
 

Designação do projeto: Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Terra 

Quente Transmontana - PIAAC TQT. 

Código do projeto: POSEUR-02-1708-FC-000016 

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

riscos. 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT). 

 

Data de aprovação: 26-12-2016 

Data de início: 31-07-2017 

Data de conclusão: 19-07-2018 

Custo total elegível: 54.120,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FC = 47.625,60€ 

Apoio financeiro público nacional/regional: 6.494,40€    

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

A operação tem como objetivo principal a elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Terra Quente Transmontana, envolvendo os concelhos de Alfândega 

da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor. Neste sentido, o PIAAC TQT apresenta 

como objetivos específicos e complementares à sua elaboração os seguintes: 

� Criar e disponibilizar novo conhecimento sobre as vulnerabilidades da região 

relativamente às alterações climáticas perspetivadas e sobre a respetiva predisposição 

para ocorrência de eventos climáticos extremos; 

� Analisar os respetivos impactos potenciais sobre diferentes áreas e setores, tendo em 

conta a segurança de pessoas e bens e a saúde humana; 

� Identificar e hierarquizar um conjunto de medidas de mitigação e de opções de 

adaptação, detalhando o seu enquadramento operacional e financeiro; 

� Aumentar a consciencialização e sensibilização da população para o impacto das 

alterações climáticas; 

� Envolver os principais agentes sociais e económicos na elaboração e na subsequente 

implementação do Plano, integrando medidas de adaptação nas suas atividades 

correntes; 



 

� Criar bases para a elaboração de estratégias municipais e intermunicipais de adaptação 

às alterações climáticas em todos os municípios da Terra Quente, visando a criação de 

uma cultura de cooperação entre os vários setores e atores, reforçando dessa forma a 

resiliência do território; 

� Definir orientações para inclusão de medidas de adaptação às alterações climáticas nos 

instrumentos de gestão e de planeamento dos municípios e suas associações; 

� Capacitar os municípios e suas associações para a tomada de decisão sobre a adaptação 

às alterações climáticas. 

Tendo em consideração as vulnerabilidades e riscos atuais e prospetivos associados ao 

território da Terra Quente Transmontana, afigura-se da maior importância a elaboração do 

PIAAC TQT, instrumento estratégico central na promoção de uma maior adaptação do 

território, aos mais variados níveis e nos mais diversos setores, aos imperativos ditados pelas 

alterações climáticas. 

A este nível, a existência de um PIAAC para a Terra Quente Transmontana afirma-se necessário 

e oportuna como forma de: 

� Conhecer com detalhe perfil climático da região e, por conseguinte, dos eventos 

climáticos mais importantes na Terra Quente Transmontana (secas, ondas de calor, 

precipitação excessiva, entre outros), juntamente com os impactos e respetivas 

consequências destes sobre o meio envolvente no plano atual; 

� Entender a capacidade de resposta atual face às consequências das alterações 

climáticas sobre o território, os seus setores de atividade e as suas pessoas; 

� Perceber aqueles que poderão ser os principais cenários de evolução climática na 

região, em termos futuros; 

� Conhecer com rigor aspetos como a dimensão do impacto, o risco climático ou o grau 

de vulnerabilidade futuro do território, das atividades económicas, dos setores/áreas 

temáticas prioritárias face às alterações climáticas; 

� Saber os principais setores, atividades e grupos sociais particularmente vulneráveis às 

consequências das alterações climáticas; 

� Adotar medidas de mitigação e opções de adaptação ajustadas ao território, aos 

diversos setores e atividades que o compõem; 

� Articular as políticas e instrumentos de gestão e desenvolvimento territorial e os 

constrangimentos decorrentes do impacto das alterações climáticas sobre o território. 

 

Brevemente será apresentado publicamente o Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Terra Quente Transmontana - PIAAC TQT, que posteriormente será 

disponibilizado na página web da AMTQT. 


