
 

 

 

Designação do projeto | Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria  

Código do projeto | POSEUR-02-1708-FC-000020 

Objetivo principal | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

Região de intervenção | Município de Leiria  

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 19-12-2016 

Data de início | 13-03-2017 

Data de conclusão | 20-10-2018 

Custo total elegível | 106.256,74 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 97.675,20 euros 

Apoio financeiro público nacional | 8.581,54 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Câmara Municipal de Leiria pretende com esta operação a elaboração de um Plano Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (PMAAC-L) que permita aprofundar o processo de análise realizado no âmbito da Estratégia 

Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC-l), elaborado no âmbito do Programa Adapt, e definir 

um plano de ação que operacionalize esta Estratégia definida, reduzindo a vulnerabilidade territorial deste território e 

promovendo a sua adaptação e resiliência, 

O Plano permitirá, de forma metodologicamente coerente, cientificamente consolidada e institucionalmente 

estruturada, um modelo de atuação municipal, assente em iniciativas futuras da própria CML, que promova a 

Investigação, a sensibilização e a monotorização das questões associadas à adaptação às Alterações Climáticas no 

território concelhio, alargando a Informação, o debate e a ação a estas associadas e às especificidades e à intervenção 

direta dos agentes públicos e privados deste território.  

Este Plano será a base de trabalho ideal para, no âmbito municipal e local, se poder confrontar os diversos atores 

territoriais e setoriais de Leiria com cenários climáticos, os quais permitam, a prazo, identificar e posteriormente atuar 

sobre as ameaças e oportunidades que destes poderão decorrer sectorialmente e que afetarão, diferentemente, cada um 

destes atores em função da sua tipologia e modus operandi de atividade. Neste âmbito incluem-se, a título de exemplo os 

impactes, positivos e negativos, das Alterações Climáticas nas políticas de ordenamento do território e de gestão dos 

recursos hídricos, assim como nas atividades agrícolas, florestais e económicas desenvolvidas na região. A constituição de 

cenários climáticos especificamente trabalhados para Leiria será também (mais) um contributo para o enriquecimento da 

base de dados da Plataforma Nacional de Adaptação, ferramenta fundamental, também á escala do Plano, para a 

monitorização continuada das medidas de adaptação que se vierem a adotar e implementar. 

A elaboração deste Plano pretender responder com eficácia aos seguintes objetivos: 

•  



 

 

 

• Implementar a adaptação às Adaptações Climáticas no Município de Leiria através da sua integração nas 

políticas setoriais locais, suportada no conhecimento dos impactes e das vulnerabilidades atuais e futuras: 

• Criar condições técnicas e operacionais para que o Ml implemente a sua EMAAC; 

• Sensibilizar os atores de diversos setores estratégicos para as vulnerabilidades e impactes das AC e para a 

necessidade de se adotarem medidas adaptativas. 


