidade de financiamento, mas também o acesso a uma base de
conhecimento que se pode traduzir na melhoria da capacidade de adaptação do
território.

8.2.3.Contexto do período de Programação 2030
O futuro da política de coesão da União Europeia continuará a dar destaque às
alterações climáticas, enquanto fator crítico para um desenvolvimento sustentável.
Neste quadro, a Comissão Europeia tem procurado definir as opções para 2030, sendo
claro que é necessário continuar a “avançar para uma economia hipocarbónica que
assegure a todos os consumidores energia em condições competitivas e
economicamente acessíveis, crie novas oportunidades de crescimento e emprego e
proporcione uma maior segurança do aprovisionamento energético e uma menor
dependência das importações para toda a União”.
Com efeito, os países da UE chegaram a acordo sobre um novo Quadro 2030 para o
clima e a energia, incluindo metas e objetivos políticos a nível da UE para o período
compreendido entre 2020 e 2030. Estes objetivos visam ajudar a UE a conseguir um
sistema energético mais competitivo.
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ALVOS PARA 2030
o

Uma redução de 40% nas emissões de gases com efeito de estufa em relação aos
níveis de 1990;

o

Pelo menos uma quota de 27% do consumo de energia renovável;

o

Pelo menos 27% de poupança de energia em comparação com o cenário de
"business-as-usual".

POLÍTICAS PARA 2030
Para cumprir os objetivos, a Comissão Europeia propôs:
o

Um regime reformado de comércio de emissões da UE (ETS);

o

Novos indicadores para a competitividade e a segurança do sistema energético, tais
como diferenças de preços com os principais parceiros comerciais, diversificação da
oferta e capacidade de interligação entre os países da UE;

o

Primeiras ideias para um novo sistema de governança baseado em planos nacionais
de energia competitiva, segura e sustentável. Estes planos seguirão uma abordagem
comum da UE. Assegurarão uma maior segurança dos investidores, uma maior
transparência, uma maior coerência das políticas e uma melhor coordenação em toda a UE.

No contexto interno, as reflexões já iniciadas pelo Estado Português definiram um eixo
prioritário “Energia e Alterações Climáticas”, que assume como objetivo “assegurar as
condições para a diminuição da dependência energética”. Prevê-se, neste âmbito, o
apoio a projetos ligados:
 Às cidades eficientes e inteligentes (eficiência energética no edificado (público e
privado), economia circular, transportes públicos coletivos eficientes e em rede,
mobilidade elétrica e suave);
 À transição energética (inovação na produção, armazenamento e distribuição de
energias renováveis; eficiência energética e produção nacional de equipamentos,
software e serviços financeiros associados à transição energética);
 Ao reforço do potencial ambiental (captura de carbono, biodiversidade, natureza,
medidas agroambientais).
Não obstante o momento incipiente em que se encontra a conceção do próximo quadro
de programação, é possível perceber que as políticas europeias irão reforçar os
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mecanismos de apoio financeiro a projetos que, direta ou indiretamente, permitam
mitigar ou promover a adaptação às alterações climáticas.
A região da Lezíria do Tejo poderá ser protagonista, pela especificidade do território e
do seu perfil de especialização, na implementação de projetos no âmbito das alterações
climáticas, pelos múltiplos stakeholders, aproveitando os financiamentos que venham a
ser disponibilizados. A implementação das ações de sensibilização, disseminação e
divulgação, preconizadas no PIAAC-LT, será decisiva, não só para aproveitar o
financiamento disponível no Portugal 2020, mas também para criar condições
favoráveis de acesso aos fundos do próximo quadro de programação.
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8.3. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES
Neste ponto são apresentadas as fichas de ações que os municípios e entidades
envolvidas pretendem implementar ao nível da estratégia de adaptação e mitigação às
alterações climáticas na Lezíria do Tejo.
8.3.1.Infraestruturas Verdes
No quadro seguinte é efetuado um resume das ações relativas às infraestruturas verdes.
De realçar que a medida V5 (Proteção de zonas declivosas) identificada pelo município
de Santarém na sua Estratégia de Adaptação não apresenta nenhuma ação desenvolvida
no âmbito deste plano. Todavia, o município encontra-se atualmente a proceder à
reabilitação parcial das Barreiras de Santarém.
Quadro 72 | Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal
Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

V1.1

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

2 650 000

V1.2

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

4 494 400

V1.3

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

3 706 600

V1.4

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de Cartaxo
+ Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Médio

2 463 530

V1.5

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal da Golegã
+ Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Médio

1 477 210

V1.6

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de Rio
Maior + Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Médio

2 434 000

V1.7

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos +
Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Médio

3 992 300

V1.8

Renaturalização
do corredor
ribeirinho

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

2 854 160
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

V1.9

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

3 237 000

V1.10

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de Alpiarça
+ Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Médio

2 175 440

V1.11

Requalificação de
Linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche + Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)

Médio

3 536 640

V1.12

Requalificação de
Linhas de água

Proprietários Privados

Médio

54 000 000

V2.1

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Médio

155 000

V2.2

Requalificação de
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Médio

85 350

V2.3

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Médio

155 100

V2.4

Parque Carbono
Zero

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Médio

13 505 000

V2.5

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Médio

506 650

V2.6

Novos Espaços
Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Médio

5 445 250

V2.7

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de Cartaxo

Médio

3 138 900

V2.8

Corredor Verde

Municipal

Câmara Municipal de Cartaxo

Médio

153 850

V2.9

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal da Golegã

Médio

231 500

V2.10

Ensombramento
de eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de Rio
Maior

Médio

221 000

V2.11

Arborização de
Áreas Urbanas

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

Não
estimado

V2.12

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Médio

215 020

V2.13

Novos Parques
Urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Médio

7 775 000

V2.14

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Médio

173 550

Regional/
Intermunicipal
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

V2.15

Requalificação de
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Médio

8 127 883

V2.16

Arborização de
eixos urbanos

Municipal

Câmara Municipal de Alpiarça

Médio

77 500

V2.17

Novos Parques
Urbanos

Municipal

Câmara Municipal de Alpiarça

Médio

30 900 000

V3.1

Dinamização da
Herdade dos
Concelhos

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

970 000

V3.2

Requalificação
das Herdade dos
Concelhos e
Herdade dos
Concelhinhos

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

244 000

V4.1

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de Cartaxo

Curto

100 000

V4.2

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de Rio
Maior

Curto

200 000

V4.3

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Curto

100 000

V4.4

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Curto

100 000

V4.5

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Curto

400 000

V4.6

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de Alpiarça

Curto

100 000

V4.7

Manutenção da
Mata Nacional

Regional

Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas
(ICNF)

Curto

368 000

V4.8

Manutenção da
Floresta

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Curto

200 000

V4.9

Manutenção das
Faixas de Gestão
de Combustível

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

240 000

V4.10

Sinalização na
Rede Viária
Florestal

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

66 500
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

V6.1

Coberturas
Verdes em
escolas

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Médio

219 800

V6.2

Coberturas
Verdes em
escolas

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

2 629 500

V7.1

Hortas
Comunitárias

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Médio

23 000

V7.2

Hortas
Comunitárias

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Médio

100 000

V7.3

Hortas
Comunitárias

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

28 000

V8.1

Renaturalização
de linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

50 000

V8.2

Renaturalização
de linhas de água

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Curto

50 000
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8.3.1.1.

Requalificação de galerías ripícolas e linhas de água – V1

MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.1

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e
outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos
seguintes cursos de água:
• Rio Tejo, galeria ripícola na margem esquerda, numa extensão de ≈ 4,5 km;
• Rio Sorraia, numa extensão de 16 km em ambas as margens e área de canal e 25 km numa só margem (galeria ripícola nas margens do munícipio de Benavente e limpeza de
infestantes, na extensão total do rio);
• Rio Almansor ou Ribeira de Santo Estevão, no perímetro urbano de Samora Correia - Galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 6 km.
• Vala Nova - Galeria ripícola em ambas as margens, numa extensão de ≈ 5 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
• Execução da ação de requalificação e limpeza das ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

345,000.00 €

Fase de execução

2,305,000.00 €

Total:

2,650,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (ações)
Taxa de realização (extensão)
Focos de infestantes
Estabilização de margens

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos
Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas
Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista
Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

%
%
%
Nº de focos

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Sorraia - Benavente

Rio Almansor- Samora Correia: Infestado de Jacintos-de-água
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.2

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e
outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos
seguintes cursos de água:
• Rio Tejo, numa extensão de ≈ 22 km, na margem direira, com especial relevância para dois rombos - Caneiras (≈ 400 m) e Porto das Pereiras (≈ 200 m);
• Rio Alviela, numa extensão de ≈ 49 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Rio Maior, numa extensão de ≈ 13 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira de Cabanas, numa extensão de ≈ 1 km, em ambas as margens e na eventual melhoria da qualidade da água (peixe boga-de-boca-arqueada - espécie em perigo).
A implementação desta ação assenta em três componentes:
• Elaboração do "Plano de Recuperação das Galerias Ripícolas";
• Aquisicão de maquinaria com braço grande (6 m), para proceder ao trabalho de campo;
• Execução da ação de requalificação das galerias ripícolas e limpeza dos cursos de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

54,400.00 €

Fase de execução

4,440,000.00 €

Total:

4,494,400.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)

Unidade

Taxa de realização (ações)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos
Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%
%
%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Tejo - Galerias ripícolas

Maquinaria com braço grande (6m)

Rio Alviela - Infestado de Jacintos-de-água

Rombo no Rio Tejo
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.3

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Tejo, numa extensão de ≈ 15 km, na margem direita;
• Rio Alenquer, numa extensão de ≈ 10 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Rio Ota, numa extensão de ≈ 10 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira do Valverde, numa extensão de ≈ 9 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira da Milhariça,numa extensão de ≈ 10 km (ou 2 km em Aveiras de Cima), em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira-do-Judeu / Paul de Manique, numa área de ≈ 9 ha;
• Vala Real de Azambuja, numa extensão de ≈ 1.5 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Canal de Azambuja, numa extensão de ≈ 10 km, em ambas as margens e na área de canal.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
•Execução das subações de renaturalização mencionadas anteriormente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

46,600.00 €

Fase de execução

3,660,000.00 €

Total:

3,706,600.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

Focos de infestantes
Estabilização de margens

%

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas
Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de focos
Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Vala Real de Azambuja

Ribeira da Milhariça

Ribeira do Valverde

Rio Alenquer e Rio Ota

Ribeira-do-Judeu / Paul de Manique
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.4

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Tejo, galeria ripícola na margem direita, numa extensão de ≈ 17 km;
• Ribeira do Cartaxo (coincide com a Ribeira do Algar e inclui parcialmente a Vala Real), galeria ripícola em ambas as margens e na área de canal, numa extensão de ≈ 12 km;
• Ribiera do Valverde, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza, numa extenção de ≈ 0.7km;
• Canal de Azambuja, no Cartaxo, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 11 km;
• Ribeira do Vale de Boi, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza, numa extensão de ≈ 7.5 km;
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
•Execução das subações de renaturalização mencionadas anteriormente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1)Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); e 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; e 5)
Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

35,000.00 €

Fase de execução

2,463,530.00 €

Total:

2,498,530.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Fontanário da Ribeira do Cartaxo

Canal de Azambuja, no Cartaxo (Ponte do Reguengo)
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.5

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e
outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos
seguintes cursos de água:
• Rio Tejo, numa extensão de ≈ 19,5 km, na margem direita;
• Rio Almonda - Azinhaga, numa extensão de ≈ 8,5 km, na margem esquerda e área de canal;
• Alverca do Campo e dos Queimados - Golegã, numa área de ≈ 11 ha;
• Alverca das Moitas - Azinhaga, numa área de ≈ 6 ha;
• Alverca de Fernão Leite - Pombalinho, numa área de ≈ 4 ha;
• Vala de ligação de Alverca do Campo ao Paul do Boquilobo e Nora, numa extensão de ≈ 4,5 km,em ambas as margens e na área de canal;
• Rio Alviela - numa extensão de 0.850km, na margem esquerda.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
• Execução das subações de renaturalização mencionadas anteriormente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

28,000.00 €

Fase de execução

1,449,210.00 €

Total:

1,477,210.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

Focos de infestantes
Estabilização de margens

%

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas
Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de focos
Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Almonda

Alverca do Campo e dos Queimados

Rio Almonda

Nora para ligar Alverca ao Paul

Alverca de Fernão Leite
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.6

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Maior, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 22 km;
• Ribeira de São Gregório, requalificação e limpeza, numa extensão de ≈ 1.8 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
• Execução da ação de requalificação das galerias ripícolas e limpeza dos cursos de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

34,000.00 €

Fase de execução

2,400,000.00 €

Total:

2,434,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Maior

Ribeira de São Gregório
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.7

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e
outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos
seguintes cursos de água:
• Rio Tejo, numa extensão de 15 km, na margem esquerda;
• Ribeira de Muge, numa extensão total de 12 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira do Vale do Cavaleiro, numa extensão total de 13 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Ribeira de Cortes, numa extensão total de 10 km, em ambas as margens;
• Ribeira de Marinhais, numa extensão de 7km;
• Ribeira do Vale Silhado, numa extensão de 9km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
• Execução da ação de requalificação das galerias ripícolas e limpeza dos cursos de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

50,000.00 €

Fase de execução

3,942,300.00 €

Total:

3,992,300.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (ações)
Taxa de realização (extensão)
Focos de infestantes
Estabilização de margens

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista
Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas
Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

%
Nº de focos
Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Tejo - Galerias ripícolas

Ribeira de Muge - Infestado de jacintos-de-água
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.8

Renaturalização do corredor ribeirinho

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Tejo, galeria ripícola na margem esquerda, numa extensão de ≈ 15 km;
• Vala Real de Alpiarça, em Almeirim, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 13,5 km;
• Ribeira de Muge, em Almeirim, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 9 km;
• Vale Virgo, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 2 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
• Execução da ação de requalificação e limpeza nas ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais e eventuais privados

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

38,160.00 €

Fase de execução

2,816,000.00 €

Total:

2,854,160.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (ações)
Taxa de realização (extensão)

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Tejo

Ribeira de Muge

Vala Real de Alpiarça

Vale Virgo
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.9

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Tejo, galeria ripícola na margem esquerda, numa extensão de ≈ 30 km;
• Vala Real de Alpiarça, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 26 km;
• Ribeira do Casal Velho, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão por apurar;
• Ribeira das Fontainhas, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão por apurar;
• Ribeira da Gamelinha, galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 1.7 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
• Execução da ação de requalificação e limpeza nas ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

42,100.00 €

Fase de execução

3,194,900.00 €

Total:

3,237,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Tejo

Vala Real de Alpiarça
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.10

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação da linha de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos,
introdução de vegetação autóctone (ex: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, se necessário:
• Rio Tejo, galeria ripícola na margem esquerda, numa extensão de ≈ 9 km;
• Vala Real de Alpiarça, numa extensão de ≈ 12 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Albufeira dos Patudos, numa área de ≈ 12,5 ha;
• Vala da Atela, numa extensão de ≈ 5,3 km, em ambas as margens e na área de canal;
• Vala de Tejeiros, numa extensão de ≈ 2 km, em ambas as margens e na área de canal.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação dos corredores ribeirinhos;
• Execução das subações de renaturalização mencionadas anteriormente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

31,440.00 €

Fase de execução

2,144,000.00 €

Total:

2,175,440.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Tejo

Vala Real de Alpiarça

Albufeira dos Patudos

Albufeira dos Patudos

Paul da Goxa / Vale da Atela
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.11

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e requalificação das margens e reabilitação de habitats,
retirada de plantas infestantes e outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para
estabilização das margens, nos seguintes cursos de água:
• Ribeira da Erra, numa extensão de 2,3 km;
• Ribeira da Lamarosa, galeria ripícola em ambas as margens no troço que atravessa o perímetro urbano, numa extensão de 2 km;
• Vala Real (ou Ribeira de Magos), na Fajarda, galeria ripícola em ambas as margens, numa extensão de 1,9 km;
• Vala Real (ou Ribeira de Magos), no Paúl até ao Açude da Agolada, galeria ripícola em ambas as margens, melhoria da qualidade da água e reperfilamento, numa extensão de
6 km.
• Vala da Salgueirinha, galeria ripícola em ambas as margens, melhoria da qualidade da água numa extensão de 0,9 km.
• Rio Sorraia, numa extensão de 44km
A implementação desta ação assenta em três componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
• Execução da ação de requalificação e limpeza nas linhas de água mencionadas;
• Monitorização da intervenção.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

67,000.00 €

Fase de execução

3,469,640.00 €

Total:

3,536,640.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas
Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Estabilização de margens

%
Nº de focos
Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Vala do Paúl

Vala Real
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MEDIDA

V1

Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos

AÇÃO

V1.12

Requalificação de Linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Proprietários Privados

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e
outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos
diversos cursos de água da região da Lezíria do Tejo.
A totalidade dos cursos de água na Lezíria do Tejo (excluindo o Rio Tejo, Alviela, Rio Maior e Sorraia, já integrados nas fichas municipais) têm uma extensão de ≈1800 km, parte
da qual carece de ação de limpeza e requalificação e se encontra em domínio privado.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
• Execução da ação de requalificação e limpeza nas ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento.
Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3)
Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros
poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5)
Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS
Ponderar parceira com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Câmaras Municipais, associações de regantes, associações de agricultores, entre outros.

LOCALIZAÇÃO
Cursos de água da Lezíria do Tejo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

500,000.00 €

Fase de execução

53,500,000.00 €

Total:

54,000,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Estudo
Taxa de realização (projeto)

Descrição

Unidade

Realização do estudo

S/N

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Taxa de realização (ações)

Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas

%

Taxa de realização (extensão)

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Focos de infestantes

Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas

Nº de focos

Estabilização de margens

Novos locais de instabilidade identificados nas áreas
intervencionadas

Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio - Galerias ripícolas

Rede hidrográfica da Lezíria do Tejo
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8.3.1.2.

Infraestruturas verdes em meio urbano – V2

MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.1

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nas áreas de maior circulação pedonal e concentração de comércio / serviços, por forma a criar ensombramento, nos
seguintes eixos:
•Ruas principais no centro urbano de Benavente, numa extensão de ≈ 1 km;
•Ruas principais no centro urbano de Samora Correia, numa extensão de ≈ 1 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de projeto, para o centro urbano de Benavente (Samora Correio tem estudo em curso);
•Execução de arborização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas a definir

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

11,000.00 €

Fase de execução

144,000.00 €

Total:

155,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais,

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua no Centro Urbano de Benavente

Rua no Centro Urbano de Samora Correia
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.2

Requalificação de Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se requalificar os espaços verdes existentes (jardins, parques), com o intuito de substituir algumas árvores existentes (ex.: exóticas - palmeiras) por outras mais
adaptadas e substituir parcialmente a relva por outro tipo de vegetação menos consumidora de água.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de projeto;
•Execução da requalificação de espaços verdes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar espaços verdes mais resilientes às temperaturas elevadas e seca, contribuindo para a eficiência hídrica, redução da temperatura e aumento da humidade,
combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações
climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes a definir

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

6,150.00 €

Fase de execução

79,200.00 €

Total:

85,350.00 €

Nota: Considerando uma extensão de intervenção aproximada de 1km

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim no Bairro do Portão de Ferro
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.3

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, de acordo com o "Plano de Arborização de Espécies Endémicas" e o "Plano de Harmonização do Jovem com a Cidade",
substituição de árvores exóticas por autóctones quando adequado, nos seguintes eixos:
•Rua Comandante José Carvalho, da estação de comboio de Santarém até à chegada à cidade no Planalto, numa extensão de ≈ 1 km;
•Praceta Pedro Escuro, N3, Av. Dom Afonso Henriques, da estação rodoviária às escolas, numa extensão de ≈ 1 km.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

11,100.00 €

Fase de execução

144,000.00 €

Total:

155,100.00 €

Nota: Extens ã o a i ntervenci ona r de referênci a i gua l a 1km

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Comandante José Carvalho

Av. Dom Afonso Henrique
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.4

Parque Carbono Zero

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se criar um novo espaço verde, intitulado "Parque Carbono Zero - Descarbonização", requalificando-o para área de lazer de ≈ 5.2 ha, com árvores autóctones, junto à
linha de água, na Quinta do Mergulhão, num terreno propriedade da Câmara Municipal.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto;
• Execução do Parque, incluindo uma bacia de retenção.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de grande dimensão, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica, retardar
o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Quinta do Mergulhão

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

505,000.00 €

Fase de execução

13,000,000.00 €

Total:

13,505,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Vista para o eventual terreno do Parque Carbono Zero
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.5

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder ao ensombramento dos principais eixos pedonais, com a plantação de árvores autóctones, ou quando não seja viável outro tipo de soluções, nos
seguintes centros
urbanos:
• Azambuja - Avenida do Valverde, Rua Cândido Abreu (Rossio), numa extensão de ≈ 500 m;
• Aveiras de Cima - Avenida 25 de Abril, Largo da República, e Parque Infantil, numa extensão de 500 m e 300 m2, respetivamente;
• Aveiras de Baixo - Núcleo urbano, numa extensão de ≈ 500 m;
• Manique do Intendente - Praça dos Imperadores, numa extensão de 3.200 m2;
• Alcoentre - Rua D. João I, Largo da Igreja, numa extensão de 200 m e 500 m2, respetivamente;
• Vila Nova de S. Pedro - Rua das Escolas, numa extensão de 400 m;
• Maçussa - Rua 25 de Abril, numa extensão de 2,5 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arborização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

35,450.00 €

Fase de execução

471,200.00 €

Total:

506,650.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Cândido de Abreu, Azambuja

Praça dos Imperadores, Manique do Intendente
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.6

Novos Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se proporcionar novos espaços verdes, com a plantação de árvores autóctones, nos seguintes centros urbanos:
• Jardim Urbano de Azambuja, com uma área de 15 ha;
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução da ação.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de dimensão significativa, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica,
retardar o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Jardim Urbano de Azambuja e Jardim Urbano de Aveiras de Cima

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

195,250.00 €

Fase de execução

5,250,000.00 €

Total:

5,445,250.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Possivel área para o novo Jardim Urbano de Azambuja
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.7

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nos principais eixos pedonais dos seguintes centros urbanos:
1.União de Freguesias de Cartaxo / Vale da Pinta:
•Cartaxo, a EN 3, desde a rotunda (fim da Rua Serpa Pinto) até ao limite da Freguesia, com extensão de ≈ 0.5 km;
•Circular Urbana do Cartaxo, em toda a sua extensão ≈ 4.3 km;
•Cartaxo, Urbanização de Santa Eulália, com área ≈ 24.000 m2;
•Cartaxo, Urbanização da Capela Norte, com área de ≈ 3.000 m2;
•Cartaxo, Urbanização das Cabeleiras, com área de ≈ 1.600 m2;
•Vale da Pinta, Troço da Rua Engenheiro João Carlos Reis, com extensão de ≈ 100 m.
2.União de Freguesias de Ereira / Lapa:
•Ereira, Rua do Olival, com extensão de ≈ 700 m;
•Cruzamento da Rua João Varela / Rua da Carrasqueira com área de ≈ 2000 m2;
3.Freguesia de Pontével:
•Pontével, Rua do Moinho Grande, com extensão de ≈ 1 km;
•Casais dos Lagartos, Rua Marcelino Mesquita, com extensão de ≈ 650 m;
•Casais da Amendoeira, Troço da Rua das Amendoeiras / Largo dos Agricultores, com ≈ 120 m2;
•Casais dos Penedos, Junto à Igreja / Casa Mortuária, com ≈ 150 m2.
4.Freguesia de Valada:
•EN 3-2, no aglomerado da Ponte do Reguengo com extensão de ≈ 250 m;
•Porto de Muge, Rua da Ponte, com extensão de ≈ 250 m;
5.Freguesia de Vale da Pedra:
•Rua 25 de Abril, em toda a sua extensão ≈ 3.5 km;
•Rua General Humberto Delgado, em toda a sua extensão ≈ 1.6 km;
•Parque de Estacionamento da Estação com ≈ 1000 m2.
6.Freguesia de Vila Chã de Ourique:
•EN 3, dentro dos limites de freguesia com a extensão de ≈ 2 km;
•E.M. 517 – Zona Industrial – com extensão de ≈ 1.3 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo/projeto;
• Execução da ação.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

238,900.00 €

Fase de execução

2,900,000.00 €

Total:

3,138,900.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Serpa Pinto, Cartaxo

Rua 25 de Abril, Vale da Pedra
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MEDIDA

V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.8

Corredor Verde

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se a criação de um corredor verde que interligue a Quinta das Pratas, a Quinta das Correias e a Quinta de Santa Eulália, com a extensão de ≈ 2 km, através da
plantação de árvores autóctones, bem como pela requalificação das Quintas.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução da ação.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de dimensão significativa, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica,
retardar o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Quinta das Pratas, Quinta das Correias e Quinta de Santa Eulália e corredor de interligação

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

9,850.00 €

Fase de execução

144,000.00 €

Total:

153,850.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quinta de Santa Eulália

Quinta das Correias

Quinta das Pratas
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V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.9

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nas áreas de circulação pedonal, por forma a criar ensombramento, nos seguintes eixos:
• Caminho Municipal 5 e Hippos - Centro de Alto Rendimento, Golegã, numa extensão de ≈ 1,5 km;
• Av. D. João III, Golegã - Substituição de árvores existentes, numa extensão de ≈ 1,5 km;
• Rua D. Afonso Henriques (até ao cruzamento com rua Luís de Camões) - substituição de árvores existentes(*);
• Largo de Santo Isidro(*).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arborização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.
(*) sem estimativa de custos

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,500.00 €

Fase de execução

216,000.00 €

Total:

231,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Caminho Municipal 5 e Hippos

Av. D. João III
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AÇÃO

V2.10

Ensombramento de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder ao ensombramento, através de panejamento ou eventual colocação de árvores autóctones, num eixo pedonal de referência:
• Rua Serpa Pinto, numa extensão de ≈ 300 m.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do ensombramento.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Rua mencionada

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

5,000.00 €

Fase de execução

216,000.00 €

Total:

221,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Serpa Pinto, Rio Maior
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AÇÃO

V2.11

Arborização de Áreas Urbanas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones , nos seguintes locais:
•Requalificação do Largo do Pelourinho, Erra (projeto existente);
•Requalificação da Margem Esquerdado Rio Sorraia (projeto existente);
•Requalificação da Encosta da Quinta do Lago (projeto existente);
•Requalificação da Avenida do Castelo aumentando os passeios e arborizando quando existir uma variante a Coruche;
•Requalificação Paisagística do Bairro da Liberdade e 23 de junho, Couço;
•Requalificação Paisagística da Calçadinha (projeto em execução);
•Requalificação da área central das freguesias rurais.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

Não estimado

Fase de execução

Não estimado

Total:

Não estimado

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Calçadinha

Margem Esquerda do Rio Sorraia

Largo de São José da Lamarosa
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AÇÃO

V2.12

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nos principais eixos pedonais dos seguintes centros urbanos:
• EN 114, no troço da Tapada, numa extensão de ≈ 0,7 km;
• EN 114, no troço de Almeirim, numa extensão de ≈ 1,1 km;
• Junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado (ABC) - estacionamento, numa área de ≈ 2.000 m2.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arbonização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,420.00 €

Fase de execução

199,600.00 €

Total:

215,020.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

EN 114, Almeirim

EN 114, Tapada

Área de estacionamento do Pavilhão ABC
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V2

Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.13

Novos Parques Urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se proporcionar novos parques verdes, com a plantação de árvores autóctones, nas seguintes áreas:
• Fazendas de Almeirim, numa área de ≈ 3 ha;
• Benfica do Ribatejo, numa área de ≈ 6 ha.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arborização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de dimensão significativa, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica,
retardar o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamente a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

275,000.00 €

Fase de execução

7,500,000.00 €

Total:

7,775,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, PO SEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, LIFE, Municipal.

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada / Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Almeirim - Parque Norte (Zona Verde)
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AÇÃO

V2.14

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nos principais eixos pedonais dos seguintes centros urbanos:
• EN118, no perímetro urbano da Chamusca, numa extensão de ≈ 2 km;
• Largo Vasco da Gama, e ruas em redor do Mercado e Biblioteca, numa extensão de ≈ 250 m.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arbonização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

11,550.00 €

Fase de execução

162,000.00 €

Total:

173,550.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

EN 118, no centro da Chamusca

Ruas em redor do Mercado

Largo Vasco da Gama (substituição de
árvores existentes)
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Infraestruturas verdes em meio urbano

AÇÃO

V2.15

Requalificação de Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se a requalificação de espaços verdes, através da replantação de árvores autóctones, nos seguintes locais:
• Quinta do Lemo, requalificar para Parque Urbano, numa área de ≈ 4 ha;
• Espaço verde das Barrajolas, numa área de ≈ 1,5 ha;
• Espaço Lazer de Gaviãozinho de Cima, Marvila, numa área de ≈ 0,26 ha
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de projeto;
•Execução da ação.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de dimensão significativa, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica,
retardar o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

351,900.00 €

Fase de execução

7,775,983.64 €

Total:

8,127,883.64 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Espaço verde das Barrajolas
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AÇÃO

V2.16

Arborização de eixos urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nas áreas de maior circulação pedonal e concentração de comércio / serviços (a definir), numa extensão de ≈ 1 km,
por forma a criar ensombramento no espaço público.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arbonização.
Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação),
aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Ruas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

5,500.00 €

Fase de execução

72,000.00 €

Total:

77,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Potencial eixo a arborizar
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AÇÃO

V2.17

Novos Parques Urbanos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se requalificar o espaço verde (arborização) da Albufeira dos Patudos, numa área de 17 ha.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo/projeto;
•Execução do arbonização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um espaço verde de dimensão significativa, que contribua para aumentar a biodiversidade (fauna e flora), saúde e bem-estar social / valorização económica,
retardar o escoamento das águas pluviais (cheias rápidas em meio urbano), não sobrecarregando a rede, proprocionar ensombramento, redução da temperatura e aumento da
humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Albufeira dos Patudos

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

300,000.00 €

Fase de execução

30,600,000.00 €

Total:

30,900,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projetos)
Taxa de realização (intervenções)
Taxa de realização (extensão)
Sucesso

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas

%

Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista

%

Nº de individuos com sucesso / Nº de individuos plantados

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Albufeira dos Patudos
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8.3.1.3.

Promoção da floresta – V3

MEDIDA

V3

Promoção da floresta

AÇÃO

V3.1

Dinamização da Herdade dos Concelhos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar o Masterplan da Herdade dos Concelhos, propriedade da Câmara Municipal, na sequência do estudo já realizado, com as seguintes ações:
•Criação do Centro de Interpretação Ambiental do Montado ECO Parque da Herdade dos Concelhos - Dinamizar ações de educação ambiental;
•Requalificar infraestruturas de apoio;
•Proporcionar experiências ligadas à natureza;
•Desportos de natureza/aventura;
•Convívio com a natureza;
•Valorização dos serviços do ecossistema.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a resiliência da floresta, redução da temperatura e aumento da humidade, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando
simultaneamente a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Herdade dos Concelhos

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

70,000.00 €

Fase de execução da ação

900,000.00 €

Total

970,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de cumprimento do Planeamento da Nº de tarefas concluídas / Nº de tarefas designadas no planeamento à
data de avaliação x 100
ação

%

Taxa de conclusão do Masterplan

%

Estimativa de conclusão do Masterplan

Nota: dua s opções de a va l i a çã o de rea l i za çã o

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Herdade dos Concelhos
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MEDIDA

V3

Promoção da floresta

AÇÃO

V3.2

Requalificação das Herdade dos Concelhos e Herdade dos Concelhinhos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar o plano de gestão florestal das herdades dos Concelhos e dos Concelhinhos fomentando-se a multifuncionalidade dos espaços florestais,
privilegiando-se as funções de produção e proteção do ecossistema. Após o incêndio de 2013 ocorrido na herdade dos Concelhos foi elaborado pelo Centro de Ecologia
Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, um projeto para aplicação de obras de correção torrencial na herdade dos
Concelhos, utilizando técnicas de Engenharia Natural. Pretende-se implementar nos locais com fenómenos de erosão, técnicas de engenharia natural.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir para a resiliência da floresta, redução da temperatura e aumento da humidade, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando
simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Herdade dos Concelhos e Herdade dos Concelhinhos

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

8,000.00 €

Fase de execução

236,000.00 €

Total:

244,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de implementação do Plano de
Gestão Florestal

Nº de ações executadas do Plano de Gestão Florestal/ Nº de ações
definidas no Plano x 100

%

Taxa de implementação do Projeto de
Controlo e Recuperação da erosão

Nº de ações executadas do Projeto de Controlo e Recuperação da
Erosão / Nº de ações definidas no Projeto x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Herdade dos Concelhos e dos Concelhinhos
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8.3.1.4.

Manutenção da floresta – V4

MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.1

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 23 km de estradas / caminhos
municipais, que inclua serviço de limpeza/equipamento, adicionando os aglomerados populacionais, num total ≈ 55 hectares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível das estradas 100
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC a nível geral

%

Área global intervencionada / área prevista x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.2

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 110 km de estradas / caminhos
municipais, que inclua serviços de limpeza / equipamento, incluindo os aglomerados populacionais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

200,000.00 €

Total:

200,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível das estradas 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.3

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 32 km de estradas / caminhos
municipais, que inclua serviço de limpeza e equipamento, incluindo os aglomerados populacionais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível das estradas 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.4

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir equipamento - trator com braço - para executar a manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente de
estradas / caminhos municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de aquisição de equipamentos de
apoio à manutenção das FGC

Unidade

Nº de equipamentos de apoio adquiridos / Nº de equipamentos
previstos x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Máquina com braço

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.5

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 200 km de estradas / caminhos
municipais, que inclua serviço de limpeza / equipamento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

400,000.00 €

Total:

400,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de abrangência das ações de
Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
manutenção da FGC ao nível das estradas 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.6

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 80 ha de estradas / caminhos
municipais, que inclua serviço de limpeza / equipamento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC

Descrição

Unidade

Área global intervencionada / área prevista x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.7

Manutenção da Mata Nacional

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir os meios necessários para proceder à manutenção da floresta e das faixas de gestão de combustível das matas nacionais, sob gestão do ICNF, de destacar
na Lezíria do Tejo, a Mata do Escaroupim com 429 ha (Salvaterra de Magos) e a Mata das Virtudes com 235 ha (Azambuja), nomeadamente:
•Contratação de 10 recursos humanos - sapadores florestais;
•Máquinas moto manuais, 1 trator com grade de disco e corta mato, 1 carrinha.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários para uma manutenção e proteção eficaz / regular das áreas florestais de elevado valor patrimonial, social, ambiental, tornado-as mais
resilientes, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4 graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações
climáticas, bem como mitigação, devido ao sequestro de carbono destas extensas manchas arbóreas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Matas Nacionais: Mata do Escaroupim (Salvaterra de Magos) e Mata das Virtudes (Azambuja)

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

368,000.00 €

Total:

368,000.00 €

Nota: Os cus tos de contra ta çã o de recurs os huma nos corres pondentes a 1 a no s ã o de 84.000€. Os cus tos tota i s engl oba m 2 a nos de contra çã o.

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de contratação de sapadores
florestais

Nº de sapadores florestais contratados / Nº de sapadores florestais
previstos x 100

%

Taxa de aquisição de equipamentos de
apoio

Nº de equipamentos de apoio adquiridos / Nº de equipamentos
previstos x 100

%

Taxa de área intervencionada pelo ICNF
na Mata do Escaroupim

Área da Mata do Escaroupim intervencionada / área total da Mata do
Escaroupim x 100

%

Taxa de área intervencionada pelo ICNF
na Mata das Virtudes

Área da Mata das Virtudes intervencionada / área total da Mata das
Virtudes x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa das Matas Nacionais

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.8

Manutenção da Floresta

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível, de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 356 km de caminhos municipais e ≈ 500
mil m2 de polígnos industriais, que incluia serviço de limpeza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

200,000.00 €

Total:

200,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de cumprimento da calendarização
das ações

Descrição

Unidade

Nº de ações executadas / Nº de ações previstas x 100

%

Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível das estradas 100

%

Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível dos
polígonos industriais

%

Área de poligonos industriais intervencionada / Área prevista x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.9

Manutenção das Faixas de Gestão de Combustivel

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de manutenção das faixas de gestão de combustível (FGC), de responsabilidade municipal, nomeadamente ≈ 120 hectares de FGC ao longo das
estradas / caminhos municipais e de 70 hectares de FGC em redor dos aglomerados populacionais, num total ≈ 190 hectares, que inclua serviço de limpeza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar um zona de proteção / segurança de pessoas de bens, relativamente à floresta, tendo em conta as previsões do aumento da temperatura máxima (até mais ≈ 4
graus), suscetível à ocorrência de incêndios, na ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Faixas de gestão de combustível municipal

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

240,000.00 €

Total:

240,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de cumprimento da calendarização
das ações

Descrição

Unidade

Nº de ações executadas / Nº de ações previstas x 100

%

Taxa de abrangência das ações de
Extensão de faixa de estrada intervencionada / Extensão prevista x
manutenção da FGC ao nível das estradas 100

%

Taxa de abrangência das ações de
manutenção da FGC ao nível dos
aglomerados populacionais

%

Área de aglomerados populacionais intervencionada / Área prevista x
100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Ações de Limpeza
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MEDIDA

V4

Manutenção da floresta

AÇÃO

V4.10

Sinalização na Rede Viária Florestal

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se colocar sinalização vertical (placas + postes) na rede viária florestal definida no PMDFCI, nas freguesias prioritárias e nas freguesias com maior perigosidade de
incêndio florestal, nomeadamente 200 placas direcionais informativas para identificação do "nº de Estrada Florestal" e 200 placas direcionais informativas para
identificação de zonas críticas e respetivo condicionamento de acesso, de circulação e de permanência ("Avisos").

OBJETIVOS ESPECIFICOS
A sinalética nas estradas florestais aumenta substancialmente a capacidade de movimentação dos meios de combate. Fator decisivo nas operações de combate é a capacidade
de penetração nas manchas florestais, contribuindo para uma mais rápida resposta/redução dos incêndios florestais e consequente contributo para a redução de emissões de
GEE, numa ótica da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Freguesias de Abrã, Alcanede, Almoster, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Gançaria e União de Freguesias de Azóia de Cima e Tremez.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

66,500.00 €

Total:

66,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de sinalização Vertical na rede
viária

Número de placas direcionais informativas do nº de Estrada Florestal
/ Nº placas previstas x 100
Número de com placas direcionais informativas de "Avisos" / Nº
placas previstas x 100

Sinalização Vertical na rede viária
Taxa de freguesias abrangidas

Unidade
%
%

Número de freguesias com sinalização vertical / (nº de freguesias
prioritárias + nº de freguesias com maior perigosidade de inêndio) x
100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (a vermelho - ALTA)

Rede viária florestal
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8.3.1.5.

Fachadas e coberturas verdes – V6

MEDIDA

V6

Fachadas e coberturas verdes

AÇÃO

V6.1

Coberturas Verdes em escolas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar coberturas verdes, como forma de promover boas práticas e dar o exemplo de adaptação às alterações climáticas, nos seguintes edifícios:
• Centro Escolar de Alcanede (≈ 100 m² área útil);
• Centro Escolar Salgueiro Maia (≈ 100 m² área útil).
Para isso, poderá ser necessária reforçar a estrutura, a impermeabilização e adotar a vegetação mais adequada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução da temperatura no interior do edifício (em ≈ 2 ºC), combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de
CO2 (mitigação), aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações
climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Centro Escolar de Alcanede e Centro Escolar Salgueiro Maia

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

204,800.00 €

Total:

219,800.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de cobertura verde instalada no
Centro Escolar de Alcanede

Área de cobertura verde instalada / área prevista x 100

%

Taxa de cobertura verde instalada no
Centro Escolar Salgueiro Maia

Área de cobertura verde instalada / área prevista x 100

%

Variação = Temperatura final - Temperatura inicial, monitorizada em 4
períodos do ano (1 medição por estação, em períodos homologos)

ºC

Variação da Temperatura interior

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Centro Escolar de Alcanede

Centro Escolar de Salgueiro Maio
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MEDIDA

V6

Fachadas e coberturas verdes

AÇÃO

V6.2

Coberturas Verdes em escolas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar coberturas verdes em edifícios existentes, onde parte da cobertura plana se encontra desocupada, para promover boas práticas e educação
ambiental, bem como dar o exemplo de adaptação às alterações climáticas, nos seguintes locais:
•Escola Básica EB 2/3 de Coruche (Área Util de 2500m2);
•Núcleo Escolar de Biscainho (Área Util de 500m2);.
Para isso, poderá ser necessária reforçar a estrutura, a impermeabilização e adotar a vegetação mais adequada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução da temperatura no interior do edifício (em ≈ 2 ºC), combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de
CO2 (mitigação), aumento da biodiversidade e contribuito para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamento a adaptação e mitigação às alterações
climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
EB 2/3 de Coruche e Núcleo Escolar de Biscainho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

120,000.00 €

Fase de execução

2,509,500.00 €

Total:

2,629,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de cobertura verde instalada na
Escola Básica EB 2/3 de Coruche

Área de cobertura verde instalada / área prevista x 100

%

Taxa de cobertura verde instalada no
Núcleo Escolar de Biscainho

Área de cobertura verde instalada / área prevista x 100

%

Variação = Temperatura final - Temperatura inicial, monitorizada em 4
períodos do ano (1 medição por estação, em períodos homologos)

ºC

Variação da Temperatura interior

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

EB 2/3 de Coruche

Núcleo Escolar de Biscainho
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8.3.1.6.

Hortas urbanas – V7

MEDIDA

V7

Hortas urbanas

AÇÃO

V7.1

Hortas Comunitárias

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a área disponível de Hortas Comunitárias, dada a procura das atuais - 24 talhões em Benavente (≈ 7.000 m2) e 24 em Samora Correia (≈ 2.500 m2), com a
criação de cerca de 24 novos talhões, 12 em cada zona.
Para a implementação de novos talhões deverá ser executado um furo de abastecimento de água e o respetivo sistema de rega.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a oportunidade de praticar agricultura tradicional em meio urbano, com a produção de alimentos saudáveis de origem local, potenciando a compostagem,
apoiando simultaneamento a adaptação (espaço permeável, reduz o efeito de inundação) e mitigação (comida local, reduz emissões de CO2) às alterações climáticas

PARCERIAS
Juntas de freguesia de Samora Correia e Benavente

LOCALIZAÇÃO
Benavente e Samora Correia, com a localização por definir, o mais próximo possível das existentes

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

3,000.00 €

Fase de execução

20,000.00 €

Total:

23,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização

Nova área disponível / Nova área prevista

%

Taxa de aceitação

Área de talhões ocupada / Nova área de talhões disponível
Área de talhões abandonada (área ocupada a etratada por mais de um
ano e posteriormente abandonada) / Área total de talhões atribuida

%

Taxa de abandono

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Hortas Urbanas
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MEDIDA

V7

Hortas urbanas

AÇÃO

V7.2

Hortas Comunitárias

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a área disponível de Hortas Comunitárias - " Bio Hortas de Almeirim – “SACHÓNABO” , dada a procura das atuais - 160 talhões, já na 2ª fase, com a criação
de novos talhões, em:
•Fazendas de Almeirim (espaço a definir);
•Benfica do Ribatejo, 47 talhões, numa área de ≈ 3100 m2.
Para a implementação de novos talhões deverá ser executado um furo de abastecimento de água e o respetivo sistema de rega.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a oportunidade de praticar agricultura tradicional em meio urbano, com a produção de alimentos saudáveis de origem local, potenciando a compostagem,
apoiando simultaneamento a adaptação (espaço permeável, reduz o efeito de inundação) e mitigação (comida local, reduz emissões de CO2) às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

85,000.00 €

Total:

100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização

Nova área disponível / Nova área prevista

%

Taxa de aceitação

Área de talhões ocupada / Nova área de talhões disponibilizada

%

Taxa de abandono

Área de talhões abandonada (área ocupada a etratada por mais de um
ano e posteriormente abandonada)/ Área total de talhões
disponibilizada

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Hortas Urbanas de Almeirim

Hortas Urbanas
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MEDIDA

V7

Hortas urbanas

AÇÃO

V7.3

Hortas Comunitárias

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a área disponível de hortas urbanas, com a criação de cerca de 10 novos talhões.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a oportunidade de praticar agricultura tradicional em meio urbano, com a produção de alimentos saudáveis de origem local, potenciando a compostagem,
apoiando simultaneamento a adaptação (espaço permeável, reduz o efeito de inundação) e mitigação (comida local, reduz emissões de CO2) às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Coruche

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

3,000.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

28,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização

Nova área disponível / Nova área prevista

%

Taxa de aceitação

Área de talhões ocupada / Nova área de talhões disponibilizada
Área de talhões abandonada (área ocupada a etratada por mais de um
ano e posteriormente abandonada)/ Área total de talhões
disponibilizada

%

Taxa de abandono

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Hortas Urbanas
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8.3.1.7.

Renaturalização de linhas de água – V8

MEDIDA

V8

Renaturalização de linhas de água

AÇÃO

V8.1

Renaturalização de linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se efetuar o levantamento das linhas de água que se encontram artificializadas na cidade, priorizar os troços a intervencionar e elaborar o respetivo projeto de
execução.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reduzir o efeito de cheias rápidas e restabelecer os habitats ribeirinhos de forma a aumentar a resiliência dos ecossistemas aos efeitos das alterações climáticas e promover
o aumentando a biodiversidade.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Cidade de Santarém

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

50,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Estudo

Descrição
Realização do estudo

Unidade
S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ribeira das Fontainhas
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MEDIDA

V8

Renaturalização de linhas de água

AÇÃO

V8.2

Renaturalização de linhas de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Verde

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se efetuar o levantamento das linhas de água que se encontram artificializadas (com troços manilhados e/ou sem galeria ripícola) nos aglomerados urbanos de
Benavente e Samora Correia, priorizar os troços a intervencionar e elaborar o respetivo projeto de execução.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reduzir o efeito de cheias rápidas e restabelecer os habitats ribeirinhos de forma a aumentar a resiliência dos ecossistemas aos efeitos das alterações climáticas e promover
o aumentando a biodiversidade.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Benavente e Samora Correia

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

50,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR20200

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (estudo(

Descrição
Realização do estudo

Unidade
S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rio Sorraia
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8.3.2.Infraestruturas Cinzentas
No quadro seguinte é efetuado um resume das ações relativas às infraestruturas
cinzentas.
Quadro 73 | Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal
Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor global (€)

C1.1

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Médio

615 000

C1.2

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Médio

315 000

C1.3

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Médio

315 000

C1.4

Reservatórios de água
de apoio a incêndios

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Curto

115 500

C1.5

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Curto

315 000

C1.6

Reservatórios de água

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Curto

57 750

C1.7

Reservatórios de água
de apoio a incêndios

Municipal

Câmara Municipal de
Rio Maior

Curto

57 750

C1.8

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Rio Maior

Médio

315 000

C1.9

Reservatórios de água
de apoio a incêndios

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Curto

121 000

C1.10

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Médio

315 000

C1.11

Reservatórios de água
de apoio a incêndios

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Curto

57 750

C1.12

Requalificação de
reservatório de água

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Curto

246 000

C1.13

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Médio

315 000

C1.14

Sistema de
armazenamento de
água de piscinas

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Curto

315 000
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor global (€)

C1.15

Reservatórios de água
de apoio a incêndios

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

52 500

C1.16

Açude na Vala Real de
Azambuja

Municipal

Associação de
Proprietários do
Campo da Azambuja
e Valada

Médio

5 375 000

C1.17

Melhoria da Eficiência
de tratamento das
ETAR

Regional

Águas do Ribatejo

Médio

4 380 000

C2.1

Expansão do CICLOPE
- Rede de Vigilância
aos Incêndios

Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

186 400

C2.2

Veículos de Apoio a
operações de socorro

Intermunicipal

Comando Distrital de
Operações de Socorro
de Santarém (CDOS
Santarém)

Curto

370 000

C2.3

Upgrade do CICLOPE Rede de Vigilância aos
Incêndios

Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

21 800

C3.1

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

C3.2

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

C3.3

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

C3.4

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Médio

C3.5

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Médio

C3.6

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Rio Maior

Médio

Médio

Médio

Médio

2% do valor da
obra
120€/m de
rede
2% do valor de
obra
120€/m de
rede
2% do valor da
obra
120€/m de
rede
2% do valor de
obra
120€/m de
rede
2% do valor da
obra. 120€/m
de rede
2% do valor de
obra
120€/m de
rede
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Código
Ação

Nome

C3.7

Melhoramento da
Rede de Drenagem

C3.8

Melhoramento da
Rede de Drenagem

C3.9

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Âmbito

Entidade responsável

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Prazo

Valor global (€)

Médio

Médio

Médio

2% do valor de
obra
120€/m de
rede
2% do valor de
obra
120€/m de
rede
2% do valor de
obra
120€/m de
rede
2% do valor de
obra

C3.10

Melhoramento da
Rede de Drenagem

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Médio

C4.1

Reabilitação
Estrutural de Diques

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Médio

1 100 000

C4.2

Intervenção
estrutural de taludes

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Médio

120 000

Curto

397 475

120€/m de
rede

C5.1

KIT Abrigo

Intermunicipal

Comando Distrital de
Operações de Socorro
de Santarém (CDOS
Santarém)

C6.1

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Curto

160 500

C6.2

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

80 250

C6.3

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Curto

28 000

C6.4

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Curto

107 000

C6.5

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Curto

160 500

C6.6

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Rio Maior

Curto

53 500

C6.7

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Curto

540 300

C6.8

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Curto

89 500

C6.9

Eficiência Hídrica em

Municipal

Câmara Municipal de

Curto

107 000
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Espaços Verdes

Entidade responsável

Prazo

Valor global (€)

Chamusca

C6.10

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Curto

107 000

C6.11

Equipamento para
Postos de Vigia e
Ações de Campo

Regional

Guarda Nacional
Republicana (GNR)

Médio

39 750

C6.12

Eficiência Hídrica em
Espaços Verdes

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Curto

50 000

C6.13

Drone para
monitorização da
natureza e floresta

Regional

Instituto de
Conservação da
Natureza e das
Florestas (ICNF)

Curto

8 500

C6.14

Reutilização de água
residual tratada

Regional

Águas do Ribatejo

Curto

1 760 000

C6.15

Tablets de apoio a
operações de socorro

Regional /
Intermunicipal

Comando Distrital de
Operações de Socorro
de Santarém (CDOS
Santarém)

Curto

8 000

C6.16

Estações
meteorológicas

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

32 400

C6.17

Monitorização da
qualidade do ar

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

111 000

C6.18

Monitorização da
qualidade da água

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

198 000

C6.19

Eficiência hídrica nos
edifícios municipais

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da
Lezíria do Tejo
(CIMLT)

Curto

70 000
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8.3.2.1.

Estruturas de retenção de água – C1

MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.1

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser utilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal de Benavente (312.5 m2 tanque grande, 100 m2 tanque pequeno), potencial para regar o Jardim das Piscinas;
• Piscina Municipal de Samora Correia (312.5 m2 tanque grande, 100 m2 tanque pequeno), potencial para regar o Jardim dos Álamos.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor, ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Piscina Municipal de Benavente e Piscina Municipal de Samora Correia.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

600,000.00 €

Total:

615,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100
Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do

Variação do consumo de água para rega

sistema de armazenamento/m2 - Consumo anual de água para rega

Unidade
%
%
m3 /m2

atual/m2

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal de Benavente

Piscina Municipal de Benavente

Piscina Municipal de Samora Correia
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.2

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hídrica, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Parque Aquático de Santarém - Tanques exteriores e interior.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Junto ao Parque Aquático de Santarém

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Parque Aquático de Santarém - Vista Exterior

Parque Aquático - Tanque Interior
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.3

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal de Azambuja.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Piscina Municipal de Azambuja

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Pisicina Municipal de Azambuja - Vista Exterior

Pisicina Municipal de Azambuja - Interior
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.4

Reservatórios de água de apoio a incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de pontos de água de apoio ao combate a incêncio, com a construção de um reservatório na zona da Lapa / Ereira (Carrasqueira), dado a sua falta
de cobertura em área de perigosidade alta e de um reservatório na área do Parque de Negócios do Cartaxo (Valley Park), devido a ser uma área empresarial cujo envolvente é
composta por uma mancha florestal significativa.
Características de cada reservatório: metálico com membrana geoplástica no interior, com capacidade para ≈ 600 m3, tela superior de proteção, para acumulação de águas
pluviais e inclusão de bomba (ou ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Lapa / Ereira
Parque de Negócio do Cartaxo (Valley Park)

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

5,500.00 €

Fase de execução

110,000.00 €

Total:

115,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Taxa de utilização da água do
Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

Reservatório de água

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.5

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal do Cartaxo, tanque exterior e interior.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Piscina Municipal do Cartaxo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal - Tanque Exterior

Piscina Municipal - Tanque Interior
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.6

Reservatórios de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de reserva de água, de apoio ao combate a incêndio / outros usos, com a construção de reservatórios, nas seguintes zonas:
• Golegã, junto ao estaleiro, com necessidade de reforço à conduta, com capacidade de ≈ 150 m3;
• Mato Miranda, zona de perigosidade de incêndio alta, com capacidade de ≈ 350 m3.
Características do reservatório: metálico com membrana geoplástica no interior, tela superior de proteção, para acumulação de águas pluviais e inclusão de bomba (ou
ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Golegã e Mato Miranda

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2,750.00 €

Fase de execução

55,000.00 €

Total:

57,750.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
Taxa de utilização da água do
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Reservatório de água

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.7

Reservatórios de água de apoio a incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de pontos de água de apoio ao combate a incêncio, com a construção de um reservatório na zona de Arruda dos Pisões / Malaqueijo, dado a sua
falta de cobertura em área de perigosidade alta.
Características do reservatório: metálico com membrana geoplástica no interior, com capacidade para ≈ 600 m3, tela superior de proteção, para acumulação de águas pluviais
e inclusão de bomba (ou ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Arrudos dos Pisões / Malaqueijo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2,750.00 €

Fase de execução

55,000.00 €

Total:

57,750.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água
Taxa de utilização da água do
Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Reservatório de água

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.8

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hídrica, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Complexo Desportivo de Alto Rendimento , Tanques interiores e exteriores
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor, ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a Desmor, E.M, S.A.

LOCALIZAÇÃO
Complexo Desportivo de Alto Rendimento

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Complexo Piscinas: Tanque interior 50m

Complexo Piscinas: Tanque interior 25m

Complexo Piscinas: Tanque de saltos e tanque exterior
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.9

Reservatórios de água de apoio a incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de pontos de água de apoio ao combate a incêncio, de acordo com as seguintes necessidades:
• Construção de um reservatório na zona da Glória / Várzea, dado a sua falta de cobertura em área de perigosidade alta;
• Construção do reservatório da Charneca / Glória / Lamarosa, com furo de captação e alimentação de equipamentos eletromecânico
Características do novo reservatório: metálico com membrana geoplástica no interior, com capacidade para ≈ 600 m3, tela superior de proteção, para acumulação de águas
pluviais e inclusão de bomba (ou ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Glória / Várzea / Charneca

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

5,500.00 €

Fase de execução

115,500.00 €

Total:

121,000.00 €

Nota: Assumindo um custo de perfuração de 55€/m e uma profundidade de 80m e custos complementares de aproximadamente 1000€.

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020;
EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
Taxa de utilização da água do
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Reservatório de água

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.10

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hídrica, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal de Almeirim, tanque exterior e interior
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor, ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Piscinas Municipais de Almeirim

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal - Tanque Exterior

Piscina Municipal - Tanque Interior

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.11

Reservatórios de água de apoio a incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de pontos de água de apoio ao combate a incêndio, com a construção de um reservatório na zona de Fazendas de Almeirim/Paços dos Negros, dado a
sua falta de cobertura em área de perigosidade alta.
Características do reservatório: metálico com membrana geoplástica no interior, com capacidade para ≈ 600 m3, tela superior de proteção, para acumulação de águas pluviais
e inclusão de bomba (ou ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Fazendas de Almeirim / Paços dos Negros

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2,750.00 €

Fase de execução

55,000.00 €

Total:

57,750.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
Taxa de utilização da água do
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Reservatório de água

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.12

Requalificação de reservatório de água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-requalificar reservatórios de água existentes para pontos de apoio ao combate a incêncio / outros usos, nomeadamente o melhoramento da infraestrutura do furo e
da bomba, dado a extensa área em perigosidade alta.
Os reservatórios a requalificar são:
• Parreira, com volume de 350m3;
• Pinheiro Grande, 1 reservatório com volume de 250m3 e 1 reservatório com volume de 75m3;
• Vale de Cavalos, 2 reservatórios com volume de 200m3 e 2 reservatório com volume de 75m3.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Reservatórios em Parreira, Pinheiro Grande e Vale de Cavalos

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

246,000.00 €

Total:

246,000.00 €

Nota: Admitindo um custo de requalificação igual ao custo de adquirir/construir um reservatório novo, incluindo custos de bombas novas

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador
Taxa de beneficiação de reservatórios

Descrição

Unidade

Nº de reservatórios beneficiados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Taxa de utilização da água do
Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa de Perigosidade de Incêndio
Florestal

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.13

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da
reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal da Chamusca, tanque interior/exterior
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Piscina Municipal da Chamusca

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100

%

Variação do consumo de água para rega

Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal de cobertura amovível

Tanque exterior / interior
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.14

Sistema de armazenamento de água de piscinas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder
ser reutilizada para fins multiplos, nomeadamente rega de jardins públicos (Jardim do Complexo das Piscinas, Parque do Carril), combate a incêndios, limpeza de contentores
de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em
períodos de seca.
O Sistema é constituído por:
• Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de ≈ 800 m3, e uma sala de máquinas);
• Condutas de adução à bacia de retenção;
• Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
• Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscinas Municipais de Alpiarça, tanque exterior e interior.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o
stress sobre as disponibilidades hidrícas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Complexo de piscinas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

15,000.00 €

Fase de execução

300,000.00 €

Total:

315,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100
Taxa de instalação de sistemas de
armazenamento

Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas
previstos x 100
Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do
Variação do consumo de água para rega
sistema de armazenamento - Consumo anual de água para rega atual

%
%
m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal - Tanque exterior

Piscina Municipal - Tanque interior

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.15

Reservatórios de água de apoio a incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se ampliar a rede de pontos de água de apoio ao combate a incêncio, com a construção de dois reservatórios: 1 na freguesia de Almoster e 1 na união de freguesias de
Azoia de Cima e Tremês, dado a sua fraca cobertura em área de perigosidade média/alta.
Características dos reservatórios para abastecimento de meios aéreos: metálico com membrana geoplástica no interior, com capacidade para ≈ 600 m3, tela superior de
proteção, para acumulação de águas pluviais e inclusão de bomba (ou ligação à rede) para reabastecimento a água em caso de incêndio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários de apoio ao combate a incêndio, face a eventos de temperatura elevada (incêndios), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Almoster e Tremês

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2,500.00 €

Fase de execução

50,000.00 €

Total:

52,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de reservatórios

Unidade

Nº de reservatórios instalados / Nº de reservatórios previstos x 100

%

Taxa de alcance da capacidade de reserva
Capacidade instalada / Capacidade prevista x 100
de água

%

Taxa de utilização da água do
Nº de utilizações anuais da água do reservatório / nº de incêndios na
reservatório para combate aos incêndios zona servida x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Reservatório de água

Mapa de Rede de Pontos de Água
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.16

Açude na Vala Real de Azambuja

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Associação de Proprietários do Campo da Azambuja e Valada

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
A edificação de um Açude com Portas de Maré na entrada da Vala Real de Azambuja, com um sistema de rega e drenagem para:
• A captação superficial dos caudais de rega numa secção de montante, a fim de reduzir ao mínimo a sua mistura e degradação com a cunha salina que neste troço do rio ainda
se faz sentir;
• A adução dos caudais captados para a vala central;
• A regularização e armazenamento dos caudais captados na vala central, que passará a constituir local de captação distribuída a pedido para todos os sistemas de rega dos
agricultores beneficiados.
A obra deveria ser acompanhada complementarmente com a criação de um Aproveitamento Hidroagrícola integrado, a submeter à Direcção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR), envolvendo potencialmente mais de 4000 hectares.
A infraestrutura permitirá, no contexto atual de alterações climáticas, a possibilidade de gestão da água garantindo o eficaz regadio de cerca de 4000 hectares, onde se
enquadram cerca de 50 entidades produtoras.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Estudos globais de engenharia, trabalhos topográficos e hidrográficos e prospecções geotécnicas;
• Obras de construção (estrutura, comportas, equipamentos hidro-electro-mecânicos, etc.).

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência de recursos hídricos, eficiência de utilização de água, aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a maximização da
agricultura, face a eventos de precipitação intensa (inundações) e temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Câmara Municipal de Azambuja e DRAPLVT

LOCALIZAÇÃO
Vala Real de Azambuja

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

375,000.00 €

Fase de execução

5,000,000.00 €

Total:

5,375,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Estimativa de conclusão do Açude

%

Taxa de agricultores beneficiados

Nº de ligações ao sistema de rega pedidas / Nº de ligações projetadas
x 100

%

índice de consumo de água

Volume de água cedida para rega / Capacidade instalada no sistema x
100

%

Taxa de conclusão da obra

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Açude
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MEDIDA

C1

Estruturas de retenção de água

AÇÃO

C1.17

Melhoria da Eficiência de tratamento das ETAR

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Águas do Ribatejo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo e Torres
Novas

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se implementar bacias de retenção e descarregadores de tempestade a montante de Estações Elevatórias de Águas Residuais e Estações de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR), em 8 localizações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reduzir a diluição dos caudais de águas residuais em períodos de intensa precipitação, melhorando a eficiência do tratamento nas ETAR, reduzindo o consumo de energia na
bombagem de águas residuais com forte componente pluvial e reduzindo as descargas de águas pluviais contaminadas nas linhas de água.

PARCERIAS
Ponderar Parceria com Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

LOCALIZAÇÃO
ETAR Torres Novas - Torres Novas; EEE Mesiões - Torres Novas; EEE Quinta dos Gatos - Samora Correia; EEE Bordalo Pinheiro - Samora Correia; EEE Intermunicipal - Frade Baixo,
Alpiarça; EEE Quinta do Melo - Riachos, Torres Novas; EEE Areal - Chamusca; EEE Cais da Vala - Salvaterra de Magos.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

280,000.00 €

Fase de execução

4,100,000.00 €

Total:

4,380,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de cumprimento do plano de
drenagem - bacias de retenção

Nº de bacias implementadas / nº de bacias previstas no plano de
melhoramento da rede de drenagem x 100

%

Taxa de cumprimento do plano de
drenagem - descarregadores de
tempestade

Nº de descarregadores implementados / nº de descarregadores
previstos no plano de melhoramento da rede de drenagem x 100

%

Variação do consumo de energia para
bombagem

Variação = Consumo anual de energia para bombagem após
implementação do projeto - Consumo anual de energia para
bombagem atual

kWh

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

ETAR de Chamusca

ETAR de Samora Correia, Benavente
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8.3.2.2.

Infraestrutura de combate a incêndios – C2

MEDIDA

C2

Infraestruturas de combate a incêndios

AÇÃO

C2.1

Expansão do CICLOPE - Rede de Vigilância aos Incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Expansão da rede de vigilância de apoio à decisão para os incêndios florestais na Lezíria do Tejo - Ciclope, com a implementação de 2 Torres de Acompanhamento Remoto
(TAR): Rio Maior e Azambuja.
A atual sistema Ciclope conta com 6 TAR, sendo que a região Oeste da Leziría do Tejo, nomeadamente os Municípios de Azambuja, Cartaxo e Rio Maior têm uma cobertura de
21.84%, com o reforço dos 2 novos pontos, a área em causa passará a ter uma cobertura de 72.50%.
Estas novas torres incluem câmara de vídeo e a capacidade de deteção automática de colunas de fumo, alcance considerado de 15 km e altura da coluna de fumo de 10m, de
acordo com o Despacho n.º 3070/2018, de 26/03.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar uma melhoria das condições de prevenção e deteção precoce de incêndios florestais, contribuindo para a redução dos prejuizos / impactos, no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a ANPC-Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém

LOCALIZAÇÃO
Rio Maior – LZ072 e Azambuja – LZ119

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

186,400.00 €

Total:

186,400.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de instalação de Torres de
Acompanhamento Remoto
Taxa da cobertura do sistema CICLOPE

Unidade

Número de TAR instaladas / Nº de TAR previstas x 100

%

Cobertura do sistema CICLOPE após expansão / Cobertura prevista x
100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Cobertura atual 21.84%, cobertura pretendida 72.50%

Exemplo de TAR – Coruche, zona Boavista
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MEDIDA

C2

Infraestruturas de combate a incêndios

AÇÃO

C2.2

Veiculos de Apoio a operações de socorro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se a aquisição de equipamento móvel de apoio a operações de socorro, nomeadamente:
• 1 Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC)
• 1 Veículo de Reconhecimento e Ligação (VREL)
VPCC - Veículo concebido para a montagem de Postos de Comando Operacional com uma área de Planeamento, uma área de Transmissões e uma área de Comando,
perfeitamente delimitadas.
VREL - Veículo destinado ao comando, reconhecimento, suporte e ligação no âmbito das ações logísticas preparatórias à instalação e à manutenção e funcionamento do posto
de comando.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar ao CDOS de Santarém e restante equipa um espaço físico, com o máximo de recursos possíveis, afim de os auxiliar durante as operações de socorro, face a
eventos climatéricos como cheias, incêndios, entre outros.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
CDOS de Santarém

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

370,000.00 €

Total:

370,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Nº de equipamentos de apoio adquiridos / Nº de equipamentos
Taxa de aquisição dos veículos de apoio
previstos x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Veículo de Planeamento, Comando e
Comunicações (VPCC)

Veículo de Reconhecimento e
Ligação (VREL)
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MEDIDA

C2

Infraestruturas de combate a incêndios

AÇÃO

C2.3

Upgrade do CICLOPE - Rede de Vigilância aos Incêndios

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se a atualização das Torres de Acompanhamento Remoto (TAR) da Alorna (Almeirim), Figueiras (Chamusca) e Cruzetinhos (Chamusca), com equipamento semelhante
ao utilizado no restante sistema, nomeadamente:
• Substituição das 3 Câmaras por modelo FullHD;
• Substituição do 2 Kit de baterias dos painéis solares em fim de vida, para TAR de Alorna e Cruzetinhos.
O atual sistema Ciclope conta com 6 TAR na Leziría do Tejo, sendo importanto dotá-lo dos equipamentos necessários, potenciando a sua utilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar uma melhoria das condições de prevenção e deteção precoce de incêndios florestais, contribuindo para a redução dos prejuizos / impactos, no âmbito da
adaptação às alterações climáticas

PARCERIAS
Ponderar parceria com a ANPC-Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém

LOCALIZAÇÃO
Alorna (Almeirim), Figueiras (Chamusca) e Cruzetinhos (Chamusca)

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

21,800.00 €

Total:

21,800.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de substituição de Equipamentos

Unidade

Número de equipamentos substituidos / Nº previsto x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mapa com marcação das Torres (TAR)

Referência de câmara modelo
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8.3.2.3.

Melhoramento da rede pública – C3

MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.1

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, visto que sofrem
de inundações frequentes, nomeadamente:
• Linha de água, da Nutriceal Foods ao Estaleiro Municipal em Benavente;
• Reservatório das acácias;
• Jardim dos álamos.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas do Ribatejo, E.M, S.A

LOCALIZAÇÃO
Localizações mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor da obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Zona junto à Nutriceal Foods
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.2

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• Zona industrial, junto ao edifício da Mercedes-Benz, visto que sofre de inundações frequentes.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas de Santarém, E.M, S.A

LOCALIZAÇÃO
Zona industrial de Santarém

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Zona Industrial de Santarém
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.3

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• Azambuja, eventual criação de bacia de retenção;
• Vila Nova da Rainha, devido ao desaguar do Rio Alenquer.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas de Azambuja S.A. e Águas do Tejo Atlântico S.A.

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista
Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%
%

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Inundação no Centro de Azambuja
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.4

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• EN3 junto à estação de lavagem auto;
• Urbanização do Algar;
• Rotunda da Rua Batalhoz / Circular Urbana do Cartaxo;
• EN 365-2 (junto ao cruzamento com a Rua da Precateira);
• Parque da Música.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Pontos negros georeferenciados (amarelo)
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.5

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, visto que sofrem
de inundações frequentes, nomeadamente:
• Rua D. Margarida Relvas e Rua Padre Marrão, Golegã - Aumentar a seção para 400/500 mm;
• Rua 1.º de Maio, Azinhaga - Aumentar a seção para 400 / 500 mm;
• Casal Centeio, Pombalinho - Executar rede de pluviais (inexistente).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua D. Margarida Relvas

Rua Padre Marrão
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.6

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• Zona Industrial de Rio Maior;
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Zona industrial de Rio Maior

Zona Industrial de Rior Maior, em planta
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.7

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• Foros de Salvaterra, na área da Rua 1º de Dezembro, Rua do Agricultor (Grou);
• Marinhais, na área central e Rua da Olaria;
• Glória do Ribatejo, na área central, junto à Igreja e Cabeça da Nogueira;
• Salvaterra de Magos, área da zona histórica (separação das redes pluviais e domésticas)
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Inundação nos Foros de Salvaterra

Inundação em Marinhais
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.8

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela implementação de rede separativa no Centro Histórico, sendo que
uma parte já está em obra e outra parte em projeto, que carece de conclusão.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela implementação de rede separativa no Centro Histórico, sendo que
uma parte já está em obra e outra parte em projeto, que carece de conclusão.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas do Ribatejo, E.M, S.A.

LOCALIZAÇÃO
Centro Histórico de Coruche

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Taxa de realização (obra)

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista

%

Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%

Sucesso (anual)

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Centro Histórico de Coruche
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.9

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• Ribeiro do Rone, numa extensão de 0.6 km;
• Ribeira da Gamelinha, numa extensão de 1.7 km;
• Ribeira dos Carrapiteiros, numa extensaõ de 1.2 km.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas do Ribatejo, E.M, S.A

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista
Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%
%

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ribeira da Gamelinha
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MEDIDA

C3

Melhoramento da rede pública

AÇÃO

C3.10

Melhoramento da Rede de Drenagem

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de melhoramento da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, nomeadamente:
• N 118, junto ao Intermarché;
• EN 118, junto aos Bombeiros Municipais;
• Av. Manuel Lopes Vital;
• Rua Ricardo Durão.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
• Execução da ação de melhoramento da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias),
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Águas do Ribatejo, E.M, S.A.

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

2% do valor de obra

Fase de execução

120€/m de rede

Total:

-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicador

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista

%

Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista
Nº de inundações registadas (ocorrencias registadas na ANPC) nos
pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação
intensa / Nº de fenomenos de precipitação intensa *

%
%

* Fenomenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

EN118, junto ao Intermarché

EN118, junto aos Bombeiros Municipais
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8.3.2.4.

Sistema de diques e estruturas de contenção – C4

MEDIDA

C4

Sistema de diques e estruturas de contenção

AÇÃO

C4.1

Reabilitação Estrutural de Diques

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma intervenção estrutural de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias, em zonas de inundações frequentes e danos elevados, com a
reabilitação do seguinte:
• Dique de Valada, no Município de Azambuja, com uma extensão de 5.9 km;
• Rombo no Dique em Vila Nova da Rainha, com uma extensão de 100 m.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Execução da ação de reabilitação estrutural do Dique.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar resiliência do sistema de diques instalado, procurando minimizar o risco, salvaguardando as culturas agrícolas, os seus elevados investimentos, os aglomerados
habitacionais e as vidas humanas, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

40,000.00 €

Fase de execução

1,060,000.00 €

Total:

1,100,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de elaboração de projetos técnicos Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Grau de intervenção no dique de Valada

Extensão reabilitada do dique de Valada / Extensão pretendida x 100

%

Extensão reabilitada do dique de Vila Nova de Raínha / Extensão
pretendida x 100

%

Grau de intervenção no dique em Vila
Nova da Raínha

Indice de cheias na zona de influência da Nº de cheias na zona de influência / nº de episódios de precipitação
excessiva x 100
ação

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Planta do Dique de Valada (legenda nº4)

Dique de Valada coberto de vegetação

Deslizamento/ Rombo de vertente / Dique em Vila Nova da Rainha
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MEDIDA

C4

Sistema de diques e estruturas de contenção

AÇÃO

C4.2

Intervenção estrutural de taludes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma intervenção estrutural, nomeadamente reforço de muro de contenção / talude, para resiliência às cheias / inundações, nas seguintes situações:
• Rua 25 de Abril e rua traseira, no Arrepiado, numa extensão de ≈ 200 m;
• Ribeira da Sra. das Dores, numa extensão de ≈ 350 m;
• Ribeira de Arraiolos, numa extensão de ≈ 650 m;
• Ribeira da Parreira, extensão por aferir.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de projeto técnico;
• Execução da ação de reabilitação estrutural do Dique.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar resiliência das infraestruturas viarias e ribeiras encanadas, procurando minimizar o risco de derrocada / arrastamento em meio urbano, salvaguardando
investimentos, aglomerados habitacionais e vidas humanas, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Áreas mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

20,000.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

120,000.00 €

Nota: Custo exclui Ribeira da Parreira

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de elaboração de projetos técnicos
Grau de intervenção estrutural no
Arrepiado (Rua 25 de abril e rua Traseira)
Grau de intervenção estrutural na Ribeira
da Nossa Sra das Dores
Grau de intervenção estrutural na Ribeira
de Arraiolos
Grau de intervenção estrutural na Ribeira
da Parreira
Indice de cheias na zona de influência da
ação

Unidade

Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100

%

Extensão intervencionada / Extensão pretendida x 100

%

Extensão intervencionada / Extensão pretendida x 100

%

Extensão intervencionada / Extensão pretendida x 100

%

Extensão intervencionada / Extensão pretendida x 100

%

Nº de cheias na zona de influência / nº de episódios de precipitação
excessiva

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua 25 de Abril

Ribeira da Sra. das Dores

Rua lateral (sem nome), pendente acentuada

Ribeira de Arraiolos
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8.3.2.5.

Adaptação de edificações –C5

MEDIDA

C5

Adaptação de edificações

AÇÃO

C5.1

KIT Abrigo

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
O Kit Abrigo é um pacote que inclui o essencial: uma tenda em lona plástica para acolher até 10 pessoas, ferramentas para a sua construção e outros utensílios necessários
numa situação de emergência (saco-cama, cobertor, etc.).
Pretende-se a aquisição de Kits para realojar até 250 pessoas da região da Lezíria do Tejo, sob gestão do CDOS de Santarém.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
O Kit Abrigo é a forma rápida, flexível e de custo-eficácia de providenciar abrigo imediato às pessoas, face a eventos de chuva intensa/cheia ou temperaturas
elevadas/incêndio, por vezes combinadas com ventos fortes.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
O Kit Abrigo deverá ser instalado em áreas indicadas para o efeito, com referência ao Plano Distrital ou Plano Municipal de Emergência.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

397,475.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

397,475.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Grau de cumprimento da ação

Unidade

Nº de KITS adquiridos / Nº de KITS previstos x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência tenda de emergência

Referência cobertor de emergência
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8.3.2.6.

Equipamento tecnológico e inovador – C6

MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.1

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os consumos de água e custos globais dos inúmeros jardins no Município representam cerca de 96 000 m3/ano e 80 000 €/ano.
Jardins para instalação do sistema de rega eficiente:
• Jardim Urbanização Malhadas – Rua dos Salgueiros (consumo 6.100 m3/ano, custo 6.600 €/ano);
• Jardim Rua Rancho 2 (F Caneças) – (consumo 4.700 m3/ano, custo 4.300 €/ano);
• Jardim Rua 1.º de Maio, Pinhal Justino, Sulferias (consumo 3500 m3/ano, custo 3100 €/ano);
• Jardim Urbanização Oliveirinhas (consumo 3.300 m3/ano, custo 1.400 €/ano);
• Jardim Calvário – Zona Ribeirinha de Benavente (consumo 1000 m3/ano, custo 880 €/ano);
• Jardim Piscina Benavente (consumo 420 m3/ano, custo 1000 €/ano).
A implementação desta ação assenta em três componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

10,500.00 €

Fase de execução

150,000.00 €

Total:

160,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista

%

Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Parque Ribeirinho de Benavente

Jardim de Benavente
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.2

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim da República (≈ 5.600 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Jardim das Portas do Sol (≈ 6.000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Jardim de São Bento (≈ 8.500 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

5,250.00 €

Fase de execução

75,000.00 €

Total:

80,250.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista

%

Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim da República

Jardim das Portas do Sol

Jardim de São Bento
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.3

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim Urbano de Azambuja (2.700 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Jardim Urbano de Azambuja

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

3,000.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

28,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição
Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista
Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

Unidade
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim Urbano de Azambuja
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.4

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Quinta das Correias (≈ 5.8 ha área total) - sistema de rega eficiente (já é abastecido por furo);
• Quinta das Pratas (≈ 3.8 ha área total) - sistema de rega eficiente (já é abastecido por furo);
• Quinta de Santa Eulália (≈ 2.0 ha área total) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Parque Central da Cidade (≈ 1 ha área total) - sistema de rega eficiente e executar ligação a furo existente junto à Praça de Touros.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

7,000.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

107,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição
Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista
Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

Unidade
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quinta das Pratas

Parque Central da Cidade

Quinta das Correias
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.5

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Equuspolis, Golegã (18.500 m2 área verde) - sistema de rega eficiente (já é abastecido por furo);
• Zona Ribeirinha do Almonda, Azinhaga (10.300 m2 área verde) - sistema de rega eficiente (já é abastecido por furo);
• Hippos - Centro de Alto Rendimento, Golegã (8.100 m2 área verde) - sistema de rega eficiente (já é abastecido por furo);
• Jardim de Azinhaga (6.200 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e executar ligação a furo existente;
• Jardim de São Caetano (2.000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Campo de Futebol da Golegã - Sitema de Rega eficiente (já é abastecido por furo)
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

10,000.00 €

Fase de execução

150,500.00 €

Total:

160,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim Equuspolis

Jardim de Azinhaga

Hippos - Centro de Alto Rendimento

Zona Ribeirinha do Almonda
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.6

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim Municipal / Parque 25 de Abril (≈ 3,1 ha área verde) - sistema de rega eficiente e bacia de retenção;
• Complexo Desportivo de Alto Rendimento (≈ 3 ha área verde) - sistema de rega eficiente e bacia de retenção.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a Desmor, E.M, S.A. para o Complexo Desportivo de Alto Rendimento.

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

3,500.00 €

Fase de execução

50,000.00 €

Total:

53,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista
Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim Municipal / Parque 25 de Abril

Complexo Desportivo de Alto Rendimento
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.7

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da rede
de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim Público de Salvaterra de Magos (1.500 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Jardim Público de Glória do Ribatejo (2.000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Jardim Público de Marinhais (3000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Zona desportiva Salvaterra de Magos (4000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Zona desportiva e de equipamentos municipais, junto ao CE (10000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Zona desportiva e parque infantil Glória do Ribatejo (3000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Parque de merendas e campos de pétanca em Muje (ENIIB) (3000 m2 área verde) - sistema de rega eficiente e/ou execução de furo;
• Arranjo urbanistico na envolvente do cemitério (1000 m2) em Grunho.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

35,100.00 €

Fase de execução

505,200.00 €

Total:

540,300.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista
Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim Público de Salvaterra de Magos

Jardim Público da Glória do Riabtejo
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.8

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água (rega atual já provem de furo).
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Parque da Zona Norte (6,2 ha área verde) - sistema de rega eficiente;
• Jardim da Av. 25 de Abril (≈ 1 ha área verde) - sistema de rega eficiente;
• Jardins da zona sul da cidade (≈ 5 ha área verde).
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

4,500.00 €

Fase de execução

85,000.00 €

Total:

89,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Parque da Zona Norte

Parque da Zona Norte

Jardim da Av. 25 de Abril
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.9

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água (rega atual já provem de furo).
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Faixa verde na Zona Industrial (≈ 1 ha área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Jardim do Arripiado (≈ 1.2 ha área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Jardim da República (≈ 0.4 ha área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo;
• Jardim da Piscina Municipal (≈ 0.4 ha área verde) - sistema de rega eficiente e execução de furo.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

7,000.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

107,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Faixa Zona Industrial

Jardim da República

Jardim da Piscina Municipal

Jardim do Arripiado
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.10

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim do Complexo Desportivo dos Patudos (≈ 9.500 m2 área verde) - sistema de rega eficiente;
• Parque de Merendas do Carril (≈ 9.500 m2 área verde) - sistema de rega eficiente;
• Jardim do Complexo das Piscinas (≈ 4.800 m2 área verde) - sistema de rega eficiente;
• Jardim Municipal (≈ 2.200 m2 área verde) - sistema de rega eficiente.
A implementação desta ação assenta em três componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de rega eficiência, que incluia sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
• Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de
temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

7,000.00 €

Fase de execução

100,000.00 €

Total:

107,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista

%

Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim do Complexo das Piscinas

Jardim do Complexo Desportivo dos Patudos

Parque de merendas do Carril

Jardim Municipal
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.11

Equipamento para Postos de Vigia e Ações de Campo

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Guarda Nacional Republicana (GNR)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir equipamento para fornecimento / substituição dos postos de vigia florestais e para ações de campo, ao abrigo das competências de prevenção,
investigação e apoio ao combate a incêndios florestais, por parte da GNR-SPENA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), nomeadamente:
• Material informático para as Equipas de Manutenção e Exploração de Informação Florestal (EMEIF), para apoio e coordenação das equipas e guarnição dos postos de vigia
(2 computadores de secretária avançados, 2 computadores portáteis, 18 baterias RNPB (12V);
• 15 Botas para apoio ao levantamento e investigação de áreas ardidas;
• 18 mesas de suporte, 18 mesas de ângulos, 18 monóculos;
• 5 Motociclos 125cc, para vigilância.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários para um serviço eficaz de proteção da natureza e do ambiente, contribuindo para a prevenção / redução dos riscos e impactos de eventos
decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

39,750.00 €

Total:

39,750.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Equipamentos/Material adquirido

Unidade

Nº de equipamentos e/ou material adquiridos / nº de equipamentos
e/ou material previsto

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Posto de Vigia Florestal

Investigação de incêndio florestal
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.12

Eficiência Hídrica em Espaços Verdes

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma ação de eficiência hidríca nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substutuir a utilização de água da
rede de abastecimento público para furo.
Os jardins que atualmente apresentam os maiores consumos e consequentemente com maior potencial de poupança são:
• Jardim das piscinas municipais e parque da encosta (≈ 8 ha área verde);
• Espaço verde do estádio municipal e envolvente (≈ 1 ha área verde);
• Espaço verde da avenida do sorraia (≈ 0.4 ha área verde);
• Parque do Sorraia (≈ 0.3 ha área verde).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
• Instalação do sistema de eficiência hídrica nos espaços verdes a selecionar, que inclua programadores conectados a um portal de informação e restante equipamento
necessário (antena Lora, ligações, tubagens, entre outros).

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de consumo de água, através de um sistema eficaz de programação, permitindo ajustamentos de acordo com as alterações atmosféricas e bem como da
informação de consumos, permitindo percecionar perdas por rutura a avarias no sistema.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

10,000.00 €

Fase de execução

40,000.00 €

Total:

50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, POSEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista
Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção
prevista
Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Jardim das Piscinas Municipais e Parque da Encosta

Espaço Verde do Estádio Municipal e envolvente

Espaço Verde da Avenida do Sorraia

Parque do Sorraia
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.13

Drone para monitorização da natureza e floresta

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 1 equipamento drone, com câmara de alta definição, fotometria e rádio, para monotorização / prevenção estrutural da natureza e floresta, sob gestão do
ICNF, destacando as seguintes áreas:
• Mata Nacional: Mata do Escaroupim, 429 ha (Salvaterra de Magos);
• Mata Nacional: Mata das Virtudes, 235 ha (Azambuja);
• Reserva Natural do Estuário do Tejo, 14.416 ha (Benavente);
• Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 626 ha (Golegã).

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os meios necessários para uma eficaz monitorização dos recursos naturais / florestais, contribuindo para ecossistemas mais resiliente e para a redução dos
riscos e impactos de eventos decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

8,500.00 €

Total:

8,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Equipamento

Unidade

Equipamento Adquirido

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mata de Escaroupim

Estuário do Tejo

Mata das Virtudes

Drone

Paul do Boquilobo
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.14

Reutilização de água residual tratada

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Águas do Ribatejo

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se implementar circuito de recolha, tratamento (filtração + desinfeção), reserva e distribuição para reutilização de água residual tratada nas Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) para utilização em lavagens das infraestruturas / equipamentos e disponibilizar reservas para utilização em regas e lavagem de
pavimentos pelos municípios, em 8 localizações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Redução de usos supérfluos de águas tratadas para consumo humano em cerca de 100.000 m3/ano nas ETAR, e redução de consumo em lavagem de ruas, lavagem de
contentores de resíduos sólidos urbanos RSU e regas em cerca de 500.000 m3/ano para uma utilização sustentada dos recursos hídricos.

PARCERIAS
Ponderar parceria com os Municípios que integram as Águas do Ribatejo, nomeadamente: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Coruche, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres
Novas.

LOCALIZAÇÃO
ETAR Almeirim/Alpiarça - Frade Baixo, Alpiarça; ETAR Cerrado das Águas - Benavente, Benavente; ETAR Esteveira - Samora Correia, Benavente; ETAR da Chamusca - Chamusca,
Chamusca; ETAR Foros de Salvaterra - Foros de Salvaterra, Salvaterra de Magos; ETAR Glória do Ribatejo - Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos; ETAR Riachos - Riachos,
Torres Novas; ETAR Torres Novas - Torres Novas, Torres Novas.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

160,000.00 €

Fase de execução

1,600,000.00 €

Total:

1,760,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de ETAR com projeto / Nº de ETAR com intervenção prevista

%

Nº circuitos para reutilização de águas residuais construídos / Nº
circuitos para reutilização de águas residuais previstos

%

Água residual reutilizada

m3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

ETAR Almeirim / Alpiarça

ETAR de Salvaterra de Magos
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.15

Tablets de apoio a operações de socorro

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se a aquisição de 24 tablets para utilização em operações de socorro, no âmbito do Sistema de Monitorização e Acompanhamento de Incêndios Florestais e outras
ocorrências, nomeadamente:
• 16 Tablets para as Corporações de Bombeiros (Municipais e Voluntários);
• 8 Tablets para os Veiculos de Comunicações e Operações (VCOC).
Os tablets servirão para as equipas no terreno poderem enviar a informação em tempo real, para o centro das operações e comando, através do Sistema de Monitorização e
Acompanhamento de Incêndios Florestais e outras ocorrências.
O Sistema de Monitorização e Acompanhamento de ocorrências é um sistema de apoio ao combate aos incêndios florestais e outras ocorrências de proteção civil que utiliza
os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para perceber a dimensão destes incidentes e quantas infra-estruturas de apoio têm ao seu dispor, além de localizar as áreas
afectadas, acompanhar a evolução das ocorrências e permitir localizar os meios envolvidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os recursos tecnológicos necessários para apoiar operações de socorro, face a eventos como incêndios, cheias, contribuindo para uma ação mais eficaz e
coordenada, reduzindo os prejuizos / impactos, no âmbito da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

8,000.00 €

Total:

8,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Tablets

Descrição

Unidade

Tablets adquiridos

Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Tablet
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.16

Estações meteorológicas

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se implementar 3 estações metereológicas, junto às Torres de Acompanhamento Remoto (TAR) da Alorna (Almeirim), Figueiras (Chamusca) e Cruzetinhos (Chamusca),
para complementar a informação recolhida por estas, sendo que para executar a ação é necessário elaborar um estudo sobre a tipologia de equipamentos e, posteriormente,
proceder à sua instalação e plataforma de dados.
A estação deverá caracterizar as condições meteorológicas, designadamente ao nível dos principais parâmetros como a Velocidade (m/s) e Direção do Vento (º), Temperatura
(ºC), Humidade Relativa (%), Pressão (mbar), Precipitação (mm) e Radiação Solar (W/m2), bem como permitir o registo de histórico e elaboração de gráficos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar dados que permitam a previsão do tempo e a caracterização do clima, como forma de prevenção face a diferentes eventos climatéricos.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Almeirim e Chamusca

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

32,400.00 €

Total:

32,400.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projectos previstos

%

Taxa de realização (obra)

Nº de estações colocadas / Nº de estações previstasprevista

%

Sucesso (anual)

Nº de estações em funcionamento / Nº de estações colocadas

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência de estação metereológica

Referência de estação metereológica
da CM de Matosinhos
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.17

Monitorização da qualidade do ar

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar um sistema de monitorização ambiental que recolhe, analisa e integra informação em tempo real, composto por um conjunto de 11 sensores fixos
(um por Município), em locais de grande concentração de população e/ou expostos a níveis de poluentes atmosféricos elevados.
A rede de monitorização é composta por:
• Sensores eletroquímicos, para medir o Ozono (O3), Dióxido de Azoto (NO2), Monóxido de Carbono (CO) e através sensor ótico de partículas (PM10 e PM2.5);
• Sensores de temperatura, pressão, humidade relativa e radiação ultravioleta, componente meteorológica;
• Sonómetro, para registar em contínuo os níveis de ruído em cada local;
• Plataforma on-line e/ou dispositivos móveis, para visualização em mapa da localização das estações, parâmetros ambientais, consulta de histórico, consulta de gráficos
comparativos com valores limite e emissão de avisos mediante ultrapassagem de valor definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar dados que permitam a previsão do tempo e a caracterização do clima, como forma de prevenção face a diferentes eventos climatéricos.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Em cada 1 dos 11 Municípios, em locais de grande concentração de população e/ou expostos a níveis de poluentes atmosféricos elevados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

111,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

111,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Descrição

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos

%

Nº de equipamentos colocados / Nº de equipamentos previstos
Nº de equipamentos em funcionamento / Nº de equipamentos
colocadas

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Estação de monitorização de qualidade do
ar (esq.) e metereológica (dir.)

Estação móvel de monitorização da qualidade do ar
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MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.18

Monitorização da qualidade da água

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar um sistema de monitorização da qualidade da água superficial, em tempo real, composto por 4 sensores a instalar nos cursos de água, sob maior
pressão, nomeadamente:
• 1 Sensor no Rio Tejo;
• 1 Sensor no Rio Alviela;
• 1 Sensor no Rio Maior;
• 1 Sensor no Rio Almonda;
• 1 Sensor no Rio Sorraia;
• 1 Sensor na Vala Real de Alpiarça.
Nos rios mencionados existem episódios de mortalidade píscola, descarga de afluentes de suiniculturas / indústrias, escorrências da atividade agrícola e espécies invasoras.
A rede de monitorização é composta por:
• Sensores digitais para medir a condutividade, pH, oxigénio dissolvido, turvação e sólidos em suspensão, cloro, temperatura, dióxido de cloro e ozono.
• Equipamento necessário e plataforma on-line, para visualização em mapa da localização das estações, parâmetros ambientais, consulta de histórico, consulta de gráficos
comparativos com valores limite e emissão de avisos mediante ultrapassagem de valor definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação técnica à fiscalização (GNR-SEPNA), comunidade local / cientifica, monitorizar e mapear a qualidade da água nos rios, disponibilizar dados para
ações de educação ambiental, emitir alertas por razões de saúde (evitar praias fluviais), contribuindo para a adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e GNR-SEPNA

LOCALIZAÇÃO
Rio Tejo, Rio Alviela, Rio Maior e Rio Almonda

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

18,000.00 €

Fase de execução

180,000.00 €

Total:

198,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Sucesso (anual)

Unidade

Nº de projetos realizados / Nº de projectos previstos

%

Nº de equipamentos colocados / Nº de equipamentos previstos
Nº de equipamentos em funcionamento / Nº de equipamentos
colocados

%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Sensor de qualidade da água

Equipamento

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
375

MEDIDA

C6

Equipamento tecnológico e inovador

AÇÃO

C6.19

Eficiência hídrica nos edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Infraestrutura Cinzenta

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar uma ação de eficiência hídrica nos edifícios municipais, que passe pela aquisição de dispositivos mais eficientes (economizadores de água para
torneiras e chuveiros, chuveiros fixos, autoclismos de dupla descarga, urinóis e fluxómetros), com vista à redução de consumo e custos de água.
Os equipamentos municipais a intervir são os maiores consumidores de água, nomeadamente:
• 8 Piscinas (Potencial de redução médio 36,8 m3/mês);
• 11 Estabelecimentos de ensino (Potencial de redução médio 29,4 m3/mês);
• 4 Edifícios de serviços (Potencial de redução médio 7,6 m3/mês);
• 11 Espaços desportivos (Potencial de redução médio 5,8 m3/mês), entre outros;
Em média, a intervenção corresponde a um investimento municípal de ≈ 6000 € para atingir um potencial de redução de consumo de 3178 m3/ano, o equivalente a uma
poupança anual de 5300 €.
Esta ação pode ser promovida pela CIMLT, para gerar economias de escala, ou pelas Câmaras Municipais, de acordo com o que vier a ser definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar equipamento que permita uma redução de consumos de água (uso eficiente da água), numa região onde as projeções climáticas apontam para o aumento da
temperatura máxima em cerca de 4º C, indiciando pressão sobre os recursos hídricos, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
11 Câmaras Municipais integrantes da CIMLT

LOCALIZAÇÃO
Edifícios localizados nos 11 municípios da Lezíria do Tejo

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

70,000.00 €

Total:

70,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de realização (projeto)

Nº de edificios realizados / Nº de edificios previstos

%

Taxa de realização (obra)

Nº de edificios colocados / Nº de edificios previstos

%

Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de
intervenção)

%

Sucesso (anual)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Exemplo de torneiras com e sem economizadores de água
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8.3.3.Opções Não Estruturais
No quadro seguinte é efetuado um resume das ações relativas às opções não
estruturais.
Quadro 74 | Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal
Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

NE1.1

Ação de formação em
Sistemas de
Informação
Geográfica

Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria
do Tejo (CIMLT)

Curto

3 000

NE1.2

Ação de sensibilização

Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria
do Tejo (CIMLT)

Curto

220 000

NE1.3

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Curto

25 000

NE1.4

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

25 000

NE1.5

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Curto

25 000

NE1.6

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Curto

25 000

NE1.7

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Curto

25 000

NE1.8

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de Rio
Maior

Curto

25 000

NE1.9

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Curto

25 000

NE1.10

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Curto

25 000

NE1.11

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Curto

25 000

NE1.12

Ação de sensibilização

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Curto

25 000

NE1.13

Ação de sensibilização

Regional

Instituto de Conservação
da Natureza e das
Florestas (ICNF)

Curto

25 000

NE2.1

Relatório de
Avaliação da
necessidade de
adaptação dos PMOT
em vigor ao PIAAC-LT

Regional

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria
do Tejo (CIMLT)

Curto

50 000
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Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

NE3.1

Promoção de
conhecimentos em
Grupos de Trabalho

Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria
do Tejo (CIMLT)

Curto

Sem custo

NE4.1

Estudo para melhoria
da gestão da água e
promover a eficiência
da sua utilização para
regadio na Lezíria do
Tejo

Nacional /
Regional

Associação Agricultores
do Ribatejo e Associação
Beneficiários da Lezíria
Grande de Vila Franca de
Xira e Federação Nacional
dos Regantes - FENAREG

Médio

1 250 000
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8.3.3.1.

Sensibilização e Formação – NE1

MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.1

Ação de formação em Sistemas de Informação Geográfica

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se executar uma ação de formação em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), relacionada com o sistema operacional de gestão de ocorrências, direcionada para
as equipas do CDOS de Santarém, dos Bombeiros e outros técnicos.
O "Sistema operacional de gestão de ocorrências" é um sistema de apoio ao combate que utiliza os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para perceber a dimensão destes
incidentes, as infra-estruturas de apoio disponíveis, acompanhar a evolução do incêndio, localizar as áreas afetadas e os meios envolvidos.
Para além de auxiliar o planeamento e a gestão de ocorrências de incêndios florestais, o sistema irá ser usado em todas as restantes ocorrências (cheias, inundações, sismos,
acidentes com matérias perigosas, etc) onde se verifique a necessidade de planeamento e monitorização por parte dos agentes de proteção civil.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar os recursos tecnológicos necessários, afim de auxiliar durante as operações de socorro num incêndio, no âmbito da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a ANPC-Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

LOCALIZAÇÃO
A definir

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

3,000.00 €

Total:

3,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Taxa de participação

Nº de formandos / Nº de formandos previstos no plano de formação x
100

%

Grau de abrangência da ação de
formação nas corporações de bombeiros

Nº de corporações de bombeiros com pelo menos 1 elemento
beneficiário da ação de formação / Nº de corporações de bombeiros
da Lezíria do Tejo x 100

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Software de Sistemas de Informação Geográfica
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.2

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Lezíria do Tejo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
A definir

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

220,000.00 €

Total:

220,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Descrição

Unidade

Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação

Indicadores

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas da
LT x 100

%

Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde da LT x 100

%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas da LT x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente nos concelhos da LT
da comunidade em geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Concurso interescolas “Lezíria Escola Eficiente” 2016/2017

Ações de campo
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.3

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municpal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Benavente x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Benavente x 100
Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Benavente x 100
Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho de Benavente
da comunidade em geral
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Taxa de participação por ação de
sensibilização

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

%
%
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.4

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Santarém x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Santarém x 100
Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Santarém x 100
Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral
/população residente no concelho de Santarém
da comunidade em geral
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Taxa de participação por ação de
sensibilização

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

%
%
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.5

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Azambuja x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Azambuja x 100
Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Azambuja x 100
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

%
%
%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
da comunidade em geral
população residente no concelho de Azambuja

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Rios, em 3 Escolas de Azambuja
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.6

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho do Cartaxo x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho do Cartaxo x 100

%
%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas do Cartaxo x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho do Cartaxo
da comunidade em geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.7

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho da Golegã x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho da Golegã x 100

%
%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas da Golegã x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho da Golegã
da comunidade em geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
385

MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.8

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Prentende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Rio Maior x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Rio Maior x 100

%
%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Rio Maior x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho de Rio Maior
da comunidade em geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.9

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Salvaterra de Magos x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Salvaterra de Magos x 100

%
%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Salvaterra de Magos x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho de Salvaterra de Magos
da comunidade em geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo
Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente
Projeto Lezíria Escola Eficiente

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.10

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Prentende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Almeirim x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Almeirim x 100

%
%

Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Almeirim x 100

%

Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
da comunidade em geral
população residente no concelho de Almeirim

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.11

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Prentende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Chamusca x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Chamusca x 100
Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Chamusca x 100
Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho de Chamusca
da comunidade em geral
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

Taxa de participação por ação de
sensibilização

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

%
%
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.12

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação /
mitigação às alterações climáticas.
As ações visam o seguinte público-alvo:
• Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
• Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
• Agricultores;
• Comunidade em geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento científicio adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de
comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alteraçãos climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO
Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela formação / nº de escolas do
concelho de Alpiarça x 100
Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades
de saúde do concelho de Alpiarça x 100
Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam
Taxa de abrangência da formação ao nível
registados em associações agrícolas / nº total de agricultores
dos agricultores
registados nas associações agrícolas de Alpiarça x 100
Taxa de abrangência da formação ao nível Nº de participantes das formações para a comunidade geral /
população residente no concelho de Alpiarça
da comunidade em geral
Taxa de participação por ação de
Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100
sensibilização
Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela formação
Taxa de abrangência das unidades de
saúde pela formação

%
%
%
%
%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

NE1

Sensibilização e Formação

AÇÃO

NE1.13

Ação de sensibilização

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 1
Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas como a salvaguarda das áreas protegidas, das matas nacionais e dos recursos naturais (água
e solo), para um eventual público alvo de produtores agrícolas / florestais e comunidade escolar / geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar informação e conhecimento, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na
adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Toda a região

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

25,000.00 €

Total:

25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de abrangência da comunidade
escolar pela ação de sensibilização
Taxa de abrangência da açãod e
sensibilização ao nível dos produtores
florestais
Taxa de abrangência da ação de
sensibilização ao nível dos agricultores

Unidade

Nº de escolas abrangidas abrangidas pela ação de sensibilização / nº
de escolas da Lezíria do Tejo x 100
Nº de produtores florestais abrangidos pela ação de sensibilização /
nº de produtores florestais registados nos concelhos da Lezíria do Tejo
x 100
Nº de agricultores participantes na ação, que estejam registados em
associações agrícolas / nº total de agricultores registados nas
associações agrícolas da Lezíria do Tejo x 100

%
%

%

Taxa de abrangência da ação de
Nº de participantes na ação de sensibilização para a comunidade
sensibilização ao nível da comunidade em
geral / população residente nos concelhos da Lezíria do Tejo
geral

%

Taxa de participação por ação de
sensibilização

%

Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ações de campo

Projeto Lezíria Escola Eficiente
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8.3.3.2.

IGT e planos sectoriais – NE2

MEDIDA

NE2

IGT e planos setoriais

AÇÃO

NE2.1

Relatório de Avaliação da necessidade de adaptação dos PMOT em vigor ao PIAAC-LT

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Avaliação da oportunidade e necessidade de integração de medidas de adaptação nos IGT de âmbito municipal em vigor. Elaborar um estudo/guião que proceda à análise do
conteúdo documental e material dos PMOT referenciados pelo PIAAC-LT (31 planos) como suscetíveis de serem adaptados, definindo os que são prioritários e o procedimento a
adotar, bem como, a identificação dos conteúdos a alterar/adaptar e as orientações concretas (forma) de alteração para cada PMOT.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover uma governação municipal/intermuncipal integrada, que vise dar resposta às principais ameaças e oportunidades das Alterações Climáticas

PARCERIAS
Ponderar parceria com as Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

50,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Unidade

Estudo

Realização do estudo

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Como prioridade, aproveitar o momento de revisão e de alteração por adaptação ao RJIGT da maioria dos PDM para incorporar as opções de
adaptação/mitigação e operacionalizar as alterações dos PU e PP.
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8.3.3.3.

Regulamentação e incentivos fiscais – NE3

MEDIDA

NE3

Regulamentação e incentivos fiscais

AÇÃO

NE3.1

Promoção de conhecimentos em Grupos de Trabalho

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 3
Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura,
florestas e indústria

ESCALA TERRITORIAL

Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se promover a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de trabalho coletivo em áreas essenciais, nomeadamente floresta, recursos hídricos, eficiência
energética, entre outros, criando ou reforçando os grupos de trabalho intermunicipais, com a possibilidade de integrarem parceiros externos como ANPC-CDOS, GNR, ICNF,
DRAPLVT, APA.
A título de exemplo, o trabalho a realizar poderá resultar num conjunto de diretivas para os Instrumentos de Gestão Territorial (PDM, Plano Intermunicipal/Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios), em medidas de incentivo à construção e uso eficiente de recursos, a integrar os Regulamentos Municipais da Urbanização e da Edificação
(RMUE) e à execução integrada de ações de requalificação dos recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a articulação, disseminação e capacitação de recursos humanos, no âmbito da adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS
Ponderar parceria com a ANPC-CDOS, GNR, ICNF, DRAPLVT, APA, entre outros.

LOCALIZAÇÃO
CIMLT

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

Não aplicável

Fase de execução

Não aplicável

Total:

Não aplicável

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
-

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Ações

Descrição

Unidade

Nº de ações realizadas anualmente

Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1º Workshop - Levantamento dos eventos climáticos

2º Worshop - Ações de adaptação / mitigação
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8.3.3.4.

Projetos especificos – NE4

MEDIDA

NE4

Projetos específicos

AÇÃO

NE4.1

Estudo para melhoria da gestão da água e promover a eficiência da sua utilização para regadio na
Lezíria do Tejo

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Associação Agricultores do Ribatejo e Associação Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e Federação Nacional dos
Regantes - FENAREG

TIPOLOGIA

Opção Não Estrutural

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 2
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta

ESCALA TERRITORIAL

Nacional | Rio
Tejo e Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
A bacia portuguesa do Rio Tejo possui uma capacidade de armazenamento de recursos hídricos limitada. Perante o aumento dos usos consumptivos em Espanha e devido às
conveniências dos usos hidroelétricos nesse país, a bacia portuguesa está, apesar de devidamente regulada pela convenção luso espanhola, sujeita à ocorrência de caudais
reduzidos em períodos de estiagem, os quais poderão potenciar três efeitos nefastos:
• Degradação da qualidade da água, nomeadamente pela potencial redução de capacidade de diluição do meio recetor;
• Aumento da penetração da cunha salina no Baixo Tejo.
• Profundidades do rio que dificultam a viabilidade de captação de água para regadio, nas quantidades pretendidas.
Tendo em conta as necessidades da zona da Lezíria do Tejo relativamente ao consumo de água para rega, considera-se que as problemáticas acima enumeradas poderão
constituir restrições significativas à atividade, potencialmente afetadas pelo fenómeno das alterações climáticas.
Neste sentido propõe-se reforçar a adaptação da bacia do Tejo ao potencial hidroagrícola existente, através da definição de uma ação específica, devidamente alinhada com
as políticas em vigor, nomeadamente no que respeita às orientações do Plano de gestão de região hidrográfica em vigor.
A medida de adaptação proposta visa estudar diferentes opções de aumento da capacidade de armazenamento na bacia do Tejo, designadamente para fins de regadio, e,
mediante uma análise multicritério (técnica, económica e ambiental), determinar qual o conjunto de investimentos e fazer, bem como uma proposta de programação temporal
e financeira.
O estudo proposto deverá avaliar soluções de armazenamento, entre outras, poderando inclusivamente soluções anteriormente estudadas para esta bacia, sempre que
possível numa perspetiva de potenciar os usos múltiplos, incluindo:
• Irrigação.
• Serviços ambientais.
• Hidroeletricidade.
• Navegabilidade.
• Controlo de cheias.
Todas as propostas a apresentar no âmbito do desenvolvimento do estudo proposto deverão estar alinhadas com as políticas em vigor - Instrumentos de Gestão Territorial nomeadamente na área da gestão dos recursos hídricos e agricultura.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Estudo da Bacia Portuguesa do Rio Tejo, procurando soluções para reforçar a capacidade de armazenamento em território nacional, para que passe a ser possível mitigar
períodos de seca, assegurando caudais mínimos suficentes para manter a qualidade da água, garantir a disponibilidade de água para alimentação dos regadios existentes
(Lezíria de Vila Franca, Vala Real, etc) e evitar a penetração da cunha salina no Baixo Tejo.

PARCERIAS
Comunidades InterMunicipais das Regiões beneficiadas direta ou indiretamente

LOCALIZAÇÃO
Rio Tejo e afluentes

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

1,250,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

1,250,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR e Quadro de Programação 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Realização do estudo
Taxa de sucesso

Unidade

Realização do Estudo da Bacia Portuguesa do Rio Tejo

S/N

Identificação de soluções de armazenamento viáveis do ponto de vista
técnico, ambiental e económico

Nº de soluções

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Enquadramento geográfico da RH5

Vala Real de Azambuja
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8.3.4.Mitigação
No quadro seguinte é efetuado um resume das ações relativas às opções de mitigação.
Quadro 75 | Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal
Código
Ação

Nome

Âmbito

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

M1.1

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Benavente

Curto

756 000

M1.2

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Médio

220 500

M1.3

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Azambuja

Médio

1 912 000

M1.4

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Cartaxo

Médio

1 165 500

M1.5

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Médio

2 423 400

M1.6

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de Rio
Maior

Médio

1 732 500

M1.7

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos

Médio

818 500

M1.8

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Almeirim

Médio

703 500

M1.9

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Médio

987 000

M1.10

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Médio

1 008 000

M1.11

Eficiência energética
em edifícios
municipais

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Médio

2 709 000

M1.12

Redução de
consumos
energéticos

Regional

Águas do Ribatejo

Médio

1 630 000

M1.13

Eficiência energética
no edifício de serviços

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria

Médio

216 000
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Código
Ação

Nome

Âmbito

da CIMLT

Entidade responsável

Prazo

Valor
global (€)

do Tejo (CIMLT)

M2.1

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

70 000

M2.2

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal da
Golegã

Curto

130 500

M2.3

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal de
Chamusca

Curto

125 000

M2.4

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal de
Alpiarça

Curto

80 000

M2.5

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal de
Coruche

Curto

500 000

M2.6

Veículos elétricos

Regional /
Intermunicipal

Comunidade
Intermunicipal da Lezíria
do Tejo (CIMLT)

Curto

70 000

M2.7

Veículos elétricos

Municipal

Câmara Municipal de
Santarém

Curto

500 000
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8.3.4.1.

Eficiência energética e energias renováveis – M1

MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.1

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Benavente

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Benavente

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia via fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a substituição da iluminação existente por LED, substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, adoção
de sistemas de aquecimento com caldeira a gás, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar no indicado acima serão:
•Piscina Municipal de Benavente (≈ 400 m² área útil desportiva, consumo elétrico anual 396.686 kWh);
•Piscina Municipal de Samora Correia (≈ 400 m² área útil desportiva, consumo elétrico anual 227.710 kWh);
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
•Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
•Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

10,000.00 €

Fase de execução

746,000.00 €

Total:

756,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética),

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Eficiência energética

Unidade

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribução de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal de Benavente

Piscina Municipal de Samora correia
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.2

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
O edifício a intervencionar será:
• Paços de Concelho (≈ 1500 m² área total, consumo elétrico anual 189.470 kWh).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Paços de Concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

10,500.00 €

Fase de execução

210,000.00 €

Total:

220,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Paços de Concelho de Santarém

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
398

MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.3

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Azambuja

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Azambuja

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscinas Municipais - Painéis fotovoltaicos (≈ 300 m² área cobertura disponível);
• Pavilhão Desportivo - Painéis fotovoltaicos e painéis solares térmicos (≈ 300 m² área cobertura disponível);
• Centro Escolar Boavida Canada, Azambuja - Painéis fotovoltaicos (≈ 200 m² área cobertura disponível, consumo elétrico anual 149.359 kWh);
• Centro Escolar de Alcoentre - Painéis fotovoltaicos ( ≈ 150 m² área cobertura disponível, consumo elétrico anual 39.358 kWh);
• Paços de concelho (consumo elétrico anual 92.988 kWh);

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da produção de energia renovável para consumo insitu,contribuindo para a mitigação às alterações
climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

72,000.00 €

Fase de execução

1,840,000.00 €

Total:

1,912,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Pavilhão Municipal (Azambuja)

Piscina Municipal de Azambuja

Centro Escolar Boavida Canada, Azambuja

Centro Escolar de Alcoentre
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.4

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cartaxo

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Cartaxo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Quinta das Pratas (Edifício da Piscina) - Eficiência energética e painéis fotovoltaicos (≈ 300 m² área cobertura disponível, consumo elétrico anual 647.000 kWh);
• Paços de Concelho - Painéis fotovoltaicos (≈ 80 m² área cobertura disponível, consumo elétrico anual 169.250 kWh);
• Escola Básica José Tagarro (1.º ciclo) - Eficiência energética e painéis fotovoltaicos (≈ 200 m² área cobertura disponível, consumo elétrico anual 57.100 kWh);
• Bombeiros Municipais - Eficiência energética e painéis fotovoltaicos (≈ 150 m² área cobertura disponível);
• Escola Básica Marcelino Mesquita (2.º e 3.º ciclo) - Painéis fotovoltaicos (≈ 150 m² área cobertura disponível, ≈ 200 alunos);
• Centro Escolar de Pontével - Painéis fotovoltaicos (≈ 100 m² área de cobertura disponível, ≈ 275 alunos).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

55,500.00 €

Fase de execução

1,110,000.00 €

Total:

1,165,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Escola Básica Marcelino Mesquita

Paços de Concelho
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.5

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Jardim de Infância, Golegã;
• Escola Básica 1 da Golegã;
• Pavilhão desportivo da Golegã;
• Pavilhão desportivo da Azinhaga;
• Escola EB 2º, 3º ciclos e secundário da Golegã (inclui o pavilhão da escola);
• Paços de Concelho.
Apenas para a instalação de painéis fotovoltaicos deverão ser considerados os seguintes edifícios:
• Centro Escolar de Azinhaga
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

115,400.00 €

Fase de execução

2,308,000.00 €

Total:

2,423,400.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista
Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Escola Básica (EB1) Golegã

Paços de Concelho

Centro Escolar de Azinhaga

Jardim de Infância, Golegã
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.6

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Rio Maior

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Rio Maior

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Complexo Desportivo de Alto Rendimento (consumo elétrico anual 500.00 kWh, ≈ 6.600 m² área total);
• Paços de Concelho (consumo elétrico anual 171.604 kWh, ≈ 2.300 m² área total);
• Centro Escolar Mina do Espadanal (consumo elétrico anual 93.131 kWh, 300 alunos);
• Centro Escolar Latino Coelho (consumo elétrico anual 78.815 kWh, 300 alunos);
• Centro Escolar Poeta Ruy Belo (200 alunos).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

82,500.00 €

Fase de execução

1,650,000.00 €

Total:

1,732,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista
Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista
Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%
%
%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Complexo Desportivo

Centro Escolar Latino Coelho

Paços de Concelho
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.7

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

Salvaterra de Magos

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscinas Municipais e Pavilhão desportivo de Salvaterra de Magos - Painéis solares (600 m2 área de cobertura disponível);
• Pavilhão Desportivo de Marinhais - Painéis solares (400 m² área cobertura disponivel);
• Pavilhão Desportivo de Gloria do Ribatejo - Painéis solares (400 m² área cobertura disponivel);
• Divisão de Planeamento e Urbanismo - aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por
LED, substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente;
• Ginásio dos trampolins (novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED, substituição de
equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis fotovoltaicos para
autoconsumo);
• Complexo desportivo Marinhais - Painéis solares (300 m2 área de cobertura disponivel).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

41,000.00 €

Fase de execução

777,500.00 €

Total:

818,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista
Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Pavilhão Desportivo de Salvaterra

Piscina Municipal de Salvaterra

Pavilhão de Marinhais
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.8

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Almeirim

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Almeirim

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Paços de Concelho - Eficiência energética (consumo elétrico anual 160.843 kWh);
• Biblioteca Municipal - Eficiência energética (consumo elétrico anual 93.000 kWh);
• Estaleiro com edifício técnico - Eficiência energética.
As intervenções a realizar de instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis fotovoltaicos para autoconsumo serão aplicadas nos seguintes
edifícios:
• Piscinas Municipais - Painéis fotovoltaicos e solares térmicos (consumo elétrico anual 223.165 kWh);
• Pavilhão Alfredo Bento Calado (ABC) - Painéis fotovoltaicos e solares térmicos (consumo elétrico anual 65.590 kWh);
• Pavilhão EB 2+3 - Painéis fotovoltaicos;
• Pavilhão dos Cortiços - Painéis fotovoltaicos;
• Mercado Municipal;
• Centro Escolar dos Charcos (consumo elétrico anual 115.067 kWh);
• Centro Escolar Fazendas de Almeirim (consumo elétrico anual 44.004 kWh).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo in situ, ao nível
da mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado o aumento de estanquidade da envolvente
opaca, ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

33,500.00 €

Fase de execução

670,000.00 €

Total:

703,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
CCDR Alentejo, PO SEUR, PT 2020, Fundo Ambiental, LIFE, Municipal.

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Paços de Concelho

Biblioteca Municipal

Pavilhão ABC

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo

Piscinas Municipais

Centro Escolar dos Charcos, Almeirim

Centro Escolar de Fazendas de Almeirim

404

MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.9

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Piscina Municipal (consumo elétrico anual 67.000 kWh);
• Paços de Concelho (consumo elétrico anual 68.000 kWh);
• Escola Básica da Carregueira (consumo elétrico anual 5.034 kWh).
Apenas para a instalação de painéis fotovoltaicos deverá ser considerado o seguinte edifício:
• Ampliação de Piscina Municipal.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

47,000.00 €

Fase de execução

940,000.00 €

Total:

987,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista
Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%
%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Piscina Municipal

Paços de Concelho

Escola Básica da Carregueira

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.10

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e a produzir energia através de fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Escola EB1+JI Alpiarça - Eficiência energética e Painéis fotovoltaicos (consumo elétrico anual 98.658 kWh);
• Complexo das Piscinas - Eficiência energética e Painéis fotovoltaicos (consumo elétrico anual 122.044 kWh);
• Biblioteca - Equipamentos Eficientes (consumo elétrico anual 46.997 kWh).
Apenas para a instalação de painéis fotovoltaicos deverá ser considerado o seguinte edifício:
• Paços de Concelho (consumo elétrico anual 111.079 kWh);
• Nave Desportiva (consumo elétrico anual 7.576 kWh);
• Centro Escolar Dr. Abel Avelino (consumo elétrico anual 3.802 kWh).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

48,000.00 €

Fase de execução

960,000.00 €

Total:

1,008,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Escola EB1+JI Alpiarça

Paços de Concelhos

Complexo de Piscinas

Nave Desportiva

Pisicinas Municipais

Centro Escolar Dr. Abel Avelino
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.11

Eficiência energética em edifícios municipais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar intervenções de eficiência energética em edifiícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, melhorar as condições térmicas / de
conforto interior e produção de energias renováveis.
As intervenções a realizar serão a aplicação de novo isolamento térmico na fachada e cobertura, substituição de caixilharia, substituição da iluminação existente por LED,
substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
Os edifícios a intervencionar serão:
• Quartel dos Bombeiros (consumo elétrico anual 108.317 kWh, ≈ 5613 m² área total);
• Instalações Municipais do Rossio;
• Instalações Municipais da ZIMB;
• Habitação social (Antigo Largo do Matadouro);
• Pavilhão Multiusos;
• Central de Camionagem;
• Antigas Escolas do Bairro Novo;
• Paços de Concelho (consumo elétrico anual 97.000 kWh, ≈ 1216 m² área total).
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu,ao nível da
mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente opaca,
ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edificios identificados

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

129,000.00 €

Fase de execução

2,580,000.00 €

Total:

2,709,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Descrição

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista

%

Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quartel dos Bombeiros

Paços do Concelho

Central da camionagem

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.12

Redução de consumos energéticos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Águas do Ribatejo

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Regional

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Prentende-se implementar fontes alternativas de energia em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) com instalação de painéis solares, em 4 localizações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Redução dos consumos energéticos proveniente da rede elétrica nacional

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
ETAR Torres Novas; ETAR Foros de Salvaterra; ETAR Lapas/Ribeira; ETAR Riachos, Torres Novas

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

30,000.00 €

Fase de execução

1,600,000.00 €

Total:

1,630,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica

Descrição

Unidade

Nº de ETAR com projeto / Nº de ETAR com intervenção prevista

%

Nº de ETAR intervencionados / Nº de ETAR com intervenção prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto

%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

ETAR Foros de Salvaterra de Magos, Salvaterra de Magos

ETAR de Riachos, Torres Novas

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
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MEDIDA

M1

Eficiência energética e energias renováveis

AÇÃO

M1.13

Eficiência energética no edifício de serviços da CIMLT

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se executar uma intervenção de eficiência energética no edifício de serviços da CIMLT, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições
térmicas / de conforto interior e a produzir energia via fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a substituição da iluminação existente por LED, substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, intervir
na envolvente opaca e envidraçada para melhorar isolamento térmico, instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.
A implementação desta ação assenta em duas componentes:
• Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
• Execução da intervenção no edifício de serviços da CIMLT.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo in situ, ao nível
da mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado a aumento de estanquidade da envolvente
opaca, ao nível da adaptação.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
Edifício de serviços da CIMLT

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

6,000.00 €

Fase de execução

210,000.00 €

Total:

216,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética)

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores

Descrição

Taxa de realização (projeto)
Taxa de realização (obra)
Produção fotovoltaica
Eficiencia energética

Unidade

Nº de edificios com projeto / Nº de edificios com intervenção prevista
Nº de edificios intervencionados / Nº de edificios com intervenção
prevista

%

Produção anual fotovoltaica / Produção prevista em projeto
Nivel de eficiencia energética depois da intervenção superior ao
inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado
energético antes e após intervenção)

%

%

S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Edifício de serviços da CIMLT

Equipamento de AVAC
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8.3.4.2.

Mobilidade elétrica / eficiente – M2

MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.1

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Santarém

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Santarém

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 2 veículos totalmente elétricos para a frota municipal do executivo, como forma de promover a mobilidade elétrica e a rede elétrica de carregamento com
12 postos instalados em Santarém.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

70,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

70,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Veículo elétrico
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MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.2

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Golegã

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Golegã

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir:
• 2 veículos totalmente elétricos, com reservatório para a operação de recolha de resíduos municipais, como forma de promover a mobilidade elétrica;
• 3 aspiradores urbanos eléctricos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

130,500.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

130,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
POSEUR, Fundo Ambiental, Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Tipos de veiculos elétricos de recolha de resíduos
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MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.3

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Chamusca

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Chamusca

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 10 motas (scooters) elétricas, 1 estação de estacionamento, em sistema partilhado de uso público, como forma de promover a mobilidade elétrica em
meio urbano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

125,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

125,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Mota (scooter) elétrica
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MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.4

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Alpiarça

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Alpiarça

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 2 veículos elétricos, com reservatório para a operação de recolha de resíduos municipais, como forma de promover a mobilidade elétrica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

80,000.00 €

Total:

80,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Tipos de veiculos elétricos de recolha de resíduos
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MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.5

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Coruche

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Municipal

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

Coruche

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 1 veículo elétrico, de transporte de passageiros, para o Centro Histórico de Coruche, como forma de aumentar a rede de transportes públicos, promovendo
a mobilidade elétrica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

500,000.00 €

Fase de execução

0.00 €

Total:

500,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Veículo elétrico
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MEDIDA

M2

Mobilidade elétrica / eficiente

AÇÃO

M2.6

Veículos elétricos

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)

TIPOLOGIA

Opção de Mitigação

ÁREA TEMÁTICA

EIXO 4
Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis

ESCALA TERRITORIAL

Regional /
Intermunicipal

Lezíria do Tejo

ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO
Pretende-se adquirir 2 veículos totalmente elétricos para a frota da entitdade, como forma de promover a mobilidade elétrica, dado que a CIMLT presta serviço para os 11
Municípios num raio de ≈70 km, existindo um posto de carregamento elétrico nas nossas instalações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em deterimento de combustíveis fosséis,contribuindo para a mitigação às
alterações climáticas.

PARCERIAS
-

LOCALIZAÇÃO
-

ESTIMATIVA DE CUSTO
Estudos preliminares / projeto

0.00 €

Fase de execução

70,000.00 €

Total:

70,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Indicadores
Realização

Descrição
Veículos adquiridos

Unidade
Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Veículo elétrico
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8.3.4.3.

Mobilidade suave – M3

Apesar de não ter sido desenvolvida uma ficha de ação associada a esta medida, os
municípios apresentam já algum envolvimento na Mobilidade Suave, demonstrando
intenções de investimento no aumento da rede ciclável. Os municípios de Almeirim,
Coruche e Santarém encontram-se atualmente a desenvolver um projeto para
implementar um sistema de bicicletas partilhadas.
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9. COMUNICAÇÃO,
MONITORIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DO PIAAC

9. COMUNICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PIAAC-LT
9.1. ENQUADRAMENTO
O desenvolvimento do PIAAC-LT integrou uma forte componente participativa
envolvendo um conjunto alargado de partes interessadas em diferentes fases do
processo. Estas diferentes fases envolveram a criação de elementos de comunicação, o
envolvimento dos 11 municípios que constituem a Lezíria do Tejo e a colaboração das
diferentes partes interessadas. A Figura 115 apresenta as diferentes componentes que
foram desenvolvidas e os respetivos materiais e momentos que integraram.
Este processo teve como principais objetivos:


Fomentar uma comunicação transparente entre as diferentes entidades;



Constituir um meio de comunicação permanente;



Constituir uma plataforma de partilha de conhecimento e de informação;



Posicionar o PIAAC-LT como uma ferramenta crucial para o futuro da região da
Lezíria do Tejo.
Figura 115 | Componentes do processo participativo
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A comunicação ao longo do desenvolvimento do PIAAC-LT integrou diversos elementos
que contribuíram para comunicar o plano durante a sua construção e que deverão ser
usadas na fase seguinte de implementação.
O Logótipo foi desenvolvido no início dos trabalhos e permitiu criar a identidade do
PIACC-LT, possibilitando ao longo do tempo identificar de forma clara o PIAAC-LT,
representando por isso uma ferramenta crucial na comunicação, em diversos canais.
No website da CIMLT foi criada uma secção específica com objetivo de dar a conhecer as
novidades do processo, bem como colocar on-line as duas newsletters produzidas.
O envolvimento dos municípios foi fomentado em todo o processo permitindo
comunicar os desenvolvimentos do PIAAC-LT e contribuir com informação relevante
para todo o trabalho, bem como a colaboração de diferentes partes interessadas.
Foram organizados dois workshops colaborativos, cujos relatórios podem ser
consultados no Anexo II e que envolveram diversas entidades e agentes locais, incluindo
técnicos dos diferentes municípios. Estes dois momentos participativos criaram a
oportunidade de comunicar a problemática, a importância do processo, mas acima de
tudo promoveram a partilha de experiências e perceções e a co-criação de
conhecimento para a adaptação da região da Lezíria do Tejo às alterações climáticas.
Foram ainda disponibilizados dois inquéritos online relativamente a: 1) Importância
atribuída aos impactes climáticos; 2) Definição de pesos de critérios de avaliação das
opções de adaptação e mitigação (Anexo III).
Figura 116 | Logótipo do PIAAC-LT
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9.2. MODELO DE COMUNICAÇÃO DO PIAAC-LT
O processo participativo ao longo do PIAAC-LT permitiu criar as bases de envolvimento
tanto dos Municípios como de outras partes interessadas, que serão cruciais na
promoção e execução do Plano. Os elementos desenvolvidos deverão ser utilizados na
promoção do PIAAC-LT e das suas ações específicas nos diferentes municípios.
As partes interessadas foram já identificadas e envolvidas, no entanto, o modelo de
comunicação deve integrar toda a comunidade, com especial enfoque nos grupos mais
vulneráveis às Alterações Climáticas (e.g. agricultores) ou com intervenção direta sobre
a população mais vulnerável (e.g. professores e profissionais de saúde).
9.2.1.Apresentação dos elementos de comunicação desenvolvidos
A comunicação no contexto do PIAAC-LT assentou em fases de desenvolvimento:
 Definição;
 Conceção;
 Divulgação;
 Envolvimento das partes interessadas no Plano.

Estas fases permitiram consolidar um conjunto de elementos de comunicação e de
veículos de disseminação de informação, presentes no Quadro 76 que poderão ser
utilizados na fase de implementação.
Quadro 76 | Elementos e veículos de comunicação
ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO PRODUZIDOS

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Logotipo

Website CIMLT

Newsletter

Seminários

Filmes workshops

Reuniões de trabalho

Folhetos informativos

Workshops colaborativos

Quiz infantil

Ações de sensibilização
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9.2.2.Apresentação das ações de sensibilização programadas
Prevê-se a realização de sessões específicas de sensibilização a grupos da população
mais vulneráveis e/ou a grupos de profissionais com um papel preponderante junto de
grupos de risco, fazendo uso dos materiais de comunicação já produzidos adaptados aos
diferentes grupos.

PROFESSORES
Os professores foram identificados como um grupo alvo a envolver nas sessões
direcionadas de sensibilização por serem o principal veículo de informação e educação
às crianças e jovens.
Deverá por isso ser desenvolvida uma sessão com o objetivo de sensibilizar os
professores para a importância das medidas de adaptação às Alterações Climáticas na
região da Lezíria do Tejo. Dar a conhecer o plano desenvolvido, fornecendo um conjunto
de orientações e técnicas que poderão ajudar os professores a integrar a temática nas
suas aulas e trabalhos desenvolvidos com as crianças e jovens.
Deverão ser convidados professores das escolas da região (incluindo representantes
dos diferentes agrupamentos, diretores de agrupamentos, diretores de escolas,
vereadores de educação).

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Os profissionais de saúde foram identificados como um grupo alvo a envolver nas
sessões direcionadas de sensibilização por serem o principal veículo de informação e
educação à população mais idosa, particularmente vulnerável a impactes climáticos,
nomeadamente as ondas de calor e de frio.
Deverão por isso ser chamados a participar nesta sessão profissionais de saúde que
serão alertados para a importância das medidas de adaptação às Alterações Climáticas
na região da Lezíria do Tejo. Dar a conhecer o plano desenvolvido, fornecendo um
conjunto de orientações e técnicas que poderão ajudar estes profissionais a integrar a
temática na sua atividade diária de contacto com a população da região,
nomeadamente as camadas mais idosas.
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AGRICULTORES
Os agricultores foram identificados como um grupo alvo a envolver nas sessões
direcionadas de sensibilização por serem um dos sectores mais vulneráveis às
alterações climáticas da região da Lezíria do Tejo, para além de serem um sector com
uma elevada representatividade na economia da região . A sessão a desenvolver irá
sensibilizar os agricultores para a importância das medidas de adaptação às Alterações
Climáticas na região da Lezíria do Tejo. Dar a conhecer o plano desenvolvido,
fornecendo um conjunto de orientações que poderão ajudar os agricultores a na sua
atividade.

9.2.3.Plano de Comunicação da implementação do PIAAC-LT
Durante a fase de implementação do PIAAC-LT, devem ser postas em prática diversas
ações que permitam fazer a comunicação e sensibilização da comunidade
relativamente:


À importância dos efeitos das Alterações Climáticas na região da Lezíria do Tejo;

 À forma como poderá ser usado o PIAAC-LT como uma ferramenta essencial para
a região da Lezíria do Tejo, integrando diferentes ações de adaptação.
O Plano de Comunicação para a fase de implementação deverá passar pelo
envolvimento das comunidades locais pela CIM-LT a nível intermunicipal e municipal por
cada um dos municípios. As atividades poderão passar por:
 Avaliação do nível de conhecimento da população face aos efeitos das Alterações
Climáticas e à importância da adaptação da região a esses efeitos;
 Ações de sensibilização dentro das suas comunidades dirigidas a diferentes
públicos-alvo, com especial enfoque nas populações mais vulneráveis aos
impactes das Alterações Climáticas;
 Ações de educação lúdicas, como por exemplo concursos que envolvam as
escolas;
 Ações de formação envolvendo as entidades com mais responsabilidades na
implementação das diferentes ações de adaptação.

Outras ações poderão ser implementadas, tendo sempre em conta os materiais já
desenvolvidos no âmbito do PIAAC-LT, bem como outros que poderão ser introduzidos,
ou fomentada a sua continuidade (e.g. newsletters; filmes de promoção).
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9.3. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PIAAC-LT
A definição de um Sistema de Acompanhamento e Avaliação do PIAAC-LT eficaz e
eficiente é fundamental para a implementação do Plano. Este sistema deverá garantir a
concretização, a coerência e a consistência da aplicação das medidas e ações definidas.
O recurso a ferramentas de análise e avaliação quantificáveis e mensuráveis ao longo
da implementação do PIAAC-LT será a base do sistema de acompanhamento do plano,
baseadas em sistemas de indicadores, que pretendem correlacionar as ações/medidas
previstas e os respetivos resultados e efeitos e os impactos obtidos.
O sistema de indicadores propostos (apresentados nas respetivas fichas de ação)
pretenderá monitorizar de forma contínua e permanente a evolução de implementação
das medidas, possibilitando uma resposta eficaz e atempada das entidades
competentes.
Assim, o sistema de avaliação da aplicação do Plano constituirá uma ferramenta de
gestão do processo que garante a prossecução dos objetivos do PIAAC-LT e incluirá, no
essencial a monitorização, medição e aferição (através de indicadores de
acompanhamento).
Como resultado do trabalho efetuado obteve-se uma listagem de ações e tarefas a
realizar em determinado período de tempo, definindo-se indicadores, para avaliação do
desempenho dos resultados das Ações implementadas, de modo a obter-se a avaliação
e análise do progresso da implementação do Plano.
A gestão e avaliação poderão ser suportadas na utilização de indicadores, que
transmitam a informação, quer técnica, quer científica, de forma sintética e clara, mas
preservando o significado dos dados. Foram assim definidos os indicadores mais
apropriados a cada medida ou programa de medidas.
O sistema de indicadores definido para avaliação da implementação das medidas
permitirá avaliar em qualquer momento o estado de desenvolvimento das mesmas,
devendo, em alguns casos, ser ainda definido os momentos de recolha de dados e da
sua avaliação.
No período inicial de implementação e execução das ações decorrentes das medidas, o
volume de trabalho será certamente bastante elevado em comparação com os anos
seguintes, em que estarão apenas em execução medidas a ser desenvolvidas de forma
continuada no tempo. Nos primeiros anos de implementação concentrar-se-ão todas as
ações necessárias ao arranque da implementação das medidas e haverá certamente
mais necessidade de avaliar as mesmas de forma a proceder às correções necessárias
em tempo adequado. Serão definidos os momentos de avaliação e os relatórios a
produzir, sua periodicidade e conteúdos.
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Este sistema de acompanhamento e avaliação do PIAAC-LT com base em indicadores
deverá envolver uma avaliação interna assegurada pela Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo (CIMLT) em articulação técnica com as entidades que constituem partes
interessadas relevantes no âmbito das alterações climáticas.
A receção, tratamento e integração das respostas obtidas em todos os processos de
avaliação deverão resultar em relatórios intercalares de avaliação, com periodicidade a
definir, que contribuirão para a caracterização dos resultados da aplicação do PIAAC-LT,
permitindo aferir a eficácia e eficiência da implementação das medidas definidas.
Neste sentido, dada a complexidade e interdisciplinaridade associada ao PIAAC-LT será
necessário definir um modelo de governança que garanta a participação de todos os
agentes envolvidos na implementação do Plano, em particular as entidades parceiras e
os municípios que, ao longo da elaboração do PIAAC-LT constituíram o Grupo de
Trabalho.
Este modelo de governança deverá estar estruturado segundo três componentes,
apresentadas abaixo.
Figura 117 | Componentes do modelo de governança
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10. INTEGRAÇÃO DAS
OPÇÕES DE
ADAPTAÇÃO NOS IGT

10. INTEGRAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT
10.1.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

No domínio do ordenamento do território, constitui objetivo da CIMLT, dotar os seus
municípios de uma ferramenta que contribua para a integração das opções de
adaptação às alterações climáticas definidas para a sub-região nos instrumentos de
gestão territorial de âmbito intermunicipal e municipal.
A metodologia seguida na elaboração da quarta fase do PIAAC-LT – Integração das
Medidas de adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), em vigor, em
elaboração ou a elaborar é composta pelos seguintes pontos principais:
Figura 118 | Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação

10.2.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL

O ordenamento do território em geral e os processos de planeamento em particular,
têm a responsabilidade de contribuir de forma decisiva para o incremento e
consolidação da resiliência territorial e das comunidades, atuando quer na mitigação,
quer na adaptação das esperadas consequências das alterações climáticas.
O papel que o ordenamento do território pode (e deve) desempenhar na conjugação de
estratégias de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, surge reforçado pelo
facto do seu âmbito e abrangência permitir:
 Estabelecer um planeamento concertado e fazer a gestão de riscos e de conflitos
de usos;
 Articular escalas e temáticas sectoriais;
 Definir orientações para o futuro;
 Estabelecer um quadro regulamentar de usos e restrições do solo, vinculando
entidades públicas e privadas.
O sistema de gestão territorial emanado da política de ordenamento territorial e de
urbanismo nacional (Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) assenta num quadro de interação
coordenado de âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal (Decreto-Lei n.º
80/2015 de 14 de maio).
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Conforme estabelece o RJIGT, os planos intermunicipais e municipais são:
“instrumentos de natureza regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo,
definindo modelos de ocupação territorial e da organização de redes e sistemas
urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo, bem
como de garantia da sustentabilidade socioeconómica e financeira e da
qualidade ambiental”.
O quadro regulamentar atual em matéria de ordenamento do território prevê a
possibilidade de entidades intermunicipais, ou municípios vizinhos, se associarem para
definirem de modo coordenado a estratégia de desenvolvimento e o modelo
territorial, as opções de localização e de gestão de equipamentos públicos e
infraestruturas, aprovando conjuntamente programas intermunicipais de ordenamento
e desenvolvimento, planos diretores, planos de urbanização ou planos de pormenor
intermunicipais.
Os planos territoriais de âmbito municipal podem ser planos diretores municipais
(PDM), planos de urbanização (PU) ou planos de pormenor (PP), podendo este último
adotar três modalidades específicas – plano de intervenção em espaço rústico, plano de
pormenor de reabilitação urbana e plano de pormenor de salvaguarda.
À data, vigoram na sub-região da Lezíria do Tejo 11 PDM (um por municípios da subregião), 8 Planos de Urbanização e 31 Planos de Pormenor; não vigora, nem se
encontra em elaboração, nenhum plano territorial de escala intermunicipal.
Conforme se teve oportunidade de referir em momentos anteriores do Plano, a
elaboração da generalidade dos instrumentos de gestão territorial em vigor na Lezíria do
Tejo decorreu de contextos legais, regulamentares e estratégicos distintos dos atuais, o
que implicou uma avaliação criteriosa do seu grau de atualidade e adequabilidade à
realidade, estratégias e políticas municipais.
A avaliação dos planos territoriais de âmbito municipal deve ser feita no sentido de
identificar as necessidades de adaptação, num momento de oportunidade/imposição
legislativa e de pertinência efetiva face às previsíveis alterações climáticas e ao aumento
dos fenómenos meteorológicos extremos.
Assim, na sequência do inventário dos IGT de âmbito municipal que incidem sobre o
território da CIMLT realizado na Fase I do PIAAC os trabalhos prosseguiram com a
identificação dos planos municipais, que de entre estes se considera serem passíveis de
integrar as medidas de adaptação/mitigação definidas, tendo em consideração a sua
atualidade, oportunidade e grau de maturação/ execução.
Foram analisados em cada município, quais os planos que se encontram atualmente em
vigor, identificando, por um lado a tipologia de plano (PDM, PU ou PP), situação (em
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vigor, revisão ou alteração) e área de incidência/intervenção, e por outro, as condições
particulares que lhe estão associadas e que permitem aferir a aplicabilidade (ou não) das
medidas de adaptação. Esta avaliação, feita com o contributo dos municípios, permitiu
concluir o seguinte:
 Todos os 11 PDM deverão integrar as medidas de adaptação às alterações
climáticas, dependendo a forma e momento para o fazer, da situação atual do
processo de revisão em curso;
 Dos 8 PU em vigor considera-se que 6 são passíveis de integrar as medidas de
adaptação, no âmbito de procedimentos de alteração ou revisão a desencadear;
 Dos PP atualmente em vigor entende-se que apenas cerca de metade deverão
integrar em posteriores processos de alteração ou revisão as medidas de
adaptação.

Figura 119 | Relação entre PMOT em vigor e aplicabilidade das medidas de adaptação
16

15

11

6
2

Plano Diretor
Municipal

Plano de Urbanização Plano de Pormenor
Aplicável

Não aplicável

Relativamente aos planos que se considera não serem passiveis de integrar as medidas
de adaptação às alterações climáticas, a opção decorre, no essencial de duas situações
distintas:
 Por um lado abrangem planos já implementados e concretizados (na sua
totalidade ou quase);
 Por outro, integram planos (por implementar) que o município entende terem
perdido a sua oportunidade de concretização e para os quais, na maioria dos
casos está a ser ponderada a revogação, nomeadamente no âmbito dos processos
de revisão dos PDM em curso.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
428

De frisar por fim que a opção pelo tipo de procedimento a adotar para a integração das
medidas nos IGT municipais, a par da escolha do momento adequado para o
desencadear, dependerá de um conjunto de fatores e critérios que terão de ser
avaliados e ponderados em coerência com as estratégias e políticas nacionais, regionais
e municipais nestas matérias.

10.3.

AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO

Conforme a metodologia apresentada a presente etapa pressupõe a análise e avaliação
das medidas de adaptação (definidas na Fase III) no âmbito do ordenamento do
território. Embora em fase precedente tenham sido identificadas as medidas que se
entendeu abrangerem o setor do ordenamento do território, não foram
necessariamente consideradas as características territoriais especificas dos municípios
em causa e dos IGT que sobre os seus territórios incidem, o que permitirá identificar de
que forma as medidas de adaptação poderão ser integradas nos IGT contribuindo assim
para promover e concretizar a adaptação local às alterações climáticas.
Partindo daquelas que são as orientações sobre a(s) forma(s) de integração das medidas
de adaptação/mitigação no conteúdo material e documental de cada tipologia de plano,
procura-se contribuir para que a adaptação às alterações climáticas seja considerada
nos processos de elaboração, alteração ou revisão dos IGT de âmbito municipal (ou
intermunicipal), e nas práticas de governação.
Importa, assim, fazer a distinção entre medidas de adaptação/mitigação relevantes no
âmbito do ordenamento do território e medidas de adaptação passíveis de integrar os
instrumentos de gestão territorial, sugerindo-se a adoção de abordagens distintas para
cada uma das situações referenciadas.
O ponto de partida pressupôs então a avaliação da forma como se entende que o
ordenamento do território poderá contribuir para a adaptação às alterações climáticas.
Em consonância com a metodologia expressa no projeto ClimAdapt poderão adotar-se
as formas de intervenção apresentadas na Figura 120.
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Figura 120 | Formas de Intervenção

O quadro seguinte sintetiza as medidas de adaptação/mitigação e integração no
Ordenamento do Território.
Quadro 77 | Medidas de adaptação/mitigação e integração no ordenamento do território
Formas de integração das medidas de adaptação/mitigação
Instrumentos de Gestão Territorial
Governança
Territorial
Estratégica Regulamentar
Operacional

Código

Tipo de Medida

V2

Infraestruturas verdes em
meio urbano

X

V3

Promoção da floresta

X

V4

Manutenção da floresta

V5

X

X

X

X

X

Proteção de zonas
declivosas

X

X

X

V7

Hortas urbanas

X

X

X

V8

Renaturalização de linhas
de água
Estruturas de retenção de
água
Melhoramento da rede
pública

X

C1
C3

X

X
X

X
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Formas de integração das medidas de adaptação/mitigação
Instrumentos de Gestão Territorial
Governança
Territorial
Estratégica Regulamentar
Operacional

Código

Tipo de Medida

C4

Sistema de diques e
estruturas de contenção

C5

Adaptação de edificações

NE1

Sensibilização e
Formação

X

NE2

IGT e planos setoriais

X

NE3

Regulamentação e
incentivos fiscais

X

NE4

Projetos específicos

X

M3

Mobilidade suave

X
X

X

X

X

X

Da análise do quadro anterior, é possível distinguir dois tipos de medidas:
 Medidas a integrar nos IGT municipais – medidas que se entende poderem vir a
ser concretizadas através da integração nos planos municipais de ordenamento
do território, de estratégias, normas, ações ou intervenções que conduzam à
adaptação de determinado território às alterações climáticas; são medidas desta
natureza as medidas: V2, V3, V4, V5, V7, V8, C1, C3, C4, C5 e M3;
 Medidas a integrar nos modelos de governação – medidas que não sendo
integráveis per si nos IGT poderão ser integradas no domínio do ordenamento do
território através de mecanismos de gestão e governança territorial de âmbito
municipal (ou intermunicipal), designadamente no âmbito dos processos de
participação, envolvimento, capacitação e tomada de decisão no contexto de
políticas e ações com expressão territorial. São medidas de governança territorial
as medidas “não estruturais” consideradas – NE1, NE2, NE3 e NE4.
Deixa-se uma nota particular relativamente à NE4 (IGT e planos setoriais), que
encerra em si mesma aquele que é o objetivo central e transversal da presente
etapa – a integração das medidas de adaptação nos IGT –, mas que no contexto
concretização das medidas do PIAAC-LT, poderá reportar ao momento em que,
cada um dos municípios venha a estabelecer uma programação da sua estratégica
de adaptação às alterações climáticas e da forma como entende ser de a integrar
nos seus PMOT.

As 11 medidas (opções) identificadas como sendo passíveis de integrar os IGT foram
então avaliadas com recurso a uma matriz (Anexo VII – Avaliação das Medidas de
Adaptação no Âmbito do Ordenamento do Território) que permite identificar para cada
medida de adaptação/mitigação os fatores territoriais que lhe estão associados no que
se refere à sua exposição, sensibilidade e suscetibilidade.
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Para o efeito, e partindo da metodologia adotada no âmbito do projeto ClimAdapt, cada
medida foi avaliada de acordo com os fatores territoriais apresentados abaixo.
Figura 121 | Fatores Territoriais

Foram ainda consideradas na referida matriz as relações de dependência ou
complementaridade que as medidas de adaptação/mitigação têm entre si, com o
intuito de assegurar uma maior coesão e coerência no momento da integração das
medidas nos IGT, ou seja, sempre que abranjam um território similar as medidas de
adaptação que apresentem interdependência deverão ser integradas de forma
articulada.
De relembrar que nem todos os municípios identificaram as mesmas medidas de
adaptação/mitigação como relevantes no contexto territorial específico de cada um dos
concelhos, questão que foi também tida em conta na avaliação das medidas de
adaptação, mas que será sobretudo relevante no momento de definição da integração
destas nos IGT.
Uma vez construída a matriz dispõe-se de um quadro-síntese em que se encontram
sistematizados os fundamentos de cada medida de adaptação/mitigação à luz de um
conjunto de critérios (fatores territoriais) que permitem estabelecer uma articulação
entre as medidas e o ordenamento do território.
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10.4.

INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT

Conclui-se assim que a articulação entre o domínio do ordenamento do território e os
mecanismos de gestão e de governança territorial se revela fundamental para a
mitigação dos efeitos das alterações climáticas, para o aumento da resiliência dos
territórios e para a melhoria da capacidade de resposta das organizações e
comunidades.
É essencial munir os municípios das ferramentas ou orientações adequadas para se
adaptarem às alterações climáticas cenarizadas, evitando o agravamento das
vulnerabilidades atuais, designadamente, estabelecendo orientações – gerais e
especificas – claras, eficazes e exequíveis para a integração das medidas de adaptação
nos IGT de âmbito municipal (ou intermunicipal), em vigor, em elaboração ou a elaborar
futuramente.
Assim, estando avaliadas as medidas de adaptação/mitigação e caracterizados os IGT de
âmbito municipal, é possível prosseguir para a definição de formas concretas de
integração, começando por ponderar que tipologia de IGT de âmbito municipal (PDM,
PU ou PP) é mais adequado para implementar as medidas. O procedimento de
integração na gestão territorial municipal segue com os seguintes passos:
 PRIMEIRO PASSO: Produção de um quadro geral de princípios, diretrizes e
normas orientadoras para a integração das medidas de adaptação/mitigação nos
procedimentos de elaboração (revisão ou adaptação) dos instrumentos de gestão
territorial de âmbito municipal (por tipologia de PMOT), bem como nos processos
de gestão, monitorização e avaliação (Quadro 79 e Quadro 80).
 SEGUNDO PASSO Indicação para cada uma das 13 medidas de
adaptação/mitigação de quais os instrumentos de gestão territorial passíveis de a
integrar e de que forma o se recomenda que o faça (Anexo VIII – Integração das
Medidas de Adaptação nos IGT).

As orientações que se seguem, designadamente as orientações de integração de caráter
específico (por medida), tem por isso em consideração a aplicabilidade das medidas aos
diferentes concelhos da Lezíria do Tejo, conforme quadro abaixo.
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Coruche

Golegã

Rio Maior

S. Magos

Santarém

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cartaxo

Chamusca

Benavente

Azambuja

Título da medida

Alpiarça

Código

Almeirim

Quadro 78 | Quadro resumo das Medidas de adaptação/mitigação por concelho9

Infraestruturas Verdes
V2

Infraestruturas verdes
em meio urbano

X

V3

Promoção da floresta

X

V4

Manutenção da floresta

X

V5

Proteção de zonas
declivosas

V7

Hortas urbanas

V8

Renaturalização de linhas
de água

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Infraestruturas Cinzentas
C1
C3
C4
C5

Estruturas de retenção
de água
Melhoramento da rede
pública
Sistema de diques e
estruturas de contenção
Adaptação de edificações

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Medidas de Mitigação
M3

Mobilidade suave
Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

7

7

10

9

9

7

7

8

7

10

10.4.1.1. Orientações Gerais
Em articulação com o referenciado anteriormente, as medidas de adaptação/mitigação
podem ser vertidas nos PMOT sob diversas formas, cumulativa ou individualmente, em
função do tipo de medida, assumindo:
 Carácter estratégico e orientador, com tradução ao nível do relatório;

9 Identificam-se apenas as 13 medidas consideradas passíveis de integrar os IGT.
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 Carácter regulamentar, vinculando através de disposições a integrar no
regulamento;
 Carácter operacional através da definição de uso e vocação do solo, bem como de
restrições ao uso, e da necessidade de infraestruturação, com tradução em planta
síntese, programação de execução e plano de financiamento.
O Plano Diretor Municipal será o instrumento mais adequado para acolher, de forma
transversal, a generalidade das medidas de adaptação/mitigação às alterações
climáticas uma vez que, corresponde ao instrumento de gestão territorial que
“estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de
solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as
opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações
de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações
estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal” (n.º 1 do
artigo 95º do D.L n.º 80/2015 de 14 de maio). De notar ainda, a oportunidade temporal,
que permitirá, na generalidade dos casos, a possibilidade de integração das medidas de
adaptação nos processos de revisão de PDM atualmente em curso
Por seu turno, os planos de maior detalhe, como o Plano de Urbanização e, em
particular, o Plano de Pormenor têm um âmbito mais propício ao acolhimento das
ações de caráter operacional que permitem concretizar as medidas de
adaptação/mitigação, prevendo e faseando essas ações, bem como o investimento
necessário à sua execução.
De frisar, contudo, que a efetiva integração das medidas de adaptação no âmbito de
procedimentos de alteração ou revisão de IGT em vigor pressupõe uma avaliação das
vulnerabilidades territoriais da sua área de abrangência.
Quadro 79 | Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no
âmbito dos processos de elaboração, alteração ou revisão dos IGT
Tipologia de IGT

Fase /
Procedimento

Orientações
Em consonância com a Estratégia Intermunicipal e/ou
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas:

Plano Diretor
Municipal

Alteração /
Revisão

•Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de
adaptação com tradução regulamentar e operacional
(Regulamento, Planta de ordenamento e Planta de
condicionantes).
•Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas
de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e
programático (Relatório de fundamentação, Relatório
Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
435

Tipologia de IGT

Fase /
Procedimento

Orientações
Em consonância com o disposto no PDM (caso este já
consagre as medidas de adaptação/mitigação às alterações
climáticas) ou, na ausência deste, com a Estratégia
Intermunicipal e/ou Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas:

Plano de
Urbanização

Elaboração /
Alteração /
Revisão

•Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de
adaptação/mitigação com tradução regulamentar e
operacional (Regulamento, Planta de zonamento e Planta de
condicionantes).
•Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas
de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e
programático (Relatório de fundamentação, Relatório
Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).
Em consonância com o disposto no PDM ou PU (caso estes já
consagrem as medidas de adaptação/mitigação às alterações
climáticas) ou, na ausência destes, com a Estratégia
Intermunicipal e/ou Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas:

Plano de
Pormenor

Elaboração /
Alteração /
Revisão

•Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de
adaptação/mitigação com tradução regulamentar e
operacional (Regulamento, Planta de implantação e Planta de
condicionantes).
•Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas
de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e
programático (Relatório de fundamentação, Relatório
Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).

As 4 medidas não estruturais (NE) de adaptação estão de alguma forma associadas ao
ordenamento do território, e dessas apenas 1 tem relação direta com a adaptação dos
IGT de âmbito municipal. São, pois, medidas que o PIAAC-LT considera transversais ao
ordenamento do território e externas à adaptação dos IGT, mas que se traduzem em
orientações concretas num contexto de Governança Territorial.
Associando à Governança Territorial a Gestão e Monitorização da adaptação
acrescentam-se a estas orientações, outras igualmente importantes para promover uma
adaptação eficaz.
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Quadro 80 | Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no
âmbito dos procedimentos de governança, gestão e monitorização/avaliação dos PMOT
Fase /
Procedimento

Orientações


Promover, ao nível municipal, ações de sensibilização e/ou formação da
população e de grupos específicos, públicos e privados (os principais atores
locais), para as componentes de prevenção, risco e formas de atuação (NE1).



Assegurar, ao nível municipal, que as medidas de adaptação emanadas deste
PIAAC são efetivamente vertidas nos seus IGT a elaborar ou nas adaptações e
revisões dos que estão em vigor (NE2).



Desenvolver regulamentação municipal, incluindo incentivos fiscais, que, por
um lado, controlem determinadas práticas construtivas e urbanísticas e, por
outro, promovam a utilização de materiais e opções de projeto/urbanísticas
que contribuam para a redução do impacte ambiental e para a adaptação às
alterações climáticas (NE3).



Desenvolver projetos específicos, programas de cooperação e parcerias que
promovam ações com benefícios específicos ao nível do ambiente e da
segurança e conforto da população (NE4).



Programar e prever nos planos de atividades e nos orçamentos anuais dos
municípios e da CIM, as verbas e as formas de financiamento adequadas à
concretização das ações necessárias para implementar as medidas.



Avaliar em permanência os eventos que forem ocorrendo e os respetivos
impactos, para permitir o ajuste e adequação das medidas.



Assegurar que as medidas e orientações são integradas em planos e programas
supramunicipais (sectoriais, regionais e nacionais), conferindo-lhes
enquadramento estratégico e indutor de um ordenamento adaptado em todo o
território intermunicipal.



Definir a metodologia e os indicadores de execução/avaliação que permitam
monitorizar e rever:

Governança /
Gestão /
Monitorização
e Avaliação

o

A adequabilidade das medidas de adaptação às orientações
emanadas das diversas políticas sectoriais que forem surgindo.

o

A implementação e eficácia das medidas de adaptação.

10.4.1.2. Orientações Especificas
Uma vez estabelecidas as orientações gerais e de caráter transversal a cada uma das
tipologias de plano (municipal ou intermunicipal) importa, por fim, estabelecer de que
forma cada uma das medidas de adaptação/mitigação poderá ser transposta para
cada uma das tipologias de IGT (PDM, PU e PP), atendendo ao seu âmbito, escala de
intervenção e conteúdos documental e material.
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Para tal recorreu-se, mais uma vez em consonância com o previsto no projeto
ClimAdapt, à construção de uma matriz em que para cada uma das 11 medidas de
adaptação/mitigação se identifica:
 Os planos em vigor que se entende que deverão ser alterados ou revistos de
forma a integrar a medida de adaptação;
 A tipologia de IGT (PDM, PU ou PP);
 Os elementos dos planos (conteúdo material) que se entende serem os mais
adequados à integração de disposições/ações que permitam a concretização da
medida de adaptação;
 De que forma poderá ser feita a transposição da medida;
 Notas adicionais de implementação para cada tipologia de plano.

Pela sua extensão e de forma a facilitar a leitura dos quadros estes foram
individualizados por tipologia de medida – infraestruturas verdes, infraestruturas
cinzentas e medidas de mitigação.
Julga-se que, com a sistematização da forma como se sugere que seja feita a integração
de cada uma das medidas de adaptação nos IGT e com indicação dos planos em vigor
que se encontram em condições de as integrar, os municípios da Lezíria do Tejo passam
a dispor de uma importante ferramenta para encetar uma reflexão integrada da forma
como poderá ser promovida a integração das medidas de adaptação nos planos
municipais em vigor, ou em outros que venham a ser elaborados futuramente, no
sentido da promoção da resiliência territorial e da capacidade adaptativa das
comunidades, atividades e instituições.
Remete-se então para o conteúdo dos quadros do Anexo VIII - Integração das medidas
de adaptação nos IGT dos municípios (refletindo os anexos 5.3 e 5.4 da metodologia
ADAM).
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11. GLOSSÁRIO

11. GLOSSÁRIO

Adaptação – processo de ajustamento ao clima atual ou projetado e aos seus efeitos.
Em sistemas humanos, a adaptação procura moderar ou evitar danos e/ou explorar
oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, a intervenção humana poderá
facilitar ajustamentos ao clima projetado e aos seus efeitos (IPCC, 2014a)
Alterações Climáticas – “uma mudança no clima que seja atribuída direta ou
indiretamente a atividades humanas que alterem a composição global da atmosfera e
que seja adicional à variabilidade climática natural observada durante períodos de
tempo comparáveis” (UNFCC - United Nations Framework Convention on Climate
Change);
Anomalia Climática – diferença no valor de uma variável climática num dado período
relativamente ao período de referência. Por exemplo, considerando a temperatura
média observada entre 1971/ 2000 (período de referência), uma anomalia de +2ºC para
um período futuro significa que a temperatura média será mais elevada em 2ºC que no
período de referência;
Capacidade adaptativa - Capacidade que sistemas, instituições, seres humanos e outros
organismos têm para se ajustar a potenciais danos, tirando partido de oportunidades ou
respondendo às suas consequências (IPCC, 2014a).
Cenário climático - simulação numérica do clima no futuro, baseada em modelos de
circulação geral da atmosfera e na representação do sistema climático e dos seus
subsistemas. Estes modelos são usados na investigação das consequências potenciais
das alterações climáticas de origem antropogénica e como informação de entrada em
modelos de impacte (IPCC, 2012)
Clima – é definido pela descrição estatística, em termos da média e variabilidade, das
variáveis meteorológicas que caracterizam o estado da atmosfera num local ou região,
durante um período de tempo alargado (30 anos - “normal climática”);
Clima – É o tempo médio ou descrição estatística (média e variabilidade de quantidades
relevantes como temperatura, precipitação e vento) durante um período de tempo
(período de 30 anos definido pela Organização Meteorológica Mundial) (IPCC);
Comunidade – Conjunto de pessoas cuja coesão se baseia na existência de uma cultura,
memória e/ou práticas comuns. Frequentemente a noção de comunidade surge
associada a determinado território ou região (por exemplo comunidade local do bairro,
comunidade do concelho). Uma comunidade baseia-se na partilha de relações de
proximidade, sentimentos de pertença e interações quotidianas. Podem, por isso,

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo
440

extravasar a ligação territorial e ganhar sentido com base na partilha de práticas,
interesses ou valores, aproximando-se, neste caso, da noção de grupo social (por
exemplo comunidade de pescadores, comunidade científica, comunidade de produtores
ou até comunidade virtual) (ClimaAdaPT.Local,2016);
Dias de chuva – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com
precipitação igual ou superior a 1mm. (ClimaAdaPT.Local,2016);
Dias muito quentes – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com
temperatura máxima superior ou igual a 35ºC (ClimaAdaPT.Local,2016);
Dias de geada – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com
temperatura mínima inferior ou igual a 0ºC (ClimaAdaPT.Local,2016);
Dias de verão - segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com
temperatura máxima superior ou igual a 25ºC (ClimaAdaPT.Local,2016);
Evento extremo – É um evento que é raro em determinado local e/ou época do ano,
que normalmente está associado a um percentil 10/90 de uma função de densidade de
probabilidade;
Exposição - De todas as componentes que contribuem para a vulnerabilidade, a
exposição é a única diretamente ligada aos parâmetros climáticos, ou seja, à magnitude
do evento, às suas características e à variabilidade existente nas diferentes ocorrências.
Os fatores de exposição incluem temperatura, precipitação, evapotranspiração e
balanço hidrológico, bem como os eventos extremos associados, nomeadamente chuva
intensa/torrencial e secas meteorológicas (FRITZSCHE et al., 2014).”
Frequência - número de ocorrências de um determinado evento por unidade de tempo
(ver probabilidade de ocorrência) (ClimaAdaPT.Local,2016);
Forçamento radiativo – “é uma medida da influência de um fator na alteração do
equilíbrio da energia que entra e sai do sistema Terra-atmosfera e é um índice da
importância do fator como possível mecanismo de mudança do clima. O forçamento
positivo tende a aquecer a superfície, enquanto o forçamento negativo tende a esfriála” (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change);
Grupo social - Conjunto de indivíduos que interagem de modo sistemático uns com os
outros. Seja qual for a sua dimensão, uma das características próprias de um grupo
social é a de os seus membros terem consciência de possuir uma identidade comum
decorrente de fatores múltiplos, tais como a idade, o género, a profissão, os valores, a
formação, etc. Assim, os grupos sociais definem-se normalmente por características
socioculturais, sociodemográficas ou socioeconómicas (por exemplo idosos, jovens,
domésticas, minorias étnicas, grupos profissionais etc.) (ClimaAdaPT.Local,2016);
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Impacto potencial (de uma alteração no clima) – resultado da combinação da exposição
com a sensibilidade a um determinado fenómeno. Por exemplo, uma situação de
precipitação intensa (exposição) combinada com vertentes declivosas, terras sem
vegetação e pouco compactas (sensibilidade), irá resultar em erosão dos solos (impacto
potencial) (FRITZSCHE [et al.], 2014).”
Infraestrutura “cinzenta” – intervenções físicas ou de engenharia com o objetivo de
tornar edifícios e outras infraestruturas melhor preparadas para lidar com eventos
extremos. Este tipo de opções foca-se no impacte direto das alterações climáticas sobre
as infraestruturas (por exemplo, temperatura, inundações, subida do nível médio do
mar) e têm normalmente como objetivos o ‘controlo’ da ameaça (por exemplo, diques,
barragens) ou a prevenção dos seus efeitos (por exemplo, ao nível da irrigação ou do ar
condicionado) (ClimaAdaPT.Local,2016);
Infraestrutura “verde” - contribuem para o aumento da resiliência dos ecossistemas e
para objetivos como a reversão da perda de biodiversidade, a degradação de
ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água. Utilizam as funções e os serviços
dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação mais facilmente implementáveis
e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas ‘cinzentas’. Podem passar, por
exemplo, pela utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas,
em áreas densamente habitadas; pela preservação da biodiversidade como forma de
melhorar a prevenção contra eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos
florestais), pragas e espécies invasoras; pela gestão integrada de áreas húmidas; e, pelo
melhoramento
da
capacidade
de
infiltração
e
retenção
da água
(ClimaAdaPT.Local,2016);
Instrumentos de Gestão Territorial – Programas e planos consagrados no Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT), onde se definem as regras sobre o planeamento e
ordenamento do território relativas a Portugal. Os Instrumentos de Gestão Territorial
são definidos na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais das
políticas públicas e do regime jurídico do solo, do ordenamento do território e do
urbanismo (ClimaAdaPT.Local,2016);
Limiar crítico - limite físico, temporal ou regulatório, a partir do qual um sistema sofre
mudanças rápidas ou repentinas e que, uma vez ultrapassado, causa consequências
inaceitáveis ou gera novas oportunidades para o território do município; ponto ou nível
a partir do qual emergem novas propriedades em sistemas ecológicos, económicos ou
de outro tipo, que tornam inválidas as previsões baseadas em relações matemáticas
aplicáveis a esses sistemas (IPCC, 2007)
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Má-adaptação – ações de adaptação que podem levar a um aumento do risco e/ou da
vulnerabilidade às alterações climáticas, ou seja, à diminuição do bem-estar no presente
ou no futuro (IPCC, 2007)
Medidas de adaptação – ações concretas de ajustamento ao clima atual ou futuro que
resultam do conjunto de estratégias e opções de adaptação, consideradas apropriadas
para responder às necessidades específicas do sistema. Estas ações são de âmbito
alargado podendo ser categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais (IPCC,
2014b)
Mitigação (das alterações climáticas) – Medidas e estratégias adotadas com o intuito de
diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa. É a intervenção humana através de
estratégias, opções ou medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de
gases com efeitos de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas (adaptado de IPCC,
2014a). Exemplos de medidas de mitigação consistem na utilização de fontes de
energias renováveis, processos de diminuição de resíduos, utilização de transportes
coletivos, entre outras. (IPCC, 2014a) (EMACC)
Modelo climático – representação numérica (com diferentes níveis de complexidade) do
sistema climático da terra baseada nas propriedades, interações e respostas das suas
componentes físicas, químicas e biológicas, tendo em conta todas ou algumas das suas
propriedades conhecidas. O sistema climático pode ser representado por modelos com
diferentes níveis de complexidade para qualquer uma dessas componentes ou para a
sua combinação, podendo diferir em vários aspetos como o número de dimensões
espaciais, a extensão de processos físicos, químicos ou biológicos que são
explicitamente representados ou o nível de parametrizações empíricas envolvidas. Os
modelos disponíveis atualmente com maior fiabilidade para representarem o sistema
climático são os modelos gerais/globais de circulação atmosfera-oceano (AtmosphereOcean General Circulation Models - AOGCM). Estes, são aplicados como ferramentas
para estudar e simular o clima e disponibilizam representações do sistema climático e
respetivas projeções mensais, sazonais e interanuais (IPCC, 2012)
Modelo climático regional - é um modelo climático focado numa área específica,
elevando a sua resolução e detalhe regional (IPCC);
Noites tropicais – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são noites com
temperatura mínima superior ou igual a 20ºC (ClimaAdaPT.Local,2016);
Normal climatológica - valor médio de uma variável climática, tendo em atenção os
valores observados num determinado local durante um período de 30 anos. Este
período tem início no primeiro ano de uma década, sendo exemplo para Portugal a
normal climatológica de 1961/1990 (ClimaAdaPT.Local,2016);
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Onda de Calor – considera-se que ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de
pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao
valor médio diário no período de referência (média dos últimos 30 anos)
(ClimaAdaPT.Local,2016);
Opções de adaptação – alternativas/decisões para operacionalizar uma estratégia de
adaptação. São a base para definir as medidas a implementar e responder às
necessidades de adaptação identificadas. Consistem na escolha entre duas ou mais
possibilidades, sendo exemplo a proteção de uma área vulnerável ou a retirada da
população de uma área em risco (adaptado de SMIT e WANDEL, 2006).;
Opções “não estruturais” – desenho e implementação de políticas, estratégias e
processos. Podem incluir, por exemplo, a integração da adaptação no planeamento
territorial e urbano, a disseminação de informação, incentivos económicos à redução de
vulnerabilidades e a sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação).
Requerem uma cuidadosa gestão dos sistemas humanos subjacentes e podem incluir,
entre outros: instrumentos económicos (como mercados ambientais), investigação e
desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias), e a criação de quadros
institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas organizacionais (por exemplo,
parcerias) apropriadas (EC, 2009,EC, 2013;
Plano Diretor Municipal – instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento
territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de
equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os
municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos
programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal (ClimaAdaPT.Local,2016);
Planos Municipais de Ordenamento do Território – correspondem, no âmbito do
Sistema de Gestão Territorial Municipal, a instrumentos de natureza regulamentar e
estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de ocupação territorial e da
organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, de parâmetros de
aproveitamento do solo, bem como de garantia da sustentabilidade socioeconómica e
financeira e da qualidade ambiental. No quadro do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio, correspondem a três tipos: o plano diretor municipal, o plano de urbanização e o
plano de pormenor. (ClimaAdaPT.Local,2016);
Plano de Pormenor – desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação de
qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das
infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a implantação, a
volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a
localização e a inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a
organização espacial das demais atividades de interesse geral. Abrange áreas contínuas
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do território municipal, que podem corresponder a uma unidade ou subunidade
operativa de planeamento e gestão ou a parte delas. Pode adotar modalidades
específicas com conteúdo material adaptado a finalidades particulares de intervenção,
sendo modalidades específicas: o plano de intervenção no espaço rústico; o plano de
pormenor de reabilitação urbana; e o plano de pormenor de salvaguarda
(ClimaAdaPT.Local,2016);
Plano de Urbanização – desenvolve e concretiza o plano diretor municipal e estrutura a
ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência para a
aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das infraestruturas e dos
equipamentos coletivos principais. Pode abranger qualquer área do território do
município incluída em perímetro urbano por plano diretor municipal eficaz e, ainda, os
solos rústicos complementares de um ou mais perímetros urbanos que se revelem
necessários para estabelecer uma intervenção integrada de planeamento ou outras
áreas do território municipal que possam ser destinadas a usos e a funções urbanas,
designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de
serviços ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e
infraestruturas associados (ClimaAdaPT.Local,2016);
Probabilidade de ocorrência – refere-se ao número médio de anos entre a ocorrência
de dois eventos sucessivos com uma magnitude idêntica. Normalmente é definida por
períodos de retorno e expressa em intervalos de tempo (Andrade et al, 2006)
Projeção climática – projeção da resposta do sistema climático a cenários de emissões
ou concentrações de gases com efeito de estufa e aerossóis ou cenários de forçamento
radiativo, frequentemente obtida através da simulação em modelos climáticos. As
projeções climáticas dependem dos cenários de emissões/concentrações/forçamento
radiativo utilizados, que são baseados em pressupostos relacionados com
comportamentos socioeconómicos e tecnológicos no futuro. Estes pressupostos
poderão, ou não, vir a concretizar-se estando sujeitos a um grau substancial de
incerteza. Não é possível fazer previsões do clima futuro, pois não se consegue atribuir
probabilidades aos cenários climáticos obtidos por meio de diferentes cenários de
emissões de gases com efeito de estufa. (ClimaAdaPT.Local,2016);
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - define, juridicamente, o
regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do
sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração,
aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, bem como a
articulação e compatibilização dos programas e dos planos territoriais com os planos de
ordenamento do espaço marítimo nacional (ClimaAdaPT.Local,2016);
Resiliência - capacidade de sistemas sociais, económicos ou ambientais lidarem com
perturbações, eventos ou tendências nocivas, respondendo ou reorganizando-se de
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forma a preservar as suas funções essenciais, a sua estrutura e a sua identidade,
enquanto também mantêm a sua capacidade de adaptação, aprendizagem e
transformação (ClimaAdaPT.Local,2016);
Risco climático – probabilidade de ocorrência de consequências ou perdas danosas
(mortes, ferimentos, bens, meios de produção, interrupções nas atividades económicas
ou impactos ambientais), que resultam da interação entre o clima, os perigos induzidos
pelo homem e as condições de vulnerabilidade dos sistemas (adaptado de ISO 31010,
2009, UNISDR, 2011 e ClimaAdaPT, 2016).”
Sensibilidade - determina o grau a partir do qual o sistema é afetado (benéfica ou
adversamente) por uma determinada exposição ao clima. A sensibilidade ou
suscetibilidade é condicionada pelas condições naturais e físicas do sistema (por
exemplo, a sua topografia, a capacidade dos solos para resistir à erosão ou o seu tipo de
ocupação) e pelas atividades humanas que afetam as condições naturais e físicas do
sistema (por exemplo, práticas agrícolas, gestão de recursos hídricos, utilização de
outros recursos e pressões relacionadas com as formas de povoamento e densidade
populacional). Uma vez que muitos sistemas foram modificados tendo em vista a sua
adaptação ao clima atual (por exemplo, barragens, diques e sistemas de irrigação), a
avaliação da sensibilidade inclui igualmente a vertente relacionada com a capacidade de
adaptação atual. Os fatores sociais, como a densidade populacional, deverão ser apenas
considerados como sensíveis se contribuírem diretamente para os impactos climáticos
(FRITZSCHE et al., 2014).”
Sistema climático – sistema complexo composto pela atmosfera, hidrosfera, criosfera,
litosfera e biosfera e das interações entres eles. É alterado ao longo do tempo devido à
ação das dinâmicas internas, forçamentos externos e antropogénicos (IPCC);
Tempo – é o estado instantâneo da atmosfera num dado local ou região definido
através dos valores das variáveis meteorológicas que descrevem esse estado;
Tempo de vida – o ‘tempo de vida’ (ou horizonte temporal) da decisão em adaptação
pode ser definido como a soma do tempo de implementação (lead time), ou seja, o
tempo que decorre desde que uma opção ou medida é equacionada até ao momento
em que é executada, com o tempo da consequência (consequence time), isto é, o tempo
ao longo do qual as consequências da decisão se fazem sentir (SMITH et al., 2011). No
contexto das alterações climáticas, os conceitos relativos ao tempo remetem muitas
vezes para os horizontes temporais relativos à ocorrência de impactos. De forma mais
ou menos informal, estes prazos são normalmente referidos como sendo ‘curtos’ (a 25
anos), ‘médios’ (a 50 anos) ou ‘longos’ (a 100 anos) e poderão, ou não, ser diferentes do
‘tempo de vida’ das decisões tomadas (ClimaAdaPT, 2016)
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Variabilidade climática – “Refere-se às variações no estado médio e outras estatísticas
(como desvios padrão, a ocorrência de eventos climáticos extremos, etc.) do clima em
todas as escalas espaciais e temporais para além dos eventos climáticos individuais”
(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change);
Vulnerabilidade – consiste na propensão ou predisposição que determinado elemento
ou conjunto de elementos têm para serem impactados negativamente. A
vulnerabilidade agrega uma variedade de conceitos, incluindo exposição, sensibilidade e
capacidade de adaptação (adaptado de IPCC, 2014b)”.
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ANEXO I
INTERVENIENTES NO
PIAAC-LT

ANEXO I – INTERVENIENTES NO PIAAC-LT
CONSÓRCIO

CIMLT

MUNICÍPIOS

PARCEIROS

o Ana Margarida Magina
o Sara Capela
o Nelson Briso
o Clarisse Carneiro
o Inês Caria
o Miguel Subtil
o Margarida Fonseca
o Gabriela Cotrim
o Rita Lopes
o Nuno Matos
o Rui Guerreiro
o Márcio Negreiro

o Alexandra Machado

o Município de Almeirim
o Município de Alpiarça
o Município de Azambuja
o Município de Benavente
o Município de Cartaxo
o Município de Chamusca
o Município de Golegã
o Município de Rio Maior
o Município de Salvaterra
de Magos
o Município de Santarém

o Guarda Nacional Republicana
(GNR)
o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas
(ICNF)
o Centro Distrital de Operações
de Socorro (CDOS)
o Delegação
Regional
de
Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo (DRAPLVT)
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ANEXO II
RELATÓRIOS DE
WORKSHOPS
PARTICIPATIVOS

ANEXO II – RELATÓRIOS DE WORKSHOPS PARTICIPATIVOS
II.1 -COMPONENTE PARTICIPATIVA | 1º WORKSHOP

ENTIDADES PARTICIPANTES
o ANPC/CDOS Lisboa
o GNR
o ICNF
o DRAPLVT
o Município de Almeirim
o Município de Azambuja
o Município de Benavente
o Município de Chamusca
o Município de Coruche
o Município de Rio Maior
o Município de Salvaterra de
Magos
o Município de Santarém

o Agência Energia e Ambiente Medio
Tejo 21
o Resitejo -Associação de Gestão e
Tratamento dos Lixos do Médio Tejo
o Núcleo Empresarial da Região de
Santarém (NERSANT)
o Direção Geral / Administração
Regional de Saúde
o Agrupamento de Centros de Saúde da
Lezíria (ACES-LEZÍRIA)
o Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
o Associação de Beneficiários da Lezíria
Grande de Vila Franca de Xira
o Associação
de
Regantes
e
Beneficiários do Vale do Sorraia

o Associação para a Promoção do
Desenvolvimento
Rural
do
Ribatejo
o Federação
Nacional
de
Organização de Produtores
o FENAREG
o Águas do Ribatejo
o Águas de Santarém
o LNEC
o União Geral dos Trabalhadores
(UGT-SANTARÉM)
o Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT)

ORGANIZAÇÃO
o CIMLT
o Procesl
o Matos e Fonseca

1 ENQUADRAMENTO
O desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo, integra uma forte componente participativa que acompanha todo o
processo, com diferentes eventos que têm o objetivo de envolver todas as partes
interessadas, alimentando as diferentes fases do plano. Neste sentido, foi desenvolvido
o primeiro workshop participativo que faz parte da fase de identificação das
vulnerabilidades atuais.
Este workshop teve lugar no dia 8 de novembro de 2017, nas instalações da CIM-LT em
Santarém e contou com a presença de cerca de 50 participantes e teve como objetivo
envolver, colaborar, refletir e partilhar. Os objetivos específicos foram:
 refletir sobre eventos climáticos extremos passados;
 partilhar experiências;
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 articular diferentes perceções;
 identificar os principais impactes e consequências; respostas; grupos e atividades
de risco e custos associados a eventos climáticos extremos;
 discutir os desafios futuros no contexto de adaptação às Alterações Climáticas na
Lezíria do Tejo.
A dinâmica desenvolvida permitiu analisar as vulnerabilidades do território face a
eventos climáticos extremos passados (período de referência 2002-2016), tendo em
conta uma análise prévia conduzida com recurso a diversas fontes de informação (ex.
IPMA; Media; Registos de Proteção Civil). A análise de bases de dados com informação
quantitativa permitiu analisar tendências, identificando questões relevantes na região
no contexto de adaptação às Alterações Climáticas, que foram adaptadas e integradas
no workshop participativo.
Os resultados deste workshop permitiram recolher informação numa componente mais
qualitativa, servindo também como um momento de capacitação dos participantes.
Desta forma garantiu-se a existência de dois fluxos de informação e a integração das
partes interessadas no processo.
O Perfil de Impactes Climáticos da Lezíria do Tejo (PIC-L), prevê o levantamento
sistemático dos eventos e impactes climáticos a que o território esteve exposto no
passado, com informação específica dos 11 Municípios. O template da base de dados
PIC-L foi dado a conhecer aos participantes num exercício específico do workshop,
permitindo assim um contacto mais de perto com os dados necessários, solicitados aos
diferentes municípios.
A sessão de trabalho envolveu os 11 Municípios da Lezíria do Tejo, contando também
com a presença de empresas do sector de Recursos Hídricos, Resíduos e Saúde,
Associações de Agricultores, Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale
do Tejo, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Guarda Nacional Republicana,
Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, Agência Portuguesa do Ambiente
e CCDR-LVT.

2 METODOLOGIA
A metodologia do workshop participativo envolveu dinâmicas em grupo de trabalho,
permitindo a troca de grupos e também a partilha de resultados entre todos os
participantes.
Os participantes foram divididos em oito grupos que trabalharam quatro temas
diferentes: Precipitação Intensa e Cheias; Precipitação Intensa e Ventos Fortes;
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Temperaturas Altas, Ondas de Calor e Seca e Incêndios. A definição destes quatro temas
resultou da análise de eventos climáticos passados registados, permitindo agrupar desta
forma. Apesar, de os incêndios não serem eventos climáticos, considerou-se importante
a discussão em grupo neste tema pela relevância que assume a nível regional e nacional.
Os quatro temas foram desenvolvidos através de três exercícios de grupo estruturados
de acordo com o Quadro 1, cada um respondendo a um objetivo específico.
Quadro 1 | Alinhamento do Workshop Participativo
EXERCÍCIO

OBJETIVO

DESCRIÇÃO DETALHADA

Apresentações iniciais para
Apresentações enquadrar os participantes no
Iniciais
âmbito e objetivo da sessão
colaborativa.

1º Exercício
Participativo

2º Exercício
Participativo

World Café
3º Exercício
Participativo
Partilha de
Resultados

Perceções
passados

face

a

Conceitos básicos de Adaptação às Alterações Climáticas;
apresentação do desenvolvimento do Plano Intermunicipal
de Adaptação às Alterações Climáticas na Lezíria do Tejo e da
metodologia do1º Workshop Participativo.

Cada participante no seu grupo teve a oportunidade de votar
eventos de acordo com as suas perceções no número, frequência,
impactes e consequências e respostas.

Discussão e preenchimento de tabelas relativas a eventos
Discussão e caracterização de passados dentro de cada tipologia, análise e identificação nos
eventos climáticos passados
mapas e síntese de Impactes/consequências; respostas;
grupos e atividades de risco e custos.
Os participantes (exceto o porta-voz) trocaram de grupo para
Troca de grupos
validarem e acrescentarem o que acharem necessário aos
resultados dos outros grupos.
Identificação (individual) dos Cada participante escreveu num post-it de cor diferente o
principais desafios, obstáculos e desafio, o obstáculo e o custo, colando no final numa tabela
custos no futuro.
que agregou o de todos os participantes.
Partilha de resultados por grupo

Cada porta-voz apresentou os resultados em formato síntese.

3 RESULTADOS
As apresentações iniciais permitiram enquadrar o âmbito do workshop apresentando o
processo de desenvolvimento do PIAAC-LT, e a metodologia proposta para o workshop
participativo.

3.1 PERCEÇÕES FACE A EVENTOS CLIMÁTICOS PASSADOS | 1º EXERCÍCIO
A recolha das perceções dos participantes, face a eventos climáticos passados, na região
da Lezíria do Tejo, foi o objetivo do primeiro exercício de grupo. Foi pedido a cada
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participante que votasse de acordo com as suas perceções face ao número, frequência,
impactes e consequências e respostas a eventos climáticos extremos dos últimos 15
anos. De acordo com as seguintes escalas:
Quadro 2 | Escala de Votação

O resultado foram oito tabelas, que traduzem as perceções dos participantes no que
respeita aos eventos climáticos dos últimos 15 anos.
Os grupos de Precipitação Intensa e Cheias (Quadro 3), têm as perceções alinhadas
quanto aos impactes e consequências, essencialmente moderados. No entanto, as
perceções diferem no número, e frequência, onde o grupo B perceciona um maior
número de cheias bem como com frequência crescente. O grupo A sentiu necessidade
de diferenciar as respostas a nível central (insuficientes) das locais (suficientes).
Quadro 3 | Perceções | Grupos Precipitação Intensa e Cheias
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Observações feitas pelos participantes do grupo:
As cheias em meio urbano e rural verificam-se na região. Na Sorraia a partir de 2010 têm
tido maior frequência, entre 2002 e 2009 não houve ocorrências. Em 2013 existiram três
ocorrências e em 2011 duas. As cheias em meio rural verificam-se em períodos mais
tardios com maiores prejuízos para a agricultura. Nos núcleos urbanos verificam-se
ocorrências de precipitação mais intensa em períodos mais curtos, com consequências /
danos mais significativos.
Os grupos relativos à Precipitação Intensa e Ventos Fortes (Quadro 4) mostraram
alguma divergência relativamente ao número e às respostas dadas, sendo que o grupo B
perceciona estes eventos como elevados e as respostas insuficientes.
Quadro 4 | Perceções | Grupos Precipitação Intensa e Ventos Fortes

Observações feitas pelos participantes do grupo:
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Concentração da precipitação nos meses de inverno; caudais instantâneos muito
elevados (erosão, inundações rápidas, lençóis freáticos não são recarregados).
Precipitação intensa associada a ventos fortes; desafios na compatibilização no Tejo
entre a produção elétrica e o regadio.
Relativamente aos grupos das Temperaturas Altas, Ondas de Calor e Seca (Quadro 5),
apenas se nota alguma divergência quanto ao número, onde o grupo perceciona um
número de eventos reduzido em oposição ao grupo B que se divide entre moderado a
elevado.
Quadro 5 | Perceções | Grupos Temperaturas Altas, Ondas de Calor e Seca

Nos grupos responsáveis pelos Incêndios (Quadro 6), nota-se um alinhamento
relativamente à maioria das variáveis, com pequenas alterações. O grupo B sentiu
necessidade de classificar as Respostas de acordo com as respostas imediatas, que
considerou ser suficientes e as respostas pós-evento que foram avaliadas como
insuficientes.
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Quadro 6 | Perceções | Grupos Incêndios

* número de incêndios mais reduzido, mas área ardida é maior; Incêndios tomam maiores
proporções
** Falta de qualidade; obstrução das linhas de água; Destruição económica, material; Aumento de
pragas; Mortalidade de espécies / habitats; Erosão do solo
*** Falha na prevenção estrutural; Controlo de matos; silvicultura preventiva

Observações feitas pelos participantes do grupo:
Desvinculação/ desresponsabilização das entidades na execução de competências em
matérias de defesa da floresta; Abandono do espaço rural; Negligência da População;
Falta de cadastro (atualizado).
De um modo geral, os participantes percecionam os eventos climáticos dos últimos 15
anos como moderados, mas cada vez mais frequentes, sendo a maioria dos
impactes/consequências moderadas e as respostas insuficientes. Este primeiro exercício
qualitativo permitiu aos participantes refletirem sobre os eventos climáticos, criando
espaço para o diálogo e para o envolvimento no tema em questão. A Figura 1 mostra um
exemplo das tabelas finais preenchidas pelos participantes.
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Figura 1 | Fotografia das tabelas referentes ao primeiro exercício participativo

3.2 DISCUSSÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS PASSADOS | 2.º
EXERCÍCIO
O segundo exercício de trabalho, foi o maior, envolvendo mais de uma tarefa. Como
referido no Quadro 1, foi pedido aos diferentes grupos que pensassem em eventos
climáticos concretos e preenchessem várias tabelas com os eventos específicos e
detalhando os mesmos dentro do possível, como ilustra a Figura 2. Estas tabelas
permitiram completar e validar o preenchimento do PIC-L. Paralelamente foram
identificando a sua localização no mapa da região (Figuras, 3, 4, 5 e 6).
Figura 2 | Exemplo de tabela com preenchimento detalhado de eventos climáticos passados
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Terminadas estas tarefas, foram preenchidos quadros síntese, que tiveram como
objetivo analisar as discussões em torno dos eventos dos diferentes grupos
relativamente aos principais impactes e consequências, às respostas dadas, aos grupos e
sectores de risco e aos principais custos associados. O Quadro 7 apresenta os resultados
obtidos.
Figura 3 | Mapas com identificação de Precipitação Intensa e Cheias
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Figura 4 | Mapas com identificação de incêndios

Figura 5 | Mapas com identificação de Precipitação Intensa e Ventos Fortes
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Figura 6 | Mapas com identificação de Temperaturas altas, Ondas de calor e Seca

Durante este exercício os grupos trocaram entre si, por forma a poderem discutir e
contribuir para os resultados de outros grupos de trabalho.
Quadro 7 | Síntese Precipitação Intensa, Cheias e Ventos Fortes

Elementos

Impactes e
Consequências

Respostas

Cheias

Precipitação Intensa e Ventos Fortes

Danos para a biodiversidade (recuperação demorada
que exige planeamento)
Cortes das redes de comunicações (rodoviária,
Danos para a agricultura, pecuária, silvicultura
ferroviária...)
(recuperação demorada que exige planeamento)
Inundações dos terrenos agrícolas
Danos em infraestruturas (habitação e serviços)
Erosão do solo
Deslocação dos grupos de risco para zonas mais
Ambiente e conservação da natureza
protegidas, o que agrava a desertificação humana do
Danos no edificado e equipamentos públicos
território (desvalorização do território)
Queda de árvores
Desalojados
Deslizamentos de terra
Acidentes rodoviários; cortes de via
Danos nas estruturas de defesa / diques
Erosão e perda de solo / alimentos
Danos nas margens dos rios
Transtorno / alterações nas atividades quotidianas
Danos nas infraestruturas de abastecimento e águas
Degradação da qualidade de água superficial em
residuais, redes elétricas
zonas afetadas pelos incêndios
Isolamento de populações
Impactos na produção agrícola
Salinização de solos nas zonas a jusante de Valada
Poluição
Rombos na Maracha
Cortes de energia
Desemprego
Manutenção e reparação dos diques de defesa

Sempre reativa sem planeamento
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Elementos

Cheias

Precipitação Intensa e Ventos Fortes

Rápida e eficaz, mas sem planeamento
dos solos - Não há planeamento prévio /ação preventiva
Inadequação de meios para situações extremas
Realojamento de pessoas
Sistemas de aviso e alertas
Gestão eficiente das albufeiras - coordenação entre Reparação de edifícios / infraestruturas
Criação de linhas de apoio
entidades
Apoio social e recuperação de danos (edifícios e sinalização
Reposição de vias
bens pessoais)
Limpeza das linhas de água
Respeitar a permeabilização
ordenamento do território

Limpeza das estruturas de drenagem urbana
No solo respeitar as estruturas verdes, permeáveis
Contenção de vertentes e taludes

Grupos e
Atividades de
Risco

Custos

Agricultores
População idosa
População residente nas zonas
ribeirinhas
Areeiros do Tejo
Pecuária
Agricultura
Industria alimentar

Agricultura
Silvicultura
Pecuária
Turismo
Transporte de pessoas e mercadorias
Populações isoladas e idosas
Construção civil
Comércio
sector de tratamento de águas residuais

Decorrentes da afetação das atividades
económicas
(agricultura,
pecuária,
industria), serviços e infraestruturas,
equipamentos.
Custos decorrentes da recuperação e
indemnizações
Requalificação dos sistemas das margens
das linhas de água afetadas.

Perda de valores naturais e biodiversidade
Perda / danos em infraestruturas agrícolas e urbanas
Perda de culturas agrícolas e cabeças de gado
Reparação de infraestruturas
Custos de pessoal e equipamento
Custos sociais (abandono de atividades)
(elevados)

Associados a interrupção das atividades

Quadro 8 | Síntese Temperaturas altas, Ondas de calor e Seca e Incêndios

Elementos

Seca, Ondas de Calor e Temperaturas Altas
Diminuição de níveis freáticos
Aumento de mortalidade de população envelhecida

Impactes e
Consequências

Aumento de mortalidade de animais pecuária
intensiva
Diminuição caudais rios - impedindo regadio
Aumento de salinidade do rio Tejo
Redução recursos naturais - diminuição produção
vegetal

Incêndios
Destruição de área florestal
Perda de habitats e ecossistemas naturais
Destruição de edificação (habitação de 1a ordem)
Impacto na economia local e nacional
Erosão do solo
Perda de qualidade da água
Abandono do espaço rural
Perda de matéria prima e dos bens do ecossistema
Diminuição da qualidade do ar
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Elementos

Respostas

Grupos e
Atividades de
Risco

Custos

Seca, Ondas de Calor e Temperaturas Altas
Afetação / Degradação Ecossistemas aquáticos e
terrestres
Aumento risco contaminação de águas
Quebras na produção agrícola e imprevisibilidade
Falhas no abastecimento de água (público e agrícola)
Redução na capacidade de tratamento de esgotos
(ETAR's, lagoas)
Alteração ciclo de vida dos insetos (proliferação de
vetores doenças/ pragas)
Maior risco de incêndios
Legionella
Maiores emissões de amoníaco
Abastecimento público - recurso a fontes alternativas
Saúde pública
Vigilância da população + vulneráveis
Vigilância da qualidade de água para consumo publico
Vigilância sistemas produtores aerossóis
Climatização de instalações de população vulnerável
divulgação de medidas de prevenção e proteção
(saúde pública, proteção civil, segurança social)
Ensombramento / Climatização instalações pecuárias
Uso eficiente água na agricultura / pecuária
Limitações no uso de água na agricultura (reutilização)
- redução de volume e restrições de culturas
Ativar planos de contingência / prevenção
Comissão permanente da Seca
Monitorização fatores climatológicos, níveis de
humidade do solo, previsões meteorológicas
Readaptação das atividades económicas e sociais
(Industria, agricultura, sistema urbano)
Agricultura
Ecossistemas naturais
Sistemas agropecuários
Abastecimento público de água
Idosos
crianças
doentes crónicos
trabalhadores rurais (expostos ao calor)
Peregrinações
Grandes eventos ao ar livre
Atividades lúdicas e turismo
Pesca / canoagem
Tratamento de esgotos
Conforto térmico - populações vulneráveis, melhoria
do parque edificado
Localização de população idosa e isolada (GNR)
Maior custo energético com captação de água
Maior mortalidade
Logísticos e operacionais
Ambientais

Incêndios
Perda de vidas humanas
Perda de bens e infraestruturas
Perda postos de trabalho
Poluição atmosférica
Perda de solo
Impactes sociais
Falta de confiança no funcionamento
instituições
Aumento de especulação

das

será a resposta inicial suficiente?
Definir objetivos para quantificar o dano
Necessário definir tópicos a avaliar para passar a
quantificação da resposta
Se houve ou não estabilização da energia
Se há CMPC? PMEPC?
Meios de comunicação assumirem um papel de
sensibilização
sensibilização das populações para o risco a que
estão sujeitas? Não há cultura da segurança.
Sensibilização da população relativamente às
queimas e queimadas
Divulgação de alertas, sim? Ou não?
A população cumpre as orientações da comunidade?
Manutenção das faixas de gestão de combustível

População rural
População envelhecida
Combatentes
Atividade económica
Silvicultura
Agricultura
Atividades industriais associadas à floresta

Milhões que não existem
diretos / indiretos
Perda de vidas humanas
Diminuição do valor da floresta
Custos ambientais
Perda do potencial produtivo agrícola
perda de postos de trabalho
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Figura 7 | Exemplo preenchimento dos quadros síntese em diferentes grupos

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DESAFIOS, OBSTÁCULOS E CUSTOS NO FUTURO |
3º EXERCÍCIO
No último exercício foi pedido a cada participante que identificasse o maior desafio, o
maior obstáculo e o maior custo para o futuro num cenário de adaptação da região da
Lezíria do Tejo às Alterações Climáticas (Figura 8).
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Figura 8 | Exemplo preenchimento dos quadros síntese em diferentes grupos

Depois de analisados os obstáculos identificados é possível concluir que o tipo de
obstáculo mais identificado foi “atores sociais” (Figura 9), esta categoria integra
obstáculos como mentalidade da população (que foi referido oito vezes), resistência à
mudança, população idosa, entre outros que podem ser consultados no Quadro 10.
Foram também identificados obstáculos relativos à gestão do território aos recursos
hídricos, obstáculos financeiros e associados ao desenvolvimento e implementação do
próprio PIAAC-LT.
Os custos identificados pelos participantes, foram na sua maior parte relativos à
reconstrução e reabilitação de infraestruturas (Figura 10), tendo também sido referidos
custos sociais e ambientais, custos com a execução do PIAAC-LT e outros como com
sensibilização e educação, investigação e inovação, recursos hídricos e gestão do
território.
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Figura 9 | Gráfico obstáculos identificados

Quadro 9 | Obstáculos identificados
Obstáculos Identificados

Exemplos

Gestão do Território

Ordenamento e gestão do território.
Disponibilidade de água; Gestão de conflitos entre diferentes usos;
Utilização eficiente e racional de água; Reutilização da água;
Consciencialização sobre a utilização da água em períodos de seca;
Regimes pouco eficientes de distribuição de água.
Falta de meios financeiros para fiscalização; Escassez de
financiamento; Custos elevados;
Minimizar danos económicos.
Adaptação a eventos climáticos extremos; Implementação de
medidas adotadas; Diminuição de impactes; Tomar decisões em
clima de incerteza; Ausência de previsão face a eventos climáticos
extremos; Identificação de soluções holísticas; Execução de
cadastro; Alteração de infraestruturas.
Hábitos culturais da sociedade; cidadania; capacitação de todos os
agentes; sociedade burocrática; alteração de mentalidades; falta
de conhecimento da população em geral; alteração de
comportamentos; população idosa; resistência à mudança;
organização de recursos e serviços; sensibilidade do poder político.

Recursos Hídricos

Financeiros

PIAAC-LT

Atores Sociais
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Figura 10 | Gráfico custos identificados

Quadro 10 | Custos identificados
Custos Identificados

Exemplos

Sensibilização / Educação

Gastos com campanhas de alteração de mentalidades e gestão
de conflitos.

Recursos Hídricos

Novas tecnologias de sistemas circulares de reaproveitamento
de água.

Investigação e Inovação
Gestão do Território
PIAAC-LT
Ambientais

Sociais

Infraestruturas/económicos

Elaboração de estudos.
Reformulação de planos; Reformas políticas de ordenamento;
Alterar modelos de gestão da terra; Alterar cultura de posse da
terra; Reordenamento do território.
Executar medidas e ações; Meios humanos
Custos elevados para o ambiente; Escassez de recursos
naturais; Manutenção das linhas de água; Perda de valores
ambientais.
Perda de vidas humanas e animais; Degradação da qualidade
de vida das populações; Impacte no modo de vida; Incerteza
para gerações futuras.
Estruturas eficientes; Construção adaptada; Reabilitação e
reconstrução de infraestruturas; Construção de novas
infraestruturas; condicionamento de algumas atividades; perda
da economia agrícola.

Os maiores desafios para o futuro para a região da Lezíria do Tejo no que respeita à
adaptação às Alterações Climáticas, passam essencialmente por questões relacionadas
com os atores sociais (categoria onde foram identificados 25 desafios), com a gestão de
recursos hídricos e do território, com a própria implementação do PIAAC-LT e também
com a necessidade de investigação e inovação na área das Alterações Climáticas,
nomeadamente relativamente a questões de incerteza.
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Figura 11 | Gráfico desafios identificados

Quadro 11 | Desafios identificados
Desafios Identificados

Exemplos

Investigação e Inovação

Estudos técnicos de previsão; incerteza na evolução das Alterações
Climáticas.

PIAAC-LT

Gestão do Território

Recursos hídricos

Atores Sociais

Implementação das medidas de adaptação; Identificação de
oportunidades decorrentes das Alterações Climáticas.
Políticas integradas; Articulação entre Instrumentos de Gestão do
Território; Planeamento e reorganização florestal; planeamento a
médio longo prazo; manter ecossistemas; Adequação dos
instrumentos de gestão do território na adaptação às Alterações
Climáticas.
Adaptação da economia da região a grandes períodos de seca;
Degradação da qualidade da água para consumo humano;
Disponibilidade da água para os diferentes sectores; Prioridades de
utilização; Eficiência no consumo de água; Gestão para a escassez;
educar para o uso eficiente da água.
Mudança de mentalidades; Implementar a solução ótima em
detrimento de interesses individuais; Coordenação e cooperação
entre entidades; Decisores políticos e população; Educação da
população; sensibilização da população; Criação de populações
resilientes.

4 AVALIAÇÃO DO WORKSHOP PELOS PARTICIPANTES
No final foi pedido aos participantes que avaliassem, através de um pequeno inquérito o
workshop participativo. Numa escala entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo
totalmente). De um modo geral é possível concluir que os participantes avaliaram muito
positivamente o workshop, desde o formato ao conteúdo como verificado pelo gráfico
da Figura 12.
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Figura 12 | Avaliação do Workshop pelos Participantes (classificação das afirmações entre 1 –
discordo totalmente e 5 - concordo totalmente)

Foram ainda referidos como principais aspetos positivos a participação e envolvimento
de diferentes entidades, tendo sido criado um espaço para troca de ideias, experiências
e conhecimento, possibilitando uma interação que na maioria das vezes não é possível.
A dinâmica seguida, foi também referida como muito positiva, tendo contribuído para
gerar diversos resultados. Alguns participantes salientaram a pluridisciplinaridade e a
transversalidade das questões abordadas, tendo sido conseguido focar nos aspetos mais
relevantes.
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II.2 -COMPONENTE PARTICIPATIVA | 2º WORKSHOP
Identificação e Análise de Opções de Adaptação às Alterações Climáticas na Região da
Lezíria do Tejo

1 ENQUADRAMENTO
O desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo integra uma forte componente participativa que acompanha todo o
processo, com diferentes eventos que têm o objetivo de envolver as partes
interessadas, contribuindo assim para as diferentes fases. Neste sentido, foi
desenvolvido o segundo workshop participativo que faz parte da fase de identificação
das opções de adaptação às Alterações Climáticas.
Este workshop teve lugar no dia 6 de junho de 2018, nas instalações da CIM-LT em
Santarém e contou com a presença de cerca de 35 participantes e teve como objetivo
envolver, colaborar, refletir e partilhar. Os objetivos específicos foram:
 Identificação das opções de adaptação mais adequadas à região da Lezíria do
Tejo, de acordo com infraestruturas “verdes”, infraestruturas “cinzentas” e
opções “não estruturais”;
 Análise das opções de acordo com o evento climático, setores e agentes
envolvidos, escala de implementação, escala temporal e barreiras à
implementação de cada opção.
A dinâmica desenvolvida permitiu que todos os participantes tivessem oportunidade de
contribuir com as suas perceções, promovendo um espaço de discussão e
aprendizagem. Os resultados deste workshop permitiram apoiar a fase de identificação
de opções de adaptação, permitindo recolher o conhecimento de quem lida mais de
perto com as questões da região.
A sessão de trabalho envolveu participantes de diferentes municípios da Lezíria do Tejo,
contando também com a presença de empresas do setor de Recursos Hídricos, Saúde,
Associações de Agricultores, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Guarda
Nacional Republicana, Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa e
Santarém, entre outras. A lista detalhada dos participantes pode ser consultada no
Quadro 1.
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Quadro 1 | Participantes 2º Workshop Participativo
Entidade

Nome

Município Almeirim

Dominique Cardoso

Município Azambuja

Sandra Costa

Município Azambuja

Sandra Costa

Município Benavente

Ana Palmar

Município Benavente

Verónica Coelho

Município Cartaxo

Ana Coelho

Município Cartaxo

Paula Tojeira

Município Chamusca

Evelina Mendes

Município Chamusca

Tiago Jerónimo

Município Coruche

Patrícia Moreira

Município Coruche

Rosa Lopes

Município Rio Maior

Hugo Santos

Município Rio Maior

Vera Machado

Município Salvaterra Magos

Ana Rita Moutinho

Município Santarém

Maria João Cardoso

Município Santarém

Ana Patrícia Pereira

Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo
Associação dos Agricultores do Ribatejo
Comando Distrital de Operações de
Socorro Lisboa
Comando Distrital de Operações de
Socorro Lisboa
Comando Distrital de Operações de
Socorro Santarém
Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
Guarda Nacional Republicana / Serviço
de Proteção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA)
Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas

Lígia Ribeiro
Inês Matos
Nuno Coimbra
Flora Ludovina
Ivo Correia
Mário Silvestre
André Trindade
Beatriz Paz
Carlos Afonso
Gonçalo Germano

ACES Lezíria

Félix Lobelo

ACES Lezíria

Susana Salvador

ACHAR – Associação de Agricultores de
Charneca

Patrícia Matos

União da Floresta Mediterrânea

Sofia Ramos

Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo

Ana Lúcia Batista

Laboratório Nacional de Engenharia

Sílvia Rute Amaral
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Entidade

Nome

Civil
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil

Maria Emília Novo
Solange Mendes

Rodoviária do Tejo

Marco Henriques

Direção Regional de Agricultura e Pescas
Lisboa e Vale do Tejo

Fátima Dias

2 METODOLOGIA
A metodologia do workshop participativo envolveu dinâmicas em grupo de trabalho,
permitindo a troca de grupos e também a partilha de resultados entre todos os
participantes.
Os participantes foram divididos em seis grupos que trabalharam três temas diferentes:
Infraestruturas “verdes”; infraestruturas “cinzentas” e opções “não estruturais”. A
seleção destes três temas resultou da análise das possibilidades de opções de adaptação
que permitissem uma discussão sobre as mesmas que garantisse a menor sobreposição
possível de medidas.
Infraestruturas “verdes”, contribuem para o aumento da resiliência dos ecossistemas e
para objetivos como o de reverter a perda de biodiversidade, a degradação de
ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água. Utilizam as funções e os serviços
dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação mais facilmente implementáveis
e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas ‘cinzentas’.
 utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas em
áreas densamente habitadas;
 preservação da biodiversidade como forma de melhorar a prevenção contra
eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos florestais), pragas e
espécies invasoras;
 gestão integrada de áreas húmidas;
 melhoria da capacidade de infiltração e retenção da água.
Infraestruturas “Cinzentas”, correspondem a intervenções físicas ou de engenharia com
o objetivo de tornar edifícios e outras infraestruturas melhor preparados para lidar com
eventos extremos.
Este tipo de opções foca-se no impacto direto das alterações climáticas sobre as
infraestruturas (por exemplo, temperatura, inundações) e têm normalmente como
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objetivos o ‘controlo’ da ameaça (e.g. diques, barragens) ou a prevenção dos seus
efeitos (e.g. ar condicionado).
 As opções “não estruturais” correspondem ao desenho e implementação de
políticas, estratégias e processos e requerem uma cuidadosa gestão dos sistemas
humanos subjacentes
 integração da adaptação no planeamento territorial e urbano;
 disseminação de informação;
 incentivos económicos à redução de vulnerabilidades;
 sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação);
 instrumentos económicos (como mercados ambientais);
 investigação e desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias);
 a criação de quadros institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas sociais
(por exemplo, parcerias) apropriadas.
Os três tipos de opções foram discutidas por todos os participantes, que trocaram de
grupo em três rondas, inspirado na metodologia “world café”. As apresentações iniciais
permitiram enquadrar o âmbito do workshop apresentando o processo de
desenvolvimento do PIAAC-LT até ao momento, e a metodologia proposta para o
workshop participativo. O Quadro 2 apresenta a sequência de tarefas.
Quadro 2 | Alinhamento 2º Workshop Participativo
Exercício

Objetivo

Descrição Detalhada

Resumo do trabalho já desenvolvido no âmbito do
Apresentações iniciais para enquadrar os
Apresentações
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
participantes no âmbito e objetivo da sessão
Iniciais
Climáticas na Lezíria do Tejo e da metodologia do
colaborativa.
2º Workshop Participativo.
Cada participante no seu grupo teve a
oportunidade de identificar opções de adaptação
de acordo com o tema em questão. Em grupo
Seis Grupos de Trabalho para identificação e
foram analisadas as opções de acordo com o
análise das opções de adaptação às
evento climático, os setores e agentes envolvidos,
1ª Ronda
alterações climáticas: dois grupos sobre:
escala de implementação e escala temporal e
Infraestruturas “verdes”; Infraestruturas
barreiras à implementação das mesmas. A
“cinzentas”; opções “não estruturais”.
concretização da discussão foi feita através do
preenchimento de matrizes (pré-preenchidas com
um exemplo).
O porta-voz de cada grupo permaneceu no seu
tema para apresentar os principais resultados da
Troca de grupos: movimentação dos
discussão aos novos participantes, para que
2ª Ronda
participantes para outro tema de opções de fossem validados e acrescentadas novas
adaptação.
perceções sempre que possível. A matriz foi
preenchida numa cor diferentes para que se
identificassem as novas contribuições.
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Exercício

Objetivo

3ª Ronda

Troca de grupos : movimentação dos
participantes para o tema em falta de
opções de adaptação.

Partilha de
Resultados

Partilha de resultados por grupo e votação
nas opções mais prioritárias.

Descrição Detalhada
O porta-voz de cada grupo permaneceu no seu
tema para apresentar os principais resultados da
discussão aos novos participantes, para que
fossem validados e acrescentadas novas
perceções sempre que possível. A matriz foi
preenchida numa cor diferentes para que se
identificassem as novas contribuições.
Cada porta-voz apresentou os resultados em
formato síntese a toda a sala. No final cada
participante teve a oportunidade de votar nas três
ações que considerasse mais prioritárias.

3 RESULTADOS
Os resultados obtidos neste workshop participativo integram diferentes conjuntos de
medidas de adaptação e mitigação para a região da Lezíria do Tejo; análise das opções
de acordo com diferentes critérios e priorização das mesmas de acordo com a perceção
dos participantes.
3.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO
As opções de adaptação encontram-se representadas nos Quadros 3, 4 e 5, com o
respetivo código de identificação “v” para infraestruturas verdes, “C” para
infraestruturas cinzentas e “NE” para opções não estruturais. Os três conjuntos de
opções de adaptação resultam da identificação realizada no workshop participativo e de
um processo de pós-produção que teve como objetivo agrupar opções iguais/idênticas,
alinhar os conceitos e uniformizar a descrição das mesmas sempre que possível, este
trabalho foi particularmente útil dada a existência de dois grupos para cada tipologia de
medidas (A e B). Foi, contudo, garantida a conformidade com o identificado nas matrizes
originais.
As três rondas, permitiram que todos os participantes contribuíssem para os três tipos
de opções, fomentando discussões mais aprofundadas e apoiando a co-construção de
conhecimento, uma vez que na 2ª e 3ª ronda as discussões tinham sempre inicio com
base no trabalho já desenvolvido.
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Figura 1 | Matriz de preenchimento para apoio da discussão e identificação de opções de
adaptação | Infraestruturas “verdes”

Infraestruturas “Verdes”
V1

Criação de espaços urbanos verdes (especialmente nas zonas históricas de maior mobilidade);
jardins sustentáveis para maior permeabilização e bem-estar das pessoas.

V2

Criação de espaços verdes produtivos dentro dos Perímetros Urbanos - Hortas Urbanas.

Quadro 3 | Identificação Opções de Adaptação | Infraestruturas “verdes
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V3

Criação de estrato arbóreo (linear) em Perímetro Urbano e espécies devidamente selecionadas.

V4

Introdução de fachadas e coberturas verdes nos edifícios municipais (como forma de exemplo).

V5

Criação de bacias de retenção em espaços possíveis (novas edificações) + medidas de promoção de
infiltrações.

V6

Implementação de barreiras naturais em zonas declivosas.

V7

Qualificação e preservação das galerias ripícolas através de infraestruturas verdes; requalificação
fluvial por recurso a medidas verdes.

V8

Renaturalização de antigas linhas de água (presentes/canalizadas).

V9

Introdução de diferentes variedades de culturas resistentes e adaptadas aos aumentos de
temperatura e com menores necessidades hídricas; práticas agrícolas mais adequadas.

V10

Aumento de corredores autóctones para maior resiliência.

V11

Gestão Sustentável florestal usar corta-mato e não grade.

V12

Limpeza de matos por faixas ou manchas.

V13

Por cada nova infraestrutura (ex. grande superfície) obrigatoriedade de implementação de uma
medida de compensação (e.g. reflorestação de uma mancha; reflorestação de zona ardida; criação
de uma bacia de retenção; criação de espaços que promovem infiltração - parques com grelhas de
enrelvamento).

Figura 2 | Matriz de preenchimento para apoio da discussão e identificação de opções de
adaptação | Infraestruturas “cinzentas”

Quadro 4 | Identificação Opções de Adaptação | Infraestruturas “cinzentas”

Infraestruturas “Cinzentas”
C1

Dimensionamento de coletores para resposta aos eventos extremos / Bacias de retenção antes
das valas drenagem.
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Infraestruturas “Cinzentas”
C2

Recuperação diques (melhoria, reforço e redimensionamento); construção de diques em zonas
urbanas.

C3

Construção de barragem para regulação do caudal / Construção de mais reservas de água
potável.

C4

Construção de infraestruturas para reaproveitamento de água.

C5

Estruturas de retenção / bacias para armazenamento da água da chuva e de encaminhamento
de zonas de cheia - criação de reservas subterrâneas.

C6

Relevo da linha de construção em zonas de risco de cheia.

C7

Aumentar capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial.

C8

Construção de estruturas para permitir um escoamento difuso das águas da chuva.

C9

Construção sustentável (regulamento municipal para novas construções e reabilitação).

C10

Adaptação tecnologias de construção dos edifícios (materiais/red. prediais).

C11

Introdução de tecnologia e construção de infraestruturas para reutilização águas residuais.

C12

Infraestruturas de apoio ao combate e defesa da floresta.

Figura 3 | Matriz de preenchimento para apoio da discussão e identificação de opções de
adaptação | Opções “não estruturais

Quadro 5 | Identificação Opções de Adaptação | Opções “não estruturais”

Opções “Não estruturais”
NE1

Integração de medidas de adaptação nos Instrumentos de Gestão do Território (e.g.
ordenamento novas construções; intervenções a montante das zonas de risco;
ordenamento do espaço rural; ordenamento florestal; limitação da construção em áreas de
risco de erosão).
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Opções “Não estruturais”
NE2

Revisão dos planos de emergência específicos em articulação com os IGT & novos Planos de
Contingência.

NE3

Elaboração de planos de gestão de recursos hídricos; estudos da rede hidrográfica.

NE4

Protocolos ibéricos para gestão de caudais da bacia do tejo (monitorização + renegociação).

NE5

Políticas com medidas de estabilização dos solos.

NE6

Elaboração de estudos relativamente ao comportamento do edificado.

NE7

Elaboração de estudos sobre o impacte económico das cheias na agricultura.

NE8

Elaboração de estudos sobre o impacte dos eventos climáticos na saúde da população.

NE9

Acompanhamento continuo de estudo sobre a evolução climática.

NE10

Investimento e Incentivos para corredores ecológicos e criação de zonas de infiltração.

NE11

Investimento e promoção de medidas de precaução de impermeabilização dos solos.

NE12

Investimento em projetos específicos (cabras sapadoras; limpeza de terrenos; aldeias
seguras; idosos em segurança).

NE13

Desenvolvimento / promoção de espaços para abrigo de pessoas e bens.

NE14

Regulamentos municipais.

NE15

Regulamentação dos edifícios em leito de cheia / ordenamento do território.

NE16

Sensibilização / Comunicação do risco à população.

NE17

Sensibilização sobre secas e cheias (incêndios florestais -queimadas).

NE18

Promoção e sensibilização de comportamentos adequados ao uso eficiente da água.

NE19

Sensibilização de agricultores e produtores florestais para aumento dos corredores
autóctones.

NE20

Criação de incentivos económicos para implementação das medidas de adaptação.

NE21

Clarificação de responsabilidades (ex. limpeza das linhas de água).

NE22

Clarificação de definições (exs. Aglomerados; perímetros urbanos; aglomerados rurais).

NE23

Aumento de medidas de fiscalização.

NE24

Adequação das politicas/legislação às realidades sociais (ex. limpeza das matas / pobreza).

NE25

Desenvolvimento de uma politica de seguros.

3.2 IDENTIFICAÇÃO DE OPÇÕES DE MITIGAÇÃO
O objetivo principal dos exercícios participativos era a identificação de opções de
adaptação, no entanto, pela importância e por uma questão de coerência com a
estratégia de ação climática da região, os participantes consideraram importante
identificarem opções de mitigação ao longo dos três temas de discussão. Estas medidas
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foram agrupadas num conjunto diferente (Quadro 6) apenas dedicado a opções de
mitigação.
Quadro 6 | Identificação Opções de Mitigação

Opções de Mitigação
M1

Definir áreas com potencial para parques fotovoltaicos.

M2

Construção de parques de energia solar incluindo distribuição.

M3

Adaptação da iluminação pública para tecnologia mais eficiente.

M4
M5
M6

Investimento veículos elétricos / Manutenção e aumento da rede de carregamento /
Incentivos económicos e fiscais para aquisição de viaturas mais eficientes e ecológicas
Construção de edifícios energeticamente eficientes / Políticas para incentivos edifícios
inteligentes do ponto de vista ambiental (UEA; UEE)
Transportes zero emissões; Estruturas das redes de transporte nas zonas urbanas com vista à
redução do efetivo de circulantes / Uso de tecnologia com vista à otimização dos recursos /
Gestão de frotas /Planos

M7

Criação de ciclovias; vias pedonais (com reforço da sinalização).

M8

Incentivos económicos a indústrias ambientalmente sustentáveis

3.3 SECTORES – ANÁLISE DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO POR SECTOR
No decorrer das discussões de grupo foi pedido aos participantes que identificassem os
setores a ser envolvidos e/ou responsáveis em cada medida de adaptação. O Quadro 7
identifica os 14 setores analisados no âmbito do PIAAC-LT e as diferentes medidas
associadas a cada setor. É possível verificar que as infraestruturas “verdes” estão ligadas
à maioria dos setores. A análise das infraestruturas “cinzentas” como medidas surgem
mais ligadas ao setor “cidades e vulnerabilidades urbanas” & “segurança de pessoas e
bens”, o que se percebe pelos objetivos das próprias medidas. As opções “não
estruturais” estão também ligadas a grande parte dos setores, sendo que o cruzamento
não foi tão exaustivo como no caso das infraestruturas “verdes”.
De acordo com a perceção dos participantes, as infraestruturas “verdes” são as que
sobrepõe mais setores, sendo importante a concertação de diferentes áreas. Por outro
lado as infraestruturas “cinzentas” estão mais relacionadas com a segurança e
vulnerabilidade das cidades e das pessoas e bens,. As opções “não estruturais” também
necessitam de grande articulação de diversos setores, especialmente no que respeita a
medidas de sensibilização e de integração de instrumentos e políticas.
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Quadro 7 | Alocação dos setores responsáveis ou a envolver em cada tipo de medida

Setores

Infraestruturas
"verdes"

Recursos Hídricos

V2; V3; V5; V7; V8; V9;
V13

Zonas Ribeirinhas

V5; V7; V8

Ordenamento do Território
Cidades e Vulnerabilidades Urbanas
Biodiversidades e Paisagem

V2; V3; V4; V5; V6; V7;
V8; V9; V13
V2; V3; V4;V5; V7; V8;
V9; V13
V2; V3; V4; V5; V7; V8;
V9; V13

Agricultura

V9

Florestas

V12; V13

Riscos Naturais e Tecnológicos

V5; V7; V8; V13

Segurança de Pessoas e Bens

V5; V7; V8; V13

Saúde

V4; V13

Energia e Indústria

V4; V13

Infraestruturas
"cinzentas"

Opções "não
estruturais"
NE1; NE10

NE1
C1; C3; C4; C5; C6; C7;
C8; C9

NE1; NE10
NE1; NE2
NE7; NE9

C12
C1; C3; C4; C5; C6; C7;
C8; C9

NE1
NE1; NE2; NE9

Transportes e Comunicações
Turismo e Lazer

V2; V3; V4; V5; V7; V8;
V9; V13

NE10

Economia

V13

NE7

3.4 ESCALA DE IMPLEMENTAÇÃO E ESCALA TEMPORAL
Para praticamente todas as opções identificadas, a sua escala de implementação deve
ser de acordo com os participantes, municipal e intermunicipal, sendo que a articulação
com diferentes agentes é essencial, para opções mais complexas como é o exemplo das
medidas: V7; C2; C3; NE9; NE11; NE20.
A escala temporal das infraestruturas “verdes” e “cinzentas” divide-se essencialmente
entre curto/médio prazo, com exceção das medidas: V5; V8 e C3, que poderão ser
postas em ação a longo prazo.
No que respeita às opções de adaptação “não estruturais”, a sua escala temporal foi na
maioria considerado que deve ser continua, ou seja, são medidas que necessitam de ser
implementadas no curto prazo mas com acompanhamento e execução continua.

3.5 BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DAS OÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
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Para as diferentes medidas de adaptação/mitigação foram identificadas as principais
barreiras à sua implementação. Após análise das diferentes barreiras, foi possível
perceber que as três barreiras mais mencionadas foram: políticas, de conhecimento e
económicas. Em menor número foram identificadas barreiras relativas à falta de
recursos humanos, à urbanização e planeamento e ambientais (no caso especifico da
construção de barragens) (Figura 4). A perceção de grupo dos participantes demonstra
uma elevada preocupação com a vontade política e capacidade de articulação entre as
diferentes entidades, que consideram fundamentais para a implementação da maioria
das opções identificadas.
Figura 4 | Barreiras à implementação das Opções de Adaptação e Mitigação Identificadas

3.6 PRIOTIZAÇÃO DE MIDEIDAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E
MITIGAÇÃO
No final do workshop e depois de todas as medidas apresentadas a toda a sala, foi
pedido a cada participante que votasse nas três medidas de adaptação/mitigação que
considerasse prioritárias. Para isso foram distribuídos três autocolantes em formato de
bola verde, para identificação do voto, um por cada tipo de medida. De acordo com as
perceções dos participantes as medidas mais prioritárias são a V1 (Criação de espaços
urbanos verdes) e a C4 (Construção de infraestruturas para reaproveitamento de água),
logo seguida da V7 (Qualificação e preservação das galerias ripícolas). Nas quatro
medidas mais importantes de acordo com os participantes estão infraestruturas
“verdes” e “cinzentas”. Importa referir que uma das “opções” mais votadas, e que não
se encontra na tabela por não ser uma opção, foi “Passar dos Planos à Ação” dentro das
“não estruturais” e que obteve 20 votos. Este facto releva a importância do PIAAC – LT e
a vontade das partes interessadas na sua implementação.
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Figura 5 | Priorização das medidas de mitigação e adaptação às Alterações Climáticas
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Figura 6 | Fotografias votação nas medidas mais importantes de mitigação e adaptação às
Alterações Climáticas
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4 AVALIAÇÃO DO WORKSHOP PELOS PARTICIPANTES
No final foi pedido aos participantes que avaliassem, através de um pequeno inquérito o
workshop participativo. Numa escala entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo
totalmente), foram classificadas as afirmações de acordo com o gráfico da Figura 7.
Figura 7 | Gráfico Avaliação do Workshop pelos Participantes

De um modo geral é possível concluir que os participantes avaliaram muito
positivamente o workshop participativo, desde o formato ao conteúdo. Foi pedido aos
participantes que identificassem os aspetos positivos negativos do evento participativo.
O Quadro 8 apresenta uma transcrição de todos os aspetos positivos identificados,
sendo que grande parte passou pelo momento participativo que foi proporcionado,
dando oportunidades a todos de discutirem, partilharem experiências e perceções.
Como aspeto negativo apenas foi mencionado por três participantes o tempo disponível
que poderia ter sido superior.
Quadro 8 | Pontos positivos identificados pelos participantes

Pontos Positivos Apontados pelos Participantes
A forma como foi desenvolvido
Organização
Troca de experiências e conhecimento de realidades diversas
Dinamismo e resultados
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Pontos Positivos Apontados pelos Participantes
Muito positivo porque permitiu que técnicos de diferentes áreas dialogassem e dessem soluções e assim
permitiu-me aprender. Surgiu um conjunto de medidas de adaptação muito interessantes.
Planeamento, organização e metodologia adotada
Diversidade de pontos de vista
Reunir à mesma mesa diversas entidades e setores com "visões" diferentes. Intervenções e preocupações;
conciliar medidas.
A diversidade de agentes, conhecimentos gerais de todos
A partilha de conhecimentos interdisciplinares
A estrutura em que o workshop funcionou permitiu uma maior interação entre as opções.
Este workshop permitiu adquirir diversos conhecimentos por parte das entidades que nele participaram
Esclarecedor, excelentes exercícios; exercício estruturado e útil,
Refletir em conjunto as opções integrando as várias áreas de intervenção profissional nas organizações
Partilha de informação e conhecimento
A discussão em grupo de medidas de adaptação foi muito positivo
Grupos muito heterogéneos o que permitiu a troca de ideias nas várias vertentes.
Ampla troca de ideias e perspetivas vindas de diferentes sensibilidades.
A diversidade da proveniência dos participantes e consequentemente das perspetivas, opiniões, reocupações e
motivações, penso que se o ponto mais positivo na dinamização de uma discussão produtiva.
Partilha de informação e conhecimento de realidades distintas em cada um dos Municípios e em cada uma das
entidades participantes.
Partilha de experiências e realidades de outras instituições e/ou serviços
Boa escolha dos elementos e das experiências e ideias particulares.
Troca e partilha de informação a diferentes escalas (formação académica e institucional)
Partilha de experiências
A troca de experiências de todas os intervenientes uma vez que são provenientes de áreas muito distintas. A
forma de organização, levando obrigatoriamente à participação e intervenção de todos.
Troca de perceções e experiências.
Integração das diferentes visões nas opções de adaptação
Participação das diferentes visões para o mesmo problema
Só pontos positivos - espaço para discussão
Comunicação e interação positiva no grupo debatendo vários temas para além do pretendido.
Boa troca de impressões e de experiências sobre a temática

Os participantes também reconheceram que o workshop permitiu identificar aspetos
que anteriormente desconheciam, o que demonstra a plataforma de aprendizagem e
capacitação que foi criada.
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5 CONCLUSÕES
O 2º workshop participativo permitiu consolidar mais uma fase de envolvimento das
partes interessadas, tendo sido criado um espaço de partilha e discussão. As opções
identificadas, bem como a sua análise de acordo com diferentes critérios irá agora
informar o restante desenvolvimento desta fase, permitindo que a lista final das opções
de adaptação e mitigação para a região da Lezíria do Tejo seja o resultado da análise
técnica com o contributo das diferentes partes interessadas da região.
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ANEXO III
RELATÓRIOS DOS
INQUÉRITOS ONLINE

ANEXO III – RELATÓRIOS DOS INQUÉRITOS ONLINE
III.1 -COMPONENTE PARTICIPATIVA | 1º QUESTIONÁRIO ONLINE
1 ENQUADRAMENTO
O desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo integra o envolvimento das partes interessadas em diferentes fases do
processo e através de formatos distintos (ex. workshops colaborativos e inquéritos). A
segunda Fase, correspondente à Avaliação de Vulnerabilidades Futuras, integrou o
contributo dos diferentes municípios, facilitando também a participação alargada dos
agentes sociais na classificação da importância dos impactes climáticos.
Neste âmbito foi desenvolvido um questionário, com o objetivo de recolher perceções
individuais face à magnitude (consequências / importância) atribuída aos impactes
climáticos futuros da Região da Lezíria do Tejo.

2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Foi obtido um total de noventa e três respostas, incluindo agentes de seis dos onze
municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e
entidades nacionais e regionais. Como se pode verificar pelo gráfico da Figura 1,
Benavente apresentou a maior contribuição, com trinta e uma respostas, seguido de
Santarém com quinze e Rio Maior com treze. De realçar as respostas obtidas de
entidades regionais e nacionais o que contribui positivamente para os resultados gerais
de caracterização das perceções. O contributo de entidades nacionais como o
Laboratório Nacional da Engenharia Civil, o Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas, a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; e de organismos
regionais como as Águas do Ribatejo, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de
Lisboa e Vale do Tejo, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é de
extrema importância para a definição das perceções da importância dos Impactes
Climáticos para a região da Lezíria do Tejo.
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Figura 1 | Número de respostas obtidas por Município e entidades nacionais e regionais

3 IMPORTÂNCIA ATRIBUIDA AOS IMPACTES CLIMÁTICOS
3.1 RESULTADOS GERAIS
O inquérito foi formulado com o objetivo de permitir uma resposta rápida, sem prejuízo
do seu conteúdo. Desta forma as questões foram colocadas por forma a agilizar a
classificação dos impactes decorrentes dos eventos climáticos, de acordo com uma
escala entre “1” e “3”, em que “1” representa Pouco Importante, “2” Importante e “3”
Muito Importante. Os impactes estão divididos em seis grupos, e para cada grupo foi
feita uma breve descrição das projeções climáticas futuras, para enquadrar a pergunta
fornecendo informação relativamente às tendências que os diferentes modelos
climáticos indicam. O Quadro 1, apresenta a moda das noventa e três respostas obtidas
para cada impacte, no presente e nos períodos entre 2041-2070 e 2071-2100.
Quadro 1 | Importância atribuída aos impactes por evento climático nos três períodos
temporais (resposta mais frequente).
Eventos
Climáticos

Impactes

Precipitação
Excessiva

Cheias e Inundações | Diminuição da eficácia de
resposta da Proteção Civil devido à intensidade do
fenómeno num curto espaço de tempo.
Cheias e Inundações | Maior n.º de danos em edifícios
(ex. danos ao nível dos pisos térreos).
Cheias e Inundações | Maior custo de manutenção e
proteção de infraestruturas; Condicionamento da
mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das
redes pluviais face aos fenómenos de precipitação
intensa.
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Eventos
Climáticos

Vento Forte

Secas

Impactes
Cheias e Inundações | Menor produtividade do solo
(aumento de processos erosivos); Menor fertilização dos
terrenos devido à menor ocorrência de cheias lentas;
Redução da atividade económica.
Cheias e Inundações | Perturbações em hospitais,
escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos,
entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades
económicas.
Cheias e Inundações | Alterações no quotidiano das
pessoas (ex. falhas de energia e de água, cancelamento
de eventos, vias e acessos cortados).
Deslizamento de Vertentes | Maior predisposição para o
deslizamento de vertentes.
Danos em Edifícios | Danos no edificado,
nomeadamente colapso ou danos em coberturas.
Danos para vegetação e culturas | Maior probabilidade
de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido
a fenomenos extremos de precipitação intensa.
Danos para as infraestruturas | Maior probabilidade de
abatimento/rotura de pavimentos, danos em rede de
drenagem, danos em cabos elétricos.
Danos para as infraestruturas | Aumento do custo de
manutenção
e
proteção
de
infraestruturas;
condicionamento da mobilidade e comunicação; danos
em mobiliário público e queda de estruturas diversas.
Interrupções / Danos para as cadeias de produção |
Danos em infraestruturas de apoio à agricultura (ex. em
coberturas de instalações agropecuárias, com perdas nas
produções).
Danos para a vegetação e culturas | Maior
probabilidade de ocorrência de queda de árvores e/ou
ramadas.
Danos em edificios | ex: quebras de vidros; danos em
claraboias; queda de revestimento.
Alterações no uso de equipamentos e serviços |
Perturbações nos transportes públicos; transtorno no
quotidiano das pessoas (ex. falhas de energia e de água;
vias e acessos cortados).
Danos para a saúde | Maior probabilidade de ocorrência
de acidentes que coloquem em risco a segurança das
pessoas e bens (Ex: queda de árvores, obstrução de vias,
entre outros).
Interrupções/Danos para as cadeias de produção |
Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário);
conflito de usos decorrente da escassez de água; menor
produtividade do solo; redução da atividade económica.
Alterações na biodiversidade | Desadequação dos
ótimos ecológicos das espécies existentes com
potenciais perdas e modificações das comunidades;
áreas sensíveis ligadas à presença de água.
Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou
redução da sua qualidade | Menor disponibilidade
hídrica (abastecimento público); Aumento de conflito
entre vários usos decorrente da escassez de água
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Eventos
Climáticos

Temperatura
s elevadas /
Ondas de
calor

Gelo / Geada
/ Neve

Tempestades

Impactes
Alterações nos estilos de vida | Transtorno no
quotidiano das pessoas; aumento de conflito entre
vários usos decorrente da escassez de água; menor
disponibilidade de recurso para a prática desportiva.
Incêndios | Condições mais favoráveis à ocorrência de
incêndios.
Danos para a vegetação e culturas | Menor
disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Menor
produtividade do solo; Aumento de pragas e da
utilização de produtos químicos; conflito entre usos
decorrente da escassez de água.
Incêndios | Aumento do número de incêndios devido a
condições meteorológicas; afetação da segurança de
pessoas e bens.
Alterações nos estilos de vida | Possibilidade de
aumento da taxa de desemprego devido a menor
atividade agrícola e florestal; aumento de consumos
energéticos e de água.
Danos para a saúde | Maior mortalidade da população
idosa; aumento de doenças respiratórias; desconforto
térmico.
Interrupções / Danos para as cadeias de produção |
Menor disponibilidade de produtos agrícolas.
Alterações na Biodiversidade | Desadequação dos
ótimos ecológicos das espécies existentes com
potenciais perdas e modificações das comunidades.
Danos para a vegetação e culturas | redução de
disponibilidade de recursos hídricos; aumento de pragas
e utilização de produtos químicos; perdas de produção
florestal e agrícola.
Danos para a vegetação e culturas | Menores perdas
agrícolas devido à ocorrência de geada.
Danos para as infraestruturas | Redução de situações
potenciais de condicionamento da mobilidade.
Danos para a saúde | Redução da probabilidade de
ocorrência de acidentes que coloquem em risco a saúde
humana.
Incêndios | Aumento das condições favoráveis à
ocorrência de incêndios (fonte de ignição).
Danos para a vegetação e culturas | Menor
produtividade do solo; danos em infraestruturas de
apoio à agricultura, em coberturas agropecuárias, entre
outros. Redução da atividade económica.
Alterações no uso de equipamentos e serviços |
Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos,
equipamentos coletivos. Transtorno e interrupção de
atividades económicas e transtorno no quotidiano das
pessoas.
Danos para Infraestruturas | Maior custo de
manutenção
e
proteção
de
infraestruturas;
condicionamento da mobilidade e comunicação
Cheias e inundações | Aumento do processo de erosão
dos solos; diminuição da eficácia de resposta da
Proteção Civil.
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É possível verificar que para a maioria dos impactes climáticos a avaliação mais
frequente face à sua importância é nível “3”, ou seja, muito importante. Com algumas
exceções, como o caso da geada, gelo e neve, onde a resposta mais frequente foi “2”,
importante.
Para uma análise mais detalhada do significado da classificação “3”, foram identificadas
as percentagens de atribuição de muito importante por período temporal. O gráfico da
Figura 2 ilustra a média das perceções em percentagem de atribuição de impacte “3”.
Figura 2 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos por evento
climático (média percentual em cada período temporal).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Precipitação
excessiva

Vento Forte

Presente

Secas

Temperaturas Gelo / Geada / Tempestades
Elevadas /
Neve
Ondas de Calor

2041-2070

2071-2100

Pela análise do gráfico é possível verificar que relativamente aos impactes decorrentes
da Precipitação Excessiva existe a perceção generalizada do aumento da magnitude dos
efeitos sentidos entre o presente e o período 2041-2070 seguida de uma diminuição
desse impacte. Esta perceção pode ser justificada por três motivos:
a) perceções diferentes das projeções verificadas na maioria dos modelos
climáticos;
b) o pressuposto de que serão adotadas medidas de adaptação que poderão
atenuar os impactes sentidos no final do século. Esta justificação é suportada
por alguns comentários que foram registados nas respostas dadas;
c) o horizonte temporal distante, que pode afetar o grau de importância atribuída
face aos efeitos sentidos.
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Este evolução não se sentiu em mais nenhum dos eventos climáticos. Relativamente ao
aumento de Vento Forte, observa-se um agravamento da importância atribuída aos
impactes sentidos entre o período 2071-2100. Este facto pode ser justificado pela
perceção generalizada de que os fenómenos de vento forte tenderão a ser
intensificados no final do século.
Para os efeitos sentidos devido a secas e temperaturas elevadas, há um certo
alinhamento entre os três períodos temporais, com um crescente aumento do número
de respostas que classificam os impactes como “muito importantes”. É possível que este
resultado seja justificado pelos eventos sentidos recentemente devido a temperaturas
elevadas e mais concretamente a seca que se verificou entre o ano passado e o
presente, o que poderá ter influenciado as perceções relativamente a estes eventos.
A importância dos efeitos da geada, gelo e neve não são significativos, como já seria
expectável e como se pode verificar pelo Quadro 1, onde a resposta mais frequente é
“2”.
O Quadro 2, apresenta as percentagens de respostas nível “3” atribuídas a cada um dos
impactes, de forma detalhada. Esta análise permite perceber que a classificação de
“muito importante” foi atribuída com uma frequência diferente. De destacar o caso dos
incêndios em que a percentagem de respostas “muito importante” foi de 71% no
presente, 82% em 2041-2070 e 85% no período entre 2071-2100. O que reflete em
parte a perceção da importância deste fenómeno principalmente com os eventos
ocorridos em 2017.
Quadro 2 | Percentagem de atribuição da classificação de “muito importante” aos impactes por
evento climático nos três períodos temporais.
Eventos
Climáticos

Impactes

Precipitação
Excessiva

Cheias e Inundações | Diminuição da eficácia de
resposta da Proteção Civil devido à intensidade do
fenómeno num curto espaço de tempo.
Cheias e Inundações | Maior n.º de danos em
edifícios (ex. danos ao nível dos pisos térreos).
Cheias e Inundações | Maior custo de manutenção
e proteção de infraestruturas; Condicionamento da
mobilidade e comunicação; Subdimensionamento
das redes pluviais face aos fenómenos de
precipitação intensa.
Cheias e Inundações | Menor produtividade do solo
(aumento de processos erosivos); Menor fertilização
dos terrenos devido à menor ocorrência de cheias
lentas; Redução da atividade económica.
Cheias e Inundações | Perturbações em hospitais,
escolas, transportes públicos, equipamentos
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Eventos
Climáticos

Vento Forte

Secas

Impactes
coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção
de atividades económicas.
Cheias e Inundações | Alterações no quotidiano das
pessoas (ex. falhas de energia e de água,
cancelamento de eventos, vias e acessos cortados).
Deslizamento de Vertentes | Maior predisposição
para o deslizamento de vertentes.
Danos em Edifícios | Danos no edificado,
nomeadamente colapso ou danos em coberturas.
Danos para vegetação e culturas | Maior
probabilidade de ocorrência de queda de árvores
e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de
precipitação intensa.
Danos para as infraestruturas | Maior probabilidade
de abatimento/rotura de pavimentos, danos em
rede de drenagem, danos em cabos elétricos.
Danos para as infraestruturas | Aumento do custo
de manutenção e proteção de infraestruturas;
condicionamento da mobilidade e comunicação;
danos em mobiliário público e queda de estruturas
diversas.
Interrupções / Danos para as cadeias de produção |
Danos em infraestruturas de apoio à agricultura (ex.
em coberturas de instalações agropecuárias, com
perdas nas produções).
Danos para a vegetação e culturas | Maior
probabilidade de ocorrência de queda de árvores
e/ou ramadas.
Danos em edificios | ex: quebras de vidros; danos
em claraboias; queda de revestimento.
Alterações no uso de equipamentos e serviços |
Perturbações nos transportes públicos; transtorno
no quotidiano das pessoas (ex. falhas de energia e
de água; vias e acessos cortados).
Danos para a saúde | Maior probabilidade de
ocorrência de acidentes que coloquem em risco a
segurança das pessoas e bens (Ex: queda de árvores,
obstrução de vias, entre outros).
Interrupções/Danos para as cadeias de produção |
Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e
pecuário); conflito de usos decorrente da escassez
de água; menor produtividade do solo; redução da
atividade económica.
Alterações na biodiversidade | Desadequação dos
ótimos ecológicos das espécies existentes com
potenciais perdas e modificações das comunidades;
áreas sensíveis ligadas à presença de água.
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Eventos
Climáticos

Impactes

Temperaturas
elevadas /
Ondas de
calor

Gelo / Geada
/ Neve

Tempestades

Interrupção/redução do fornecimento de água
e/ou redução da sua qualidade | Menor
disponibilidade hídrica (abastecimento público);
Aumento de conflito entre vários usos decorrente da
escassez de água
Alterações nos estilos de vida | Transtorno no
quotidiano das pessoas; aumento de conflito entre
vários usos decorrente da escassez de água; menor
disponibilidade de recurso para a prática desportiva.
Incêndios | Condições mais favoráveis à ocorrência
de incêndios.
Danos para a vegetação e culturas | Menor
disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário);
Menor produtividade do solo; Aumento de pragas e
da utilização de produtos químicos; conflito entre
usos decorrente da escassez de água.
Incêndios | Aumento do número de incêndios
devido a condições meteorológicas; afetação da
segurança de pessoas e bens.
Alterações nos estilos de vida | Possibilidade de
aumento da taxa de desemprego devido a menor
atividade agrícola e florestal; aumento de consumos
energéticos e de água.
Danos para a saúde | Maior mortalidade da
população idosa; aumento de doenças respiratórias;
desconforto térmico.
Interrupções / Danos para as cadeias de produção |
Menor disponibilidade de produtos agrícolas.
Alterações na Biodiversidade | Desadequação dos
ótimos ecológicos das espécies existentes com
potenciais perdas e modificações das comunidades.
Danos para a vegetação e culturas | redução de
disponibilidade de recursos hídricos; aumento de
pragas e utilização de produtos químicos; perdas de
produção florestal e agrícola.
Danos para a vegetação e culturas | Menores
perdas agrícolas devido à ocorrência de geada.
Danos para as infraestruturas | Redução de
situações potenciais de condicionamento da
mobilidade.
Danos para a saúde | Redução da probabilidade de
ocorrência de acidentes que coloquem em risco a
saúde humana.
Incêndios | Aumento das condições favoráveis à
ocorrência de incêndios (fonte de ignição).
Danos para a vegetação e culturas | Menor
produtividade do solo; danos em infraestruturas de
apoio à agricultura, em coberturas agropecuárias,
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Eventos
Climáticos

Impactes

Presente

20412070

20712100

48%

60%

62%

45%

52%

55%

52%

67%

72%

entre outros. Redução da atividade económica.
Alterações no uso de equipamentos e serviços |
Perturbações em hospitais, escolas, transportes
públicos, equipamentos coletivos. Transtorno e
interrupção de atividades económicas e transtorno
no quotidiano das pessoas.
Danos para Infraestruturas | Maior custo de
manutenção e proteção de infraestruturas;
condicionamento da mobilidade e comunicação
Cheias e inundações | Aumento do processo de
erosão dos solos; diminuição da eficácia de resposta
da Proteção Civil.

3.2 RESULTADOS POR MUNICIPIO
Quando analisados os resultados por município é possível observar algumas diferenças
entre as perceções dos diferentes municípios. Os gráficos das figuras seguintes
apresentam os resultados relativamente à importância atribuída aos diferentes impactes
por tipo de evento climático. A análise é feita para os municípios em que foi possível
obter mais do que uma resposta: Santarém; Benavente; Alpiarça; Cartaxo; Rio Maior;
Chamusca. É também apresentado um gráfico relativo às respostas obtidas de entidades
Regionais e Nacionais e que revela diferenças mais acentuadas comparativamente aos
municípios.
Relativamente aos efeitos presentes da Precipitação Excessiva (Figura 3) é notória a
diferença de perceção entre os municípios e as Entidades Regionais e Nacionais
relativamente, estes últimos a considerarem estes impactes com importância inferior
(média de respostas “muito importante” inferior a 10%). No que respeita à evolução da
importância dos impactes, é possível verificar um alinhamento das respostas na
diminuição da importância no segundo período analisado.
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Figura 3 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pela Precipitação
Excessiva (média percentual em cada período temporal).

Precipitação Excessiva
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Santarém

Benavente

Presente

Chamusca

Rio Maior

Período 2041-2070

Cartaxo

Alpiarça

Entidades
Regionais e
Nacionais

Período 2071-2100

A Figura 4 apresenta os resultados relativamente à importância atribuída aos efeitos
sentidos pelo Vento forte, e aqui mais uma vez é evidente a diferença de perceções
entre os municípios e as entidades regionais e nacionais, com estes últimos a
percecionarem uma importância inferior atualmente e no período 2041-2070. Todas as
respostas indicam um importância acrescida destes impactes no período 2071-2100.
Figura 4 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pelo Vento Forte
(média percentual em cada período temporal).
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No que respeita aos efeitos das secas (Figura 5) e às temperaturas elevadas e ondas de
calor (Figura 6) denota-se uma concordância entre as respostas dos diferentes
municípios, com um ligeiro aumento da atribuição de importância elevada a estes
efeitos na segunda metade do século.
Figura 5 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pelas Secas (média
percentual em cada período temporal).
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Figura 6 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pelas Temperaturas
altas e Ondas de Calor (média percentual em cada período temporal).
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A Figura 7 apresenta as respostas referentes aos impactes da diminuição do Gelo /
Geada / Neve, sendo neste evento climático que se verificam as maiores discrepâncias
entre as perceções da maioria dos municípios e as entidades regionais e nacionais (com
Alpiarça mais alinhada com as outras entidades reconhecendo uma importância
reduzida destes efeitos) bem como as entidades regionais e nacionais). Relativamente às
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Tempestades / Tornados & Trovoadas / Raios, é claro um alinhamento das respostas
que apontam uma importância elevada, sendo que os Municípios de Santarém e
Chamusca atribuíram uma média superior de “muito importante” a estes impactes.
Figura 7 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pelo Gelo / Geada /
Neve (média percentual em cada período temporal).
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Figura 8 | Classificação atribuída “muito importante” aos impactes sentidos pelas Tempestades
/ Tornados & Trovoadas / Raios (média percentual em cada período temporal).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fica patente nesta análise, que a perceção generalizada das partes interessadas na
Lezíria do Tejo é de que os impactes decorrentes dos eventos climáticos têm já uma
importância elevada que será agravada no futuro. Pela análise desagregada foi possível
perceber que as perceções dos diferentes Municípios estão, na sua maioria, alinhadas,
no entanto, não correspondem em todos os casos ao percecionado pelas Entidades
Regionais e Nacionais, que revelaram respostas mais conservadoras, nomeadamente
relativamente ao período presente.
A disseminação deste inquérito permitiu traçar o quadro geral das perceções dos atoreschave na região da Lezíria do Tejo, o que permitirá, cruzar estes dados com a avaliação
técnica desenvolvida por cada município. Os resultados obtidos neste inquérito poderão
também informar a estratégia de comunicação e sensibilização seguida no âmbito do
Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo, permitindo identificar os
pontos mais sensíveis que devem ser acomodados na estratégia.
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III.2 -COMPONENTE PARTICIPATIVA | 2º QUESTIONÁRIO ONLINE
Definição dos Pesos dos Critérios de Avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação

1 ENQUADRAMENTO
O desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo integra uma forte componente participativa que acompanha todo o
processo, com diferentes eventos que têm o objetivo de envolver as partes
interessadas, contribuindo assim para as diferentes fases. A fase de avaliação das
opções de adaptação e mitigação segue a aplicação de uma análise multicritério,
permitindo elaborar uma análise comparativa das opções, de acordo com um conjunto
de critérios. É por isso tido em conta a multiplicidade e heterogeneidade das diferentes
opções e dos efeitos que produzirão.
Uma abordagem desta natureza tem uma subjetividade associada, uma vez que
depende das perceções dos intervenientes, é por isso importante alargar o
envolvimento nesta fase às diferentes partes interessadas. Neste sentido, foi
desenvolvido um inquérito online para apoio à definição dos pesos a atribuir aos
critérios de avaliação das opções de adaptação e mitigação.
Este inquérito foi enviado para todos stakeholders envolvidos desde o início do processo
colaborativo, e que por isso participaram nos workshops (ver lista participantes no
ANEXO I) O principal objetivo do inquérito foi suportar a atribuição de pesos aos
diferentes critérios de avaliação. O grau de prioridade das diferentes opções de
adaptação e mitigação é assim dado de acordo com a sua capacidade de alcançar os
objetivos estratégicos estabelecidos, definidos através de um conjunto de critérios:
Urgência, Equidade, Legitimidade, Flexibilidade, Eficácia, Sinergias, Custos, Eficiência. A
escolha destes critérios foi baseada na proposta do Manual de Avaliação das Opções de
Adaptação do ClimAdaPT.Local de acordo com as definições descritas no Quadro 1.

Quadro 1 | Critérios de Avaliação
Critério
Eficácia
Eficiência
Equidade
Flexibilidade

Definição
As ações irão ao encontro dos objetivos, ou seja, produzirão os efeitos
desejados?
Os benefícios da opção excedem os custos? Os objetivos serão atingidos com
o mínimo de erros, tempo e esforço possível (facilidade de implementação)?
A ação afeta beneficamente e de forma equivalente várias áreas ou grupos
vulneráveis?
A opção é flexível e permitirá ajustamentos e incrementos na
implementação?
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Critério
Legitimidade
Urgência
Sinergias
Custos

Definição
A ação é aceitável política e socialmente?
Qual o grau de urgência? É uma opção prioritária face à vulnerabilidade do
conselho/setor e aos impactes observados?
Coerência com outros objetivos estratégicos: a ação ajuda a alcançar outros
objetivos da estratégia de adaptação do Plano?
Quais os custos económicos para o município?

2 METODOLOGIA
Para a definição dos pesos a atribuir a cada critério foi adotada a metodologia do Simo’s
card method (Simo’s, 1990) adaptando o processo de recolha de informação participada
a um inquérito realizado, permitindo uma priorização individual dos diferentes critérios
em análise. Foi pedido no questionário que cada pessoa atribuísse uma importância
relativa aos oito critérios entre o “menos importante” e o “mais importante”, sendo
dada a possibilidade de conferir a mesma importância a mais do que um critério
(critérios ex aequo), assim como a possibilidade de refletir a importância muito superior
entre critérios através das posições atribuídas. A cada critério foi associada uma
descrição, bem como as questões associadas que deverão ser respondidas aquando a
classificação de cada opção, ou seja, o que define o próprio critério, para uma fácil e
alinhada compreensão dos conceitos, como descrito no Quadro 1.
Desta forma, a atribuição de importância aos critérios foi realizada através de rankings
baseados em perceções individuais permitindo:
a) Refletir a diferença de importância (quando superior a 1X) entre dois critérios
consecutivos;
b) Refletir a diferença de importância entre o critério menos importante e o mais
importante;
c) Atribuir a mesma importância a diferentes critérios;
d) Definir um conjunto de pesos independentes da opção de adaptação/mitigação
em causa.
O resultado final foi a atribuição de pesos específicos a cada critério de avaliação de
acordo com as perceções das partes interessadas, que permitirão avaliar a prioridade
das várias Opções de Adaptação, de acordo com a sua eficácia, eficiência, equidade,
flexibilidade, legitimidade, urgência, sinergias e custos.
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3 RESULTADOS
Os resultados foram obtidos seguindo o processo de normalização Simo’s (Simos, 1990),
que prevê um ranking dos critérios desde os menos importantes aos mais importantes,
contabilizando posições em branco entre critérios consecutivos, seguido da atribuição
de uma posição e respetiva determinação de pesos (não normalizados e seguidamente
normalizados). Foi feito este processo para as 17 respostas obtidas e depois efetuada
uma média dos pesos finais. O Quadro 2 apresenta o resultado final da definição de
pesos para os oito critérios tendo em conta os resultados obtidos nos questionários.
Quadro 2 | Pesos atribuídos aos Critérios de Avaliação
Critério

Peso (%)

Eficácia

17

Sinergias

14

Urgência

13

Eficiência

12

Equidade

12

Flexibilidade

12

Custos

11

Legitimidade

9

1

1 - Depois de aplicado o método de normalização a partir dos rankings formados nas respostas ao inquérito.

O critério que mais se destacou foi a Eficácia, sendo a Legitimidade o critério com o
peso inferior. Com pesos iguais ficaram: “Eficiência, Equidade, e Flexibilidade”.
No Quadro 3, encontram-se os máximos e mínimos atribuídos, bem como o desvio
padrão. É possível verificar que há alguma diferença entre as respostas obtidas,
principalmente no que respeita ao critério “flexibilidade” e “legitimidade”.
Quadro 3 | Valores mínimos, máximos e desvio padrão dos pesos
atribuídos aos Critérios de Avaliação
Critério

Min (%)

Máx (%)

Desvio Padrão

Eficácia

7

24

5,5

Sinergias

4

22

6,8

Urgência

3

19

4,9

Eficiência

4

19

4,7
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Critério

Min (%)

Máx (%)

Desvio Padrão

Equidade

3

18

5,5

Flexibilidade

3

22

7,5

Custos

3

22

5,7

Legitimidade

2

24

7,0

1 - Depois de aplicado o método de normalização a partir dos rankings formados nas respostas ao inquérito
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ANEXO IV
PROJEÇÕES
CLIMÁTICAS

ANEXO IV – PROJEÇÕES CLIMÁTICAS
As alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo são apresentadas no Quadro
seguinte, incluindo o conjunto global das anomalias projetadas para diferentes variáveis
climáticas, a médio e longo prazo. Os dados referem-se a dois modelos climáticos e dois
cenários (RCP4.5. e RCP8.5).
Projeções

Anomalias

Histórico
Variável

Modelo

Climática

Climático

Simulado
Mês

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

(19712000)

Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)
Temperatura
média (ºC)

RCP 4.5
2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2070

2100

1

jan

9,31

10,52

10,56

10,79

11,44

1,21

1,25

1,48

2,13

1

fev

9,48

10,44

10,71

10,80

11,51

0,96

1,23

1,32

2,03

1

mar

11,10

11,61

12,05

12,19

13,26

0,51

0,95

1,09

2,16

1

abr

12,81

13,26

13,95

14,25

15,22

0,45

1,14

1,44

2,41

1

mai

15,04

16,91

16,51

17,35

18,72

1,87

1,47

2,31

3,68

1

jun

20,30

21,52

22,10

22,18

24,72

1,22

1,80

1,88

4,42

1

jul

23,39

25,03

26,24

26,14

28,42

1,64

2,85

2,75

5,03

1

ago

23,24

24,89

25,46

26,27

27,89

1,65

2,22

3,03

4,65

1

set

20,23

22,59

22,94

23,78

25,57

2,36

2,71

3,55

5,34

1

out

15,70

17,50

18,14

18,60

20,22

1,80

2,44

2,90

4,52

1

nov

12,38

13,43

14,02

14,01

15,62

1,05

1,64

1,63

3,24

1

dez

9,95

10,81

11,00

11,63

12,88

0,86

1,05

1,68

2,93

2

jan

8,23

9,36

9,32

9,61

10,70

1,13

1,09

1,38

2,47

2

fev

9,05

10,02

10,36

10,35

11,62

0,97

1,31

1,30

2,57

2

mar

10,69

11,44

11,56

11,85

13,00

0,75

0,87

1,16

2,31

2

abr

12,35

13,78

13,57

14,20

15,66

1,43

1,22

1,85

3,31

2

mai

14,27

16,35

16,38

16,86

18,66

2,08

2,11

2,59

4,39

2

jun

18,15

20,29

20,28

20,88

23,13

2,14

2,13

2,73

4,98

2

jul

21,68

23,47

23,46

24,52

26,23

1,79

1,78

2,84

4,55

2

ago

21,96

24,07

23,87

24,28

26,48

2,11

1,91

2,32

4,52

2

set

18,96

21,01

21,18

21,49

23,48

2,05

2,22

2,53

4,52

2

out

15,08

16,79

16,68

17,41

19,05

1,71

1,60

2,33

3,97

2

nov

11,41

12,83

12,91

13,21

14,79

1,42

1,50

1,80

3,38

2

dez

8,95

10,20

10,22

10,26

12,00

1,25

1,27

1,31

3,05
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Projeções

Anomalias

Histórico
Variável

Modelo

Climática

Climático

Simulado
Mês

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

(19712000)

Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
máxima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)

RCP 4.5
2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2070

2100

1

jan

13,11

14,03

14,33

14,44

15,20

0,92

1,22

1,33

2,09

1

fev

13,90

14,61

14,99

15,10

15,54

0,71

1,09

1,20

1,64

1

mar

16,07

16,37

17,05

17,03

18,12

0,30

0,98

0,96

2,05

1

abr

18,14

18,26

19,31

19,71

20,74

0,12

1,17

1,57

2,60

1

mai

20,68

23,32

22,41

23,67

25,07

2,64

1,73

2,99

4,39

1

jun

27,48

28,84

29,69

29,66

32,66

1,36

2,21

2,18

5,18

1

jul

31,50

33,34

34,86

34,55

37,12

1,84

3,36

3,05

5,62

1

ago

31,00

32,90

33,42

34,41

36,10

1,90

2,42

3,41

5,10

1

set

26,87

29,67

29,91

31,00

32,85

2,80

3,04

4,13

5,98

1

out

20,82

22,80

23,50

23,97

25,93

1,98

2,68

3,15

5,11

1

nov

16,46

17,63

18,26

18,22

19,91

1,17

1,80

1,76

3,45

1

dez

13,68

14,47

14,83

15,30

16,67

0,79

1,15

1,62

2,99

2

jan

12,97

14,02

14,40

14,16

15,33

1,05

1,43

1,19

2,36

2

fev

14,54

15,10

15,51

15,74

16,77

0,56

0,97

1,20

2,23

2

mar

16,53

17,13

17,19

17,29

18,66

0,60

0,66

0,76

2,13

2

abr

18,25

19,96

19,36

20,39

21,83

1,71

1,11

2,14

3,58

2

mai

20,31

22,95

22,69

23,41

25,35

2,64

2,38

3,10

5,04

2

jun

25,21

27,42

27,31

28,15

30,64

2,21

2,10

2,94

5,43

2

jul

29,39

31,37

31,35

32,75

34,37

1,98

1,96

3,36

4,98

2

ago

29,86

32,01

31,76

32,25

34,49

2,15

1,90

2,39

4,63

2

set

25,98

28,07

28,36

28,54

30,67

2,09

2,38

2,56

4,69

2

out

20,72

22,53

22,37

23,04

24,98

1,81

1,65

2,32

4,26

2

nov

16,16

17,89

17,78

17,94

19,31

1,73

1,62

1,78

3,15

2

dez

13,47

14,90

14,74

14,89

16,26

1,43

1,27

1,42

2,79

1

jan

5,50

7,01

6,79

7,15

7,67

1,51

1,29

1,65

2,17

1

fev

5,05

6,27

6,43

6,50

7,49

1,22

1,38

1,45

2,44

1

mar

6,14

6,85

7,06

7,35

8,40

0,71

0,92

1,21

2,26

1

abr

7,47

8,26

8,59

8,79

9,71

0,79

1,12

1,32

2,24

1

mai

9,39

10,50

10,62

11,02

12,38

1,11

1,23

1,63

2,99

1

jun

13,11

14,21

14,51

14,70

16,77

1,10

1,40

1,59

3,66
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Projeções

Anomalias

Histórico
Variável

Modelo

Climática

Climático

Simulado
Mês

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

(19712000)

Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Temperatura
mínima (ºC)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)

RCP 4.5
2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2070

2100

1

jul

15,27

16,72

17,61

17,73

19,73

1,45

2,34

2,46

4,46

1

ago

15,49

16,87

17,51

18,13

19,67

1,38

2,02

2,64

4,18

1

set

13,60

15,50

15,97

16,56

18,29

1,90

2,37

2,96

4,69

1

out

10,58

12,20

12,78

13,23

14,52

1,62

2,20

2,65

3,94

1

nov

8,30

9,24

9,79

9,80

11,34

0,94

1,49

1,50

3,04

1

dez

6,21

7,15

7,16

7,96

9,08

0,94

0,95

1,75

2,87

2

jan

3,48

4,71

4,24

5,05

6,07

1,23

0,76

1,57

2,59

2

fev

3,56

4,94

5,22

4,97

6,46

1,38

1,66

1,41

2,90

2

mar

4,84

5,76

5,92

6,41

7,33

0,92

1,08

1,57

2,49

2

abr

6,45

7,59

7,77

8,01

9,50

1,14

1,32

1,56

3,05

2

mai

8,23

9,75

10,07

10,32

11,97

1,52

1,84

2,09

3,74

2

jun

11,09

13,16

13,24

13,61

15,63

2,07

2,15

2,52

4,54

2

jul

13,96

15,57

15,58

16,30

18,09

1,61

1,62

2,34

4,13

2

ago

14,06

16,12

15,98

16,31

18,47

2,06

1,92

2,25

4,41

2

set

11,94

13,96

14,01

14,43

16,30

2,02

2,07

2,49

4,36

2

out

9,44

11,05

10,99

11,78

13,12

1,61

1,55

2,34

3,68

2

nov

6,65

7,76

8,04

8,49

10,27

1,11

1,39

1,84

3,62

2

dez

4,43

5,50

5,70

5,63

7,75

1,07

1,27

1,20

3,32

1

jan

155,35

213,58

166,31

207,36

180,84

58,23

10,96

52,01

25,49

1

fev

130,62

126,32

123,71

132,97

139,47

-4,30

-6,91

2,35

8,85

1

mar

96,74

118,47

84,74

90,59

108,95

21,73

-12,00

-6,15

12,21

1

abr

86,89

85,45

71,97

63,65

55,09

-1,44

-14,92

-23,24

-31,80

1

mai

72,11

33,09

47,65

44,25

40,33

-39,02

-24,46

-27,86

-31,78

1

jun

23,81

23,98

14,4

11,05

7,52

0,17

-9,41

-12,76

-16,29

1

jul

3,26

4,61

4,31

6,69

3,71

1,35

1,05

3,43

0,45

1

ago

11,71

6,44

9,92

5,78

8,87

-5,27

-1,79

-5,93

-2,84

1

set

47,31

22,14

24,32

20,85

20,16

-25,17

-22,99

-26,46

-27,15

1

out

131,18

104,13

92,84

88,7

58,04

-27,05

-38,34

-42,48

-73,14

1

nov

179,36

158,6

136,68

151,18

131,89

-20,76

-42,68

-28,18

-47,47

1

dez

156,73

175,17

192,39

186,34

167,69

18,44

35,66

29,61

10,96
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Projeções

Anomalias

Histórico
Variável

Modelo

Climática

Climático

Simulado
Mês

Nº de dias de
precipitação
Velocidade
média do vento
à superfície
(m/s)
Velocidade
média do vento
à superfície
(m/s)
Nº médio de dias
de verão
Nº médio de dias
de verão
Nº médio de dias
muito quentes
Nº médio de dias
muito quentes
Duração média
de ondas de
calor (nº dias)
Nº médio de dias
em onda de calor
Nº médio de
noites tropicais
Nº médio de
noites tropicais
Nº médio de dias
de geada
Nº médio de dias
de geada

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

(19712000)

Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Precipitação
média (mm)
Nº de dias de
precipitação

RCP 4.5
2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2

jan

88,64

107,33

81,29

107,86

114,25

18,69

-7,35

19,22

25,61

2

fev

65,23

91,04

82,69

63,05

74,75

25,81

17,46

-2,18

9,52

2

mar

68,72

72,11

80,08

85,83

62,69

3,39

11,36

17,11

-6,03

2

abr

79,53

48,66

72,7

52,6

51,32

-30,87

-6,83

-26,93

-28,21

2

mai

49,41

30,84

33,82

32,73

29,06

-18,57

-15,59

-16,68

-20,35

2

jun

13,66

14,38

13,62

13,69

11,45

0,72

-0,04

0,03

-2,21

2

jul

6,23

3,94

1,93

2,57

1,85

-2,29

-4,30

-3,66

-4,38

2

ago

6,16

7,69

6,62

4,2

5,43

1,53

0,46

-1,96

-0,73

2

set

17,11

22,41

18,82

23,19

13,63

5,30

1,71

6,08

-3,48

2

out

69,91

66,43

63,83

65,9

43,28

-3,48

-6,08

-4,01

-26,63

2

nov

94,37

74,85

88,19

85,52

94,25

-19,52

-6,18

-8,85

-0,12

2

dez

111,85

87,03

113,52

95,82

120,39

-24,82

1,67

-16,03

8,54

1

Anual

121,87

113,83

106,03

105,90

95,60

-8,03

-15,83

-15,97

-26,27

2

Anual

96,43

87,40

89,20

86,07

82,23

-9,03

-7,23

-10,37

-14,20

1

Anual

3,70

3,74

3,66

3,72

3,68

0,03

-0,04

0,02

-0,02

2

Anual

3,48

3,40

3,41

3,44

3,41

-0,08

-0,07

-0,04

-0,07

1

Anual

104

127

132

138

156

24

28

35

52

2

Anual

97

123

121

130

155

26

24

33

58

1

Anual

21

35

39

44

62

15

19

23

42

2

Anual

8

20

18

24

44

12

10

16

36

1

Anual

6

12

13

13

17

5,5

7,0

7,3

10,8

2

Anual

6

10

10

12

17

4,0

4,0

5,9

10,9

1

Anual

5

12

16

19

40

7

11

14

36

2

Anual

1

4

3

6

20

3

3

5

19

1

Anual

4

1

1

1

0

-3

-3

-3

-4

2

Anual

15

8

5

6

1

-8

-10

-9

-14
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Projeções

Anomalias

Histórico
Variável

Modelo

Climática

Climático

Simulado
Mês

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

(19712000)

Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)
Humidade
Relativa (%)

RCP 4.5
2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2041-

2071-

2070

2100

2070

2100

2070

2100

2070

2100

1

jan

87,68

87,67

87,8

87,21

87,38

0

0

0

0

1

fev

85,01

86,03

85,42

86,31

86,04

1

0

1

1

1

mar

82,37

82,54

81,18

82,41

82,58

0

-1

0

0

1

abr

78,42

79,9

77,36

76,83

75,94

1

-1

-2

-2

1

mai

75,84

70,84

72,28

69,56

68,03

-5

-4

-6

-8

1

jun

64,04

61,59

60,04

60,75

56,05

-2

-4

-3

-8

1

jul

55,48

53,43

51,31

53

50,48

-2

-4

-2

-5

1

ago

57,01

54,54

55,89

53,12

53,86

-2

-1

-4

-3

1

set

65,51

59,96

60,6

57,18

56,91

-6

-5

-8

-9

1

out

79,71

75,13

74,4

74,22

69,53

-5

-5

-5

-10

1

nov

86,23

85,02

85,17

84,96

83,33

-1

-1

-1

-3

1

dez

87,35

88,17

88,3

88,03

88

1

1

1

1

2

jan

86,71

86,19

86,28

86,25

86,13

-1

0

0

-1

2

fev

81,12

81,74

82,21

80,69

80,89

1

1

0

0

2

mar

75,46

75,85

76,61

76,38

75,39

0

1

1

0

2

abr

73,45

70,88

73,33

71,5

70,4

-3

0

-2

-3

2

mai

70,65

65,87

68,03

66,42

64,6

-5

-3

-4

-6

2

jun

63,75

62,28

63

61,4

57,7

-1

-1

-2

-6

2

jul

59,89

57,12

57,91

55,48

54,25

-3

-2

-4

-6

2

ago

58,76

56,48

57,97

57,93

55,89

-2

-1

-1

-3

2

set

63,88

63,59

64,21

63,65

61,33

0

0

0

-3

2

out

75,46

74,78

75,61

74,65

72,44

-1

0

-1

-3

2

nov

83,56

81,96

83,67

83,04

82,99

-2

0

-1

-1

2

dez

86,94

86,56

87,01

86

86,46

0

0

-1

0
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ANEXO V
DESCRIÇÃO DAS
MEDIDAS DE
ADAPTAÇÃO E
MITIGAÇÃO

ANEXO V – DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

Código
Medida

Titulo

V1

Requalificação dos
Ecossistemas
Ribeirinhos

V2

Infraestruturas
verdes em meio
urbano

V3

Promoção da
floresta

V4

Manutenção da
floresta

V5

Proteção de zonas
declivosas

V6

Fachadas e
coberturas verdes

V7

Hortas urbanas

V8

Renaturalização de
linhas de água

C1

Estruturas de
retenção de água

C2

Infraestruturas de
combate a
incêndios

C3

Melhoramento da
rede pública

C4

Sistema de diques e
estruturas de
contenção

C5
C6

Adaptação de
edificações
Tecnologias nos
edifícios e espaço
público

Descrição
Requalificação / reabilitação de galerias ripícolas e / ou linhas de água, (ex.: limpeza
de espécies invasoras), preservação de ecossistemas, com recurso a técnicas
preferenciais de engenharia natural, para reduzir o efeito de cheias, secas, melhorar
a qualidade da água e aumentar a biodiversidade.
Aumento ou criação de espaços verdes, (ex.: jardins, parques, quintas), aumento ou
criação de estrato arbóreo, corredores ecológicos, (espécies devidamente
selecionadas) em meio urbano, para reduzir o efeito de temperaturas elevadas "ilha
de calor", reduzir o efeito de cheias rápidas através da permeabilização / infiltração
de água no solo, aumentar a biodiversidade, aumentar o ensombramento e o bemestar da população.
Promoção de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), de mosaico florestal, de
silvicultura preventiva, e de outras medidas de apoio à produção florestal, para
aumentar a eficiência e reduzir o risco de incêndio.
Aumento / manutenção das faixas de gestão de combustível (ex.: rede primária,
secundária, rede viária, construções), e de apoio a técnicas adequadas de limpeza
(corta mato, grade), para reduzir o risco e efeito do incêndio.
Implementação de barreiras naturais (vegetação) em zonas declivosas, para reduzir
o risco de derrocada, perda de bens e vidas humanas.
Introdução de fachadas e / ou coberturas verdes nos edifícios municipais, para
aumentar o conforto térmico, reduzir o efeito de temperaturas elevadas "ilha de
calor", reduzir o efeito de cheias rápidas através da infiltração lenta de água na rede
e aumentar a biodiversidade.
Aumento ou criação de espaços verdes produtivos em meio urbano, nomeadamente
Hortas Urbanas, para reduzir o efeito de cheias rápidas através da permeabilização /
infiltração de água no solo e contribuir para o bem-estar da população.
Renaturalização de linhas de água que se encontrem canalizadas, reduzir o efeito de
cheias rápidas através da infiltração lenta de água na rede e aumentar a
biodiversidade.
Construção de bacias de retenção, de estruturas de armazenamento de água, de
barragens, aproveitando as águas pluviais, dos cursos de água ou de descarga de
piscinas para fins variados (ex.: rega de jardins públicos, combate a incêndios,
limpeza, aumento de reservas de água), para reduzir o efeito de seca e a escassez de
água.
Construção de infraestruturas de apoio / aquisição de equipamento, para o combate
/ prevenção de incêndios e defesa da floresta.
Redimensionamento da rede pública de saneamento / pluviais (aumento da seção),
criação de redes separativas de pluviais e saneamento em meio urbano, aumento da
cobertura de rede pública de água e saneamento, para mitigar o efeito de cheias
rápidas e melhorar a distribuição /qualidade da água.
Reabilitação estrutural e requalificação do sistema de diques (reforço /
redimensionamento / repavimentação), construção de novas estruturas de
contenção / de escoamento difuso da água, para controlar o efeito das cheias nos
cursos de água.
Adaptação das edificações em zonas de risco (ex.: cheia, derrocada, incêndio),
adaptação de edifícios "abrigo", para reduzir as perdas materiais e humanas.
Introdução de materiais / tecnologias nos edifícios e / ou no espaço público, para
promover a eficiência de recursos e o bem-estar (ex.: sistemas de gestão de rega, de
água, de resíduos, de energia, qualidade do ar, reaproveitamento de águas residuais
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NE1

Sensibilização e
formação

NE2

IGT e planos
setoriais

NE3

Regulamentação e
incentivos fiscais

NE4

Projetos específicos

M1

Eficiência
energética

M2

Mobilidade elétrica
/ eficiente

M3

Mobilidade suave

/ pluviais, soluções de ensombramento), desenvolvimento de projetos piloto em
várias áreas.
Sensibilização à população / grupos específicos na componente da prevenção, risco e
atuação, alteração de comportamentos, face à problemática ambiental (ex.: cheias,
incêndios, secas, uso da água e do solo).
Integração de medidas de adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT),
revisão e articulação dos IGT e outros planos setoriais (ex.: ordenamento do espaço
urbano, rural, florestal, agrícola).
Regulamentação municipal e / ou incentivos fiscais que promovam o aumento de
áreas permeáveis, áreas verdes, coberturas / fachadas verdes, estabilização de solos,
materiais de construção de baixo impacto ambiental, instalações de parques
fotovoltaicos/eólicos, industrias eficientes, limite a edificações em zonas de risco,
compensação por novas infraestruturas, em operações urbanísticas de propriedade
privada.
Desenvolvimento / integração em projetos específicos (ex.: cabras sapadoras, aldeia
segura pessoas seguras, idoso em segurança, sistema integrado de alerta precoce,
estudo genético de pinheiro / sobreiro, saúde), face à problemática ambiental (ex.:
cheias, incêndios, secas, uso da água e do solo) e / ou face à realidade social (ex.:
apoio na limpeza de combustível a pessoas desfavorecidas).
Substituição de equipamento existente por tecnologia mais eficiente (iluminação
pública e interior por LED, bombas de calor, aparelhos de ar-condicionado),
intervenções de eficiência energética em edifícios (sistemas e componente opaca),
para redução de consumo energético.
Aquisição de veículos elétricos, incentivo à utilização de transportes públicos de
baixas emissões de CO2, manutenção / aumento da rede de carregamento elétrico,
tecnologia de gestão de frota, rede de transportes intermodal, para otimização de
recursos e redução das emissões de CO2.
Aumento / criação da rede ciclável e de vias pedonais, em meio urbano / meio rural
de valorização da paisagem, para redução das emissões de CO2, saúde, bem-estar.
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ANEXO VI
CLASSIFICAÇÃO FINAL
DAS MEDIDAS

ANEXO VI – CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS MEDIDAS

Flexibilidade

Legitimidade

Urgência

Sinergias

Custos

C2

Equidade

C1

Eficiência

V8

Eficácia

V7

Custos

V6

Sinergias

V5

Urgência

V4

Legitimidade

V3

Flexibilidade

V2

Requalificação dos
Ecossistemas
Ribeirinhos
Infraestruturas
verdes em meio
urbano
Promoção da
floresta
Manutenção da
floresta
Proteção de zonas
declivosas
Fachadas e
coberturas verdes
Hortas urbanas
Renaturalização de
linhas de água
Estruturas de
retenção de água
Infraestruturas de
combate a incêndios

Equidade

V1

TÍTULO

Eficiência

CÓDIGO
DA
MEDIDA

PESOS DE CADA CRITÉRIO (0-1)

Eficácia

CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO (1 A 5)

4,75

3,75

4,25

4,00

4,25

3,75

3,75

2,25

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,890

4,75

4,25

4,50

4,25

4,50

4,50

4,75

2,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

4,298

3,25

3,00

3,25

3,50

3,50

4,75

4,00

2,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,435

4,00

3,50

3,75

3,50

3,50

4,75

4,25

2,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,800

4,75

3,75

3,50

3,75

4,00

4,50

3,50

1,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,755

4,75

3,75

3,50

3,25

3,75

3,50

3,75

1,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,550

3,25

3,00

3,50

3,75

3,50

2,75

3,25

3,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,240

4,25

3,25

3,25

3,25

3,75

3,75

3,75

1,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,435

4,75

4,50

4,25

3,50

3,75

4,50

4,50

1,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,995

4,25

4,00

4,25

3,25

4,00

4,25

3,50

1,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,670
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Flexibilidade

Legitimidade

Urgência

Sinergias

Custos

M3

Equidade

M2

Eficiência

NE4
M1

Eficácia

NE3

Custos

NE2

Sinergias

NE1

Urgência

C6

Legitimidade

C5

Flexibilidade

C4

Melhoramento da
rede pública
Sistema de diques e
estruturas de
contenção
Adaptação de
edificações
Tecnologias nos
edifícios e espaço
público
Sensibilização e
formação
IGT e planos setoriais
Regulamentação e
incentivos fiscais
Projetos específicos
Eficiência energética
Mobilidade elétrica /
eficiente
Mobilidade suave

Equidade

C3

TÍTULO

Eficiência

CÓDIGO
DA
MEDIDA

PESOS DE CADA CRITÉRIO (0-1)

Eficácia

CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO (1 A 5)

4,25

3,25

4,25

3,50

4,00

4,25

3,50

1,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,555

4,75

3,75

3,50

2,25

3,50

3,75

3,25

1,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,315

4,25

4,25

4,50

3,00

4,50

4,25

3,75

1,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,808

4,00

3,75

3,75

3,25

4,00

3,00

4,25

1,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,508

4,00

4,25

5,00

4,75

4,50

4,75

5,00

3,75

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

4,495

3,00

2,75

4,00

3,00

4,25

4,50

4,25

4,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,683

3,25

2,75

3,75

3,50

3,50

3,50

4,00

3,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,468

4,25
4,00

3,75
4,00

4,25
3,00

4,00
4,00

4,50
4,75

4,00
3,25

4,25
2,75

2,75
2,50

0,17
0,17

0,12
0,12

0,12
0,12

0,12
0,12

0,09
0,09

0,13
0,13

0,14
0,14

0,11
0,11

3,985
3,510

4,25

4,00

3,00

3,50

4,25

3,50

2,75

1,50

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,370

3,50

3,25

3,75

3,75

4,50

3,25

3,25

2,00

0,17

0,12

0,12

0,12

0,09

0,13

0,14

0,11

3,388
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ANEXO VII
AVALIAÇÃO DAS
MEDIDAS NO ÂMBITO
DO ORDENAMENTO

ANEXO VII – AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NO
ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Condições físicas do
Território

Medida de Adaptação

Exposição Territorial

V2

Infraestruturas
verdes em meio
urbano

V3

Promoção da
floresta

Temperatura elevada/
onda de calor
Inundações/cheias
Temperatura elevada/
onda de calor
Secas

V4

Manutenção da
floresta

Temperatura elevada/
onda de calor
Secas

V5

Proteção de
zonas
declivosas

Precipitação intensa;
Vento forte

Relevo/ geomorfologia

V7

Hortas urbanas

Inundações/cheias

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia

V8

Renaturalização
de linhas de
água

Inundações/cheias

Relevo/ geomorfologia
Rede hidrográfica

C1

Estruturas de
retenção de
água

Secas;
Temperatura elevada/
onda de calor
Inundações/cheias

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia
Interioridade

C3

Melhoramento
da rede pública

Inundações/cheias

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia

C4

Sistema de
diques e
estruturas de
contenção

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia
Interioridade
Relevo/ geomorfologia
Interioridade

Relevo/ geomorfologia
Interioridade

Inundações/cheias

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia

C5

Adaptação de
edificações

-

Relevo/ geomorfologia
Hidrogeologia
Interioridade

M3

Mobilidade
suave

-

-

Setores Sensíveis
Saúde
Biodiversidade e
Paisagem
Biodiversidade e
Paisagem
Florestas
Riscos Naturais e
Tecnológicos
Florestas
Segurança de Pessoas e
Bens
Riscos Naturais e
Tecnológicos
Biodiversidade e
Paisagem
Biodiversidade e
Paisagem
Saúde; Agricultura
Biodiversidade e
Paisagem
Recursos Hídricos
Biodiversidade e
Paisagem
Recursos Hídricos
Agricultura
Segurança de Pessoas e
Bens

Espaços Críticos

Interação
com outras
medidas

Aglomerados
urbanos

V7 e M4

Áreas florestais
(incluindo áreas
florestais ardidas)

V4

Áreas florestais

V3

Áreas de
instabilidade de
vertentes e/ou com
risco de erosão
Aglomerados
urbanos

V2

Zonas inundáveis/
ameaçadas por
cheias

C4

Globalidade da subregião

C3

Globalidade da subregião

C1

Linhas de água de
maior caudal

V8

Recursos Hídricos
Riscos Naturais e
Tecnológicos
Segurança de Pessoas e
Bens
Agricultura
Riscos Naturais e
Tecnológicos
Segurança de Pessoas e
Bens

Áreas edificadas em
zonas de risco
(cheia;
deslizamento; etc.)

Energia e Indústria
Economia

Aglomerados
urbanos

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo

V2

530

ANEXO VIII
INTEGRAÇÃO DAS
MEDIDAS NOS IGT

ANEXO VIII – INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT
Integração das Medidas associadas a “Infraestruturas Verdes”
Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT

Regulamento

Revisões dos PDM de todos os
Municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.
V2

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Planta de
Ordenamento
Relatório
Programa de
Execução
Plano de
Financiamento

Infraestruturas
verdes em meio
urbano

Relatório Ambiental
Na elaboração de novos PU em
todos os Municípios e na
alteração ou revisão dos
seguintes PU em vigor: PU de
Almeirim, PU de Alpiarça, PU da
Chamusca, PU da Herdade da
Agolada de Cima* (Coruche), PU
da Herdade dos
Fidalgos*(Coruche) e PU da Qta
dos Anjos e Qta do Poço

PU - Plano de
Urbanização

Regulamento

Formas de transposição

Notas de implementação

Prever parâmetros de dimensionamento e de
cedência a aplicar nas operações urbanísticas,
relativos aos espaços verdes de utilização
coletiva. Prever regulamentação adequada
para os espaços qualificados como verdes em
solo urbano e para a estrutura ecológica em
meio urbano.
Delimitar espaços verdes em solo urbano e
uma estrutura ecológica que assegure a
implementação de corredores ecológicos.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.

Em sede de revisão do PDM:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam o
aumento ou criação de espaços
verdes (ex. jardins, parques e
quintas), aumento do estrato
arbóreo, corredores ecológicos em
meio urbano;
2. Programar a execução e prever
financiamento para implementar
Prever e fasear a criação de espaços verdes.
as
ações
necessárias
ao
Prever investimento para a execução das cumprimento do ponto anterior.
ações.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever parâmetros de dimensionamento e de Em sede de elaboração, alteração
cedência a aplicar nas operações urbanísticas, e revisão de PU:
relativos aos espaços verdes de utilização 1. Contemplar zonas, orientações
coletiva. Prever regulamentação adequada e regulamentação que promovam
para os espaços qualificados como zonas o aumento ou criação de espaços
verdes, para a arborização de vias públicas e verdes (ex. jardins, parques e
para arborização de logradouros. Estabelecer quintas), aumento do estrato
orientações e prever regulamentação para a arbóreo e corredores ecológicos
estrutura ecológica em meio urbano, em meio urbano;
compatível com as ações que devem ser 2. Programar a execução e prever
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT

(Santarém).
Planta de
Zonamento
Relatório
Programa de
Execução
Modelo de
Redistribuição de
Benefícios e
Encargos
Plano de
Financiamento

(*) embora não correspondam a
áreas urbanas, mas sim, a espaços
turísticos em solo rústico considerase como aplicável esta medida dado
o caráter de meio urbano que
assumem os aldeamentos turísticos.

Na elaboração de novos PP que
envolvam meio urbano e
espaços de atividades
económicas e turísticas em
todos os Municípios e na
alteração ou revisão dos
seguintes PP em vigor: PP Zona
de “Os Águias” (Alpiarça), PP da
Zona do Eucaliptal (Alpiarça), PP
da Zona Industrial de Alpiarça,
PP da Qta de Vale de Lobos
(Azambuja), PP do Parque de
Negócios do Cartaxo/ALE, PP do
Parque de Negócios Casal
Branco, Pontével (Cartaxo), PP
da Qta da Várzea, Pontével
(Cartaxo), PP da Zona Industrial
do Monte da Barca (Coruche),

Regulamento

PP - Plano de
Pormenor

Planta de
Implantação

Relatório

Formas de transposição

Notas de implementação

implementadas.
financiamento para implementar
ações
necessárias
ao
Delimitar zonas verdes, alinhamentos as
arbóreos e uma estrutura ecológica que cumprimento do ponto anterior.
assegure a implementação de corredores
ecológicos.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
Prever e fasear a criação de espaços verdes e
as ações de arborização.
Prever a concretização do investimento
associado à criação de espaços verdes e ações
de arborização e os mecanismos de execução
associados.
Prever investimento para a execução das
ações.
Prever o regime específico para as áreas
verdes, para a arborização de vias públicas e
Em sede de elaboração, alteração
para arborização de logradouros.
e revisão de PP:
1. Contemplar áreas, orientações
Estabelecer no desenho urbano as áreas e regulamentação que promovam
destinadas as zonas verdes, os alinhamentos o aumento ou criação de espaços
arbóreos e os polígonos de implantação dos verdes (ex. jardins, parques e
edifícios que salvaguardem áreas de quintas), aumento do estrato
arbóreo e corredores ecológicos
logradouros destinadas a arborização.
em meio urbano;
2. Programar a execução e prever
financiamento para implementar
ações
necessárias
ao
Prever como opção estratégica no âmbito da as
cumprimento
do
ponto
anterior.
adaptação às alterações climáticas.
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados
PP da Zona de Expansão da ZI do
Monte da Barca (Coruche), PP
da Zona Industrial do Monte da
Barca Norte (Coruche), PP de
Sto. António Norte (Coruche),
PP do Parque de Negócios de
Rio Maior, PP da Qta da Ferraria
(Rio Maior), PP da Zona Central
de Rio Maior, PP da Herdade de
Nossa Senhora da Glória
(Salvaterra de Magos), PP de
Coitadinha (Salvaterra de
Magos), Plano de Pormenor ZDE
de Pernes (Santarém) e PP da
Zona Envolvente à EB do Jardim
de Baixo em Santarém .

Revisões dos PDM dos
Municípios: Almeirim,
Benavente, Cartaxo, Chamusca,
Coruche, Rio Maior e Santarém.

V3

Promoção da
floresta

PU que tenham uma
componente significativa de
solo rústico (espaços florestais):
PU da Herdade da Agolada de
Cima e PU da Herdade dos
Fidalgos (ambos no município
de Coruche).
Planos de pormenor que
tenham uma componente
significativa de solo rústico

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Elementos dos IGT

Formas de transposição

Programa de
Execução das Ações
Previstas

Prever e fasear a construção dos espaços
verdes e as ações de arborização.

Modelo de
Redistribuição de
Benefícios e
Encargos

Prever a investimento associado à
concretização de espaços verdes e ações de
arborização e os mecanismos de execução
associados.

Plano de
Financiamento

Prever investimento para a execução das
ações.

Relatório

Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.

Relatório Ambiental

PU - Plano de
Urbanização

Relatório

PP - Plano de
Pormenor

Relatório

Notas de implementação

Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações Em sede de elaboração, alteração
climáticas.
e revisão de PMOT contemplar,
como opção estratégica, a
promoção
das
zonas
de
intervenção florestal (ZIF), de
Prever como opção estratégica no âmbito da mosaico florestal e de silvicultura
preventiva, e de outras medidas
adaptação às alterações climáticas.
de apoio à produção florestal.

Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT

Formas de transposição

Notas de implementação

(espaços florestais): PP da Qta
da Ferraria (Rio Maior).
Regulamento

Revisões dos PDM de todos os
municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.

V4

Planta de
Ordenamento
PDM - Plano
Diretor
Municipal
Planta de
Condicionantes

Manutenção da
floresta

Relatório
Relatório Ambiental
Novos PU que tenham uma
componente significativa de
solo rústico (espaços florestais),
ou áreas abrangidas por faixas
de gestão de combustível.
Alteração ou revisão dos
seguintes planos de urbanização
em vigor: PU da Herdade da
Agolada de Cima e PU da
Herdade dos Fidalgos (ambos no
município de Coruche).

Regulamento

PU - Plano de
Urbanização

Planta de
Zonamento
Planta de
Condicionantes

Prever o regime específico para as áreas das
diversas categorias de espaço abrangidas
pelas faixas de gestão de combustível.
Ponderar a oportunidade de adequar a
classificação e qualificação do solo e os
respetivos usos e regime, dando especial
atenção ao planeamento da floresta,
valorizando e protegendo este recurso através
de um ordenamento adequando que
contribua para a sua resiliência em matéria de
incêndios.
Identificar as faixas de gestão de combustível
e as respetivas restrições legais em
cumprimento da legislação específica da
defesa da floresta contra incêndios.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever o regime específico para as zonas em
solo rústico com características florestais e
para as zonas abrangidas pelas faixas de
gestão de combustível.
Ponderar a oportunidade de adequar os
zonamentos sempre que integrem solo rústico
com características florestais e nas áreas
abrangidas por faixas de gestão de
combustível.

Em sede de revisão do PDM
contemplar
orientações
e
regulamentação que promovam o
aumento/manutenção das faixas
de gestão de combustível (ex: rede
viária, secundária, rede viária,
construções), e de apoio a
técnicas de limpeza (corta mato,
grade).

Em
sede
de
elaboração,
revisão/adaptação dos PU:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam o
aumento/manutenção das faixas
de gestão de combustível (ex: rede
viária, secundária, rede viária,
construções), e de apoio a
técnicas de limpeza (corta mato,
Identificar as faixas de gestão de combustível grade);
e as respetivas restrições legais em 2. Programar a execução e prever
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT

Relatório

Relatório Ambiental
Programa de
Execução
Plano de
Financiamento
Regulamento

Novos PP que tenham uma
componente significativa de
solo rústico (espaços florestais),
ou áreas abrangidas por faixas
de gestão de combustível.
Alteração ou revisão dos
seguintes planos de pormenor
em vigor: PP da Qta da Ferraria
(Rio Maior).

Planta de
Implantação

PP - Plano de
Pormenor

Planta de
Condicionantes

Relatório
Programa de
Execução das Ações
Previstas
Plano de

Formas de transposição

Notas de implementação

cumprimento da legislação específica da financiamento para implementar
defesa da floresta contra incêndios.
as
ações
necessárias
ao
cumprimento do ponto anterior.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação
às
alterações
climáticas.
Contemplar
estratégias
adequadas
à
recuperação de áreas ardidas e à reconversão
de zonas florestais.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever e fasear eventuais ações necessárias
ao aumento e manutenção das faixas de
gestão de combustível.
Prever investimento para a execução das
ações.
Prever o regime específico para as áreas em
solo rústico com características florestais e
para as zonas abrangidas pelas faixas de Em
sede
de
elaboração,
gestão de combustível.
revisão/adaptação
dos
PP:
Estabelecer o uso e regime adequados às 1. Contemplar orientações e
áreas de gestão de combustível abrangidas.
regulamentação que promovam o
Identificar as faixas de gestão de combustível aumento/manutenção das faixas
e as respetivas restrições legais em de gestão de combustível (ex: rede
cumprimento da legislação específica da viária, secundária, rede viária,
defesa da floresta contra incêndios.
construções), e de apoio a
Prever como opção estratégica no âmbito da técnicas de limpeza (corta mato,
adaptação
às
alterações
climáticas. grade);
Contemplar estratégias e medidas adequadas 2. Programar a execução e prever
financiamento para implementar
à gestão das faixas abrangidas.
ações
necessárias
ao
Prever e fasear eventuais ações necessárias as
ao aumento e manutenção das faixas de cumprimento do ponto anterior.
gestão de combustível.
Prever investimento para a execução das
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT

Formas de transposição

Financiamento

ações.
Prever o regime específico e os
condicionamentos a impor às zonas
declivosas, sempre que se justifique.
Atribuir uma classificação e qualificação
adequadas às áreas declivosas e áreas
contíguas. Identificar as
áreas
que
representam risco.
Identificar as áreas declivosas sobre as quais
pendem servidões administrativas e restrições
de utilidade pública.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação
às
alterações
climáticas.
Contemplar estratégias e medidas adequadas.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever o regime específico e os
condicionamentos a impor às zonas
declivosas, sempre que se justifique.
Atribuir qualificação adequada às áreas
declivosas e áreas contíguas. Identificar as
áreas associadas ao risco de derrocada.
Identificar as áreas declivosas sobres as quais
pendem servidões administrativas e restrições
de utilidade pública.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação
às
alterações
climáticas.
Contemplar estratégias e medidas adequadas.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever e fasear eventuais ações necessárias à

Regulamento

Planta de
Ordenamento
Revisão do PDM de Santarém.

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Planta de
Condicionantes
Relatório

Relatório Ambiental
V5

Proteção de zonas
declivosas
Regulamento
Planta de
Zonamento
Novos PU no município de
Santarém. Alteração ou revisão
do PU da Qta dos Anjos e Qta do
Poço (Santarém).

PU - Plano de
Urbanização

Planta de
Condicionantes
Relatório

Relatório Ambiental
Programa de
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Notas de implementação

Em sede de revisão do PDM,
contemplar
orientações
e
regulamentação que promovam
medidas de salvaguarda e
implementação
de
barreiras
naturais (vegetação) em zonas
declivosas, para reduzir o risco de
derrocada, perda de bens e de
vidas humanas.

Em
sede
de
elaboração,
revisão/adaptação de PU:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam a
integridade das zonas declivosas
2.Identificar
as
intervenções
necessárias, como implementação
de barreiras naturais (vegetação),
para reduzir o risco de derrocada,
perda de bens e de vidas
humanas.
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT
Execução
Plano de
Financiamento
Regulamento

Novos PP no município de
Santarém. Alteração ou revisão
dos seguintes planos de
pormenor em vigor: Plano de
Pormenor ZDE de Pernes
(Santarém) e PP da Zona
Envolvente à EB do Jardim de
Baixo em Santarém.

Planta de
Implantação
PP - Plano de
Pormenor

Planta de
Condicionantes
Relatório
Programa de
Execução das Ações
Previstas
Plano de
Financiamento

Regulamento
V7

Hortas urbanas:

Revisões dos PDM dos seguintes
Municípios: Almeirim e
Benavente.

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Planta de
Ordenamento
Relatório

Formas de transposição

Notas de implementação

salvaguarda das áreas declivosas.
Prever investimento para a execução das
ações.
Prever o regime específico e os
condicionamentos a impor às parcelas e áreas
onde ocorrem zonas declivosas, sempre que
se justifique.
Definir um desenho urbano e intervenções
adequadas às áreas declivosas e áreas
contíguas. Identificar as áreas associadas ao
risco de derrocada.
Identificar as áreas declivosas sobres as quais
pendem servidões administrativas e restrições
de utilidade pública.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação
às
alterações
climáticas.
Contemplar as medidas adequadas.
Prever e fasear eventuais ações necessárias à
salvaguarda das áreas declivosas.
Prever investimento para a execução das
ações.
Prever regulamentação adequada para os
espaços qualificados como verdes em solo
urbano e para a estrutura ecológica em meio
urbano, viabilizando a sua utilização agrícola
como hortas urbanas.
Delimitar espaços verdes em solo urbano e
uma estrutura ecológica que viabilizem a
implementação das hortas urbanas
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
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Em
sede
de
elaboração,
revisão/adaptação de PP:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam a
integridade das zonas declivosas
2.Identificar
as
intervenções
necessárias, como implementação
de barreiras naturais (vegetação),
para reduzir o risco de derrocada,
perda de bens e de vidas
humanas.

Esta medida deve ser articulada
com a V2.
Em sede de revisão do PDM
contemplar
orientações
e
regulamentação que promovam o
aumento ou criação de espaços
verdes produtivos em meio
urbano, nomeadamente as hortas
urbanas.
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Código

Título da medida

Tipologia
de IGT

IGT associados

Elementos dos IGT
Relatório Ambiental

Regulamento

Novos PU nos Municípios de
Almeirim e Benavente.
Alteração ou revisão do PU de
Almeirim.

PU - Plano de
Urbanização

Planta de
Zonamento
Relatório
Programa de
Execução
Plano de
Financiamento
Regulamento

Novos PP nos Municípios de
Almeirim e Benavente.

PP - Plano de
Pormenor

Formas de transposição

Notas de implementação

Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Prever regulamentação para as zonas verdes
que permita a implementação das hortas
urbanas. Estabelecer orientações e prever
regulamentação para a estrutura ecológica
em meio urbano, compatível com esta
utilização.
Delimitar zonas verdes e identificar as que
têm apetência para acolher as hortas urbanas.
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
Prever e fasear a criação de espaços verdes
devidamente infraestruturados para acolher
as hortas urbanas. Definir incentivos.
Prever investimento para a execução das
ações e contemplar incentivos.
Prever a regulamentação adequada às hortas
urbanas nas áreas destinadas a acolher esta
utilização.

Esta medida deve ser articulada
com a V2.
Em sede de elaboração, alteração
e revisão de PU:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam o
aumento ou criação de espaços
verdes produtivos em meio
urbano, nomeadamente as hortas
urbanas;
2. Programar a execução e prever
finaciamento para implementar as
ações
necessárias
ao
cumprimento do ponto anterior.

Planta de
Implantação

Estabelecer no desenho urbano as áreas
destinadas a hortas urbanas.

Relatório

Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.

Programa de
Execução das Ações
Previstas
Plano de
Financiamento

Fasear a infraestruturação
necessárias.

e as ações

Prever investimento para a execução das
ações.
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Esta medida deve ser articulada
com a V2.
Em sede de elaboração, alteração
e revisão de PP:
1. Contemplar orientações e
regulamentação adequadas à
correta utilização dos espaços
verdes para fins produtivos em
meio urbano, nomeadamente as
hortas urbanas;
2. Programar a execução e prever
financiamento para implementar
as
ações
necessárias
ao
cumprimento do ponto anterior.
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Código

V8

Título da medida

Renaturalização de
linhas de água

IGT associados

Tipologia
de IGT

Revisões dos PDM dos
Municípios de Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Salvaterra
de Magos e Santarém.

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Na elaboração de novos PU nos
Municípios de Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Salvaterra
de Magos e Santarém. Aplicável
à revisão ou alteração dos
seguintes PU em vigor: PU da
Chamusca e PU da Qta dos
Anjos e Qta do Poço (Santarém).
Na elaboração de novos PP nos
Municípios de Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Salvaterra
de Magos e Santarém. Aplicável
à revisão ou alteração dos
seguintes PP em vigor: PP do
Parque de Negócios - Casal
Branco -Pontével (Cartaxo), PP
da Qta da Várzea - Pontével
(Cartaxo), PP da Coitadinha
(Salvaterra de Magos) e PP da
ZDE de Pernes (Santarém) e PP
da Zona envolvente à EB do
Jardim de Baixo em Santarém.

Elementos dos IGT
Relatório
Relatório Ambiental

Relatório
PU - Plano de
Urbanização
Relatório Ambiental

Planta de
Implantação
Relatório
PP - Plano de
Pormenor

Programa de
Execução das Ações
Previstas
Plano de
Financiamento

Formas de transposição

Notas de implementação

Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.

Considerar a renaturalização de
linhas de água como uma opção
Prever como opção estratégica no âmbito da
estratégica e uma orientação para
adaptação às alterações climáticas.
planos de maior detalhe.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos
resultantes
das
alterações
climáticas.
Identificar as
renaturalizadas

linhas

que

devem

ser

Em sede de elaboração, alteração
e revisão de PP:
Prever como opção estratégica e ação no
1. Identificar as linhas de água a
âmbito da adaptação às alterações climáticas.
renaturalizar
e
as
ações
associadas.
2. Programar a execução e prever
Prever e fasear projetos e intervenções.
financiamento para implementar
as
ações
necessárias
ao
cumprimento do ponto anterior.
Prever investimento para a execução das
ações.
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Integração das Medidas associadas a “Infraestruturas Cinzentas”
Código Título da medida

Tipologia de
IGT

IGT associados

Elementos dos
IGT

Relatório

C1

C3

Estruturas de
retenção de água

Melhoramento da
rede pública

Revisões dos PDM de todos os
Municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.

Revisões dos PDM de todos os
Municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.
Aplica-se às alterações e
revisões dos PU em vigor, bem
como aos novos PU de todos os
Municípios (Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e

PDM - Plano
Diretor
Municipal
Relatório
Ambiental

PDM - Plano
Diretor
Municipal

PU - Plano de
Urbanização

Relatório
Relatório
Ambiental

Relatório

Formas de transposição

Notas de implementação

Esta medida deve ser articulada
com a Medida V9.
Apesar de considerada de escala
Prever como opção estratégica no âmbito da regional/intermunicipal
tem
adaptação às alterações climáticas.
tradução
direta
na
escala
municipal.
Prever ao nível estratégico a
construção de bacias de retenção,
de estruturas de armazenamento
de água, de barragens.
Considerar o aproveitamento de
Identificar como opção para minimizar efeitos águas pluviais, dos cursos de água
negativos resultantes das alterações climáticas.
ou da descarga das piscinas (ex:
pra rega de jardins públicos,
combate a incêndios, limpeza e
aumento de reservas de água).
Prever como opção estratégica no âmbito da
adaptação às alterações climáticas e analisar as
carências e necessidades de reformulação de
forma integrada e à escala municipal.
Redimensionamento da rede
Identificar como opção para minimizar efeitos pública de saneamento /pluviais
negativos resultantes das alterações climáticas.
(aumento da seção), criação de
Prever como opção estratégica no âmbito da redes separativas pluviais e
adaptação às alterações climática, analisar as saneamento em meio urbano,
carências e necessidades de reformulação de aumentando a cobertura de rede
forma integrada para a totalidade da área do PU, pública de água e saneamento.
estabelecendo o conceito geral para as
reformulações e extensões das redes e
infraestruturas associadas.

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo

541

Código Título da medida

Tipologia de
IGT

IGT associados

Elementos dos
IGT

Formas de transposição

Relatório
Ambiental

Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos resultantes das alterações climáticas.

Relatório

Ao nível do relatório e peças desenhadas das
infraestruturas que o acompanham, definir as
orientações
e
características
de
redimensionamento da rede pública de
saneamento /pluviais (em particular o aumento
da seção) e promover a criação de redes
separativas pluviais e saneamento em meio
urbano

Notas de implementação

Santarém).

Aplica-se às alterações e
revisões dos PP em vigor, bem
como aos novos PP de todos os
Municípios (Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém).

C4

Sistema de diques
e estruturas de
contenção

Aplica-se às alterações e
revisões dos PP em vigor, bem
como aos novos PP que
abranjam áreas com as
infraestruturas descritas ou com
necessidade de construção de
novas, nos Municípios de
Almeirim, Alpiarça, Azambuja,
Benavente, Cartaxo, Chamusca,
Golegã, Rio Maior e Santarém.

PP - Plano de
Pormenor
Programa de
Execução das
Ações Previstas
Plano de
Financiamento
Planta de
Implantação

PP - Plano de
Pormenor

Relatório

Programa de
Execução das
Ações Previstas

Prever e fasear as intervenções necessárias.
Prever investimento
intervenções.

para a

execução

das

Identificar as áreas e infraestruturas a serem Esta medida tem um caráter
intervencionadas e prever outras que se revelem operacional e deve ser articulada
com as medidas V9 e C1.
necessárias.
Em
sede
de
elaboração,
revisão/alteração dos PP, sempre
Justificar e descrever as intervenções e que se encontrem áreas com as
contemplar orientações para a sua concretização. estruturas mencionadas:
1. Contemplar propostas de
intervenção e faseamento que
promovam reabilitação estrutural
Prever e fasear as intervenções necessárias.
e requalificação do sistema de
diques
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Código Título da medida

Tipologia de
IGT

IGT associados

Elementos dos
IGT

Plano de
Financiamento

Revisões dos PDM de todos os
Municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.

Relatório
PDM - Plano
Diretor
Municipal

Relatório
Ambiental

Regulamento
C5

Adaptação de
edificações

Aplica-se às alterações e
revisões dos PU em vigor, bem
como aos novos PU que
abranjam áreas de risco em
todos os Municípios (Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche,
Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém).

Planta de
Zonamento
PU - Plano de
Urbanização
Relatório

Relatório
Ambiental
Aplica-se às alterações e

PP - Plano de

Regulamento

Formas de transposição

Prever investimento
intervenções.

para a

execução

Notas de implementação
(reforço/redimensionamento/repa
vimentação, construção de novas
estruturas de contenção /de
escoamento difuso da água para
das controlar o efeito das cheias nos
cursos de água.
2. Programar a execução e prever
financiamento para implementar
as
ações
necessárias
ao
cumprimento do ponto anterior.

Em sede de revisão do PDM,
Prever como opção estratégica no âmbito da
contemplar
orientações
e
adaptação às alterações climáticas.
regulamentação que promovam
medidas de adaptação das
edificações em zonas de risco (ex:
Identificar como opção para minimizar efeitos
cheias, derrocada, incêndio),
negativos resultantes das alterações climáticas.
adaptação de edifícios "abrigo".
Em áreas de risco prever regime específico que
contribua para a adaptação das edificações
Em
sede
de
elaboração,
existentes.
revisão/alteração de PU:
1. Contemplar orientações e
Identificar as áreas de risco.
regulamentação que promovam
medidas de adaptação das
Prever como opção estratégica no âmbito da edificações em zonas de risco (ex:
adaptação às alterações climáticas. Efetuar cheias, derrocada, incêndio),
diagnóstico sobre as áreas de risco e definir um adaptação de edifícios "abrigo".
conjunto de orientações para a adaptação do 2. Programar e identificar os
edificado existente.
investimentos associados.
Identificar como opção para minimizar efeitos
negativos resultantes das alterações climáticas.
Prever o regime específico para as edificações em Em
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de

elaboração,
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Código Título da medida

Tipologia de
IGT

IGT associados
revisões dos PP em vigor, bem
como aos novos PP que
abranjam áreas de risco em
todos os Municípios (Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche,
Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém).

Elementos dos
IGT

Pormenor

Formas de transposição
áreas de risco.

Planta de
Implantação
Relatório
Programa de
Execução das
Ações Previstas
Plano de
Financiamento

Delimitar as áreas de risco e os edifícios com
necessidades de adaptação estipulando as
intervenções necessárias.
Identificar e inventariar as situações alvo. Propor
soluções e explicitar as intervenções necessárias.
Prever e fasear eventuais ações necessárias à
adaptação.

Notas de implementação
revisão/alteração
de
PP
abrangidos por situações de risco:
1. Contemplar orientações e
regulamentação que promovam
medidas de adaptação das
edificações em zonas de risco (ex:
cheias, derrocada, incêndio) ou a
sua relocalização.
2. Programar e identificar os
investimentos associados.

Prever investimento para a execução das ações.
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Integração das Medidas de Mitigação
Código

M3

Tipologia de
IGT

Título da medida

IGT associados

Mobilidade Suave

Revisões dos PDM de todos os
Municípios: Almeirim, Alpiarça,
Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior, Salvaterra de Magos e
Santarém.
Na elaboração de novos PU nos
Municípios de Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche,
Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém. Aplicável à
revisão ou alteração dos
seguintes PU em vigor: PU de
Almeirim, PU de Alpiarça, PU da
Chamusca, PU da Herdade da
Agolada de Cima (Coruche), PU
da Herdade dos Fidalgos
(Coruche) e PU da Qta dos Anjos
e Qta do Poço (Santarém).
Na elaboração de novos PP nos
Municípios de Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche,
Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém. Aplicável à
revisão ou alteração dos
seguintes PP em vigor: PP Zona
de "Os Águias" (Alpiarça), PP da

PDM - Plano
Diretor
Municipal

Elementos dos IGT

Formas de transposição

Relatório

Prever como opção estratégica no âmbito
da adaptação às alterações climáticas.

Relatório Ambiental

Identificar como opção para minimizar
efeitos negativos resultantes das alterações
climáticas.

Notas de implementação

Regulamento

Relatório
PU - Plano de
Urbanização

Relatório Ambiental

Regulamento
PP - Plano de
Pormenor

Planta de
Implantação
Relatório

Prever como opção estratégica no âmbito
da adaptação às alterações climáticas.
Contemplar orientações ao nível da rede
viária e os conceitos a integrar,
nomeadamente, no planeamento das
UOPG: planos de pormenor e projetos.

Contemplar nos PMOT opções
estratégicas e soluções conducentes
ao aumento/criação de rede ciclável
e de vias pedonais, em meio
urbano/meio rural de valorização da
Identificar como opção para minimizar paisagem, para redução das
efeitos negativos resultantes das alterações emissões de CO2 e promoção da
saúde e bem-estar.
climáticas.
Prever regulamentação adequada aplicável
à rede ciclável e pedonal a contemplar no
desenho urbano.
Definir a rede ciclável e pedonal que
assegure a concretização da medida.
Prever como opção estratégica no âmbito
da adaptação às alterações climáticas. Dar
orientações para projeto e para a
construção das redes ciclável e pedonal.
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Código

Título da medida

Tipologia de
IGT

IGT associados
Zona do Eucaliptal (Alpiarça), PP
da Qta de vale de Lobos
(Azambuja), PP do Parque de
Negócios do Cartaxo/ALE, PP do
Parque de Negócios-Casal
Branco-Pontével (Cartaxo), PP
da Qta da Várzea - Pontével
(Cartaxo), PP da ZI do Monte da
Barca (Coruche), PP de Sto
António Norte (Coruche), PP do
Parque de Negócios de Rio
Maior, PP da Qta da Ferraria (Rio
Maior), PP da Zona Central de
Rio Maior, PP da Coitadinha
(Salvaterra de Magos), PP da
ZDE de Pernes (Santarém) e PP
da Zona envolvente à EB do
Jardim de Baixo.

Elementos dos IGT
Programa de
Execução das Ações
Previstas

Plano de
Financiamento

Formas de transposição

Notas de implementação

Prever e fasear projetos e intervenções.

Prever investimento para a execução das
ações.
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