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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Atentos ao contexto atual e à necessidade de estabelecermos uma estratégia local em consonância 

com o futuro que queremos legar às novas gerações, avançamos com a elaboração do presente 

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) da Trofa. 

Este documento surge da necessidade de dar resposta aos recentes desafios preocupantes das 

alterações climáticas, assim como da necessidade de operacionalizar o trabalho previamente 

desenvolvido na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC).  

A partir do nosso PMAAC, - que decorre também, da nossa adesão ao Pacto de Autarcas para o 

Clima e Energia, formalizada a 26 de junho de 2020, em que a equipa de trabalho da Câmara 

Municipal, em colaboração com a AdePorto, iniciou o desenvolvimento de um Plano de Ação para 

o Clima e Energia Sustentáveis (Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP), - estaremos 

aptos a sistematizar o conhecimento climático, definir e indicar opções de adaptação a nível 

municipal, bem como informar e mobilizar a nossa comunidade, tendo como objetivo final e 

primordial a minimização da nossa vulnerabilidade climática e a promoção da adaptação a novas 

práticas e paradigmas, através de um conjunto de medidas e ações identificadas para diferentes 

setores prioritários. 

Sendo a ação climática um domínio transversal a nível nacional e internacional, e assim, reconhecido 

também pela nossa Câmara Municipal, não partimos do zero neste trabalho de adaptação às 

alterações climáticas, pois já muito foi feito nos últimos oito anos.  

De resto, este é um tema cujas preocupações são comuns a todos os Trofenses e a todos os 

portugueses, e nós, tudo faremos para estarmos prontos para reagir se assim for necessário, mas 

sobretudo para prevenir, porque somos responsáveis, sempre, mas seremos sempre mais 

ambiciosos, na salvaguarda do bem-estar e proteção das nossas comunidades. 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

Sérgio Humberto 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente documento consiste no relatório final do Plano Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas do Município da Trofa, e surge na sequência da Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Trofa, publicada em 2019, bem como da preocupação crescente da Câmara 

Municipal da Trofa em adaptar o seu território face à problemática associada às alterações 

climáticas. 

A comunidade científica é unânime em afirmar que as alterações climáticas são a principal ameaça 

não só do ponto de vista ambiental na segurança de pessoas e bens, trazendo consigo riscos sociais 

e económicos profundos. Mesmo implementando medidas de adaptação aos cenários previstos de 

alterações climáticas, a intensificação dos riscos climáticos afetará o território municipal do ponto 

vista ambiental, social e económico. Deste modo, é fulcral a implementação de medidas de 

adaptação ajustadas às características do território, que possibilitem ao Município da Trofa estar 

preparado para responder aos efeitos potenciais das alterações climáticas. 

Este Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município da Trofa tem como 

principal objetivo a identificação e elaboração de um rol de medidas de adaptação do território às 

alterações climáticas, e pretende assumir-se como um instrumento de gestão para executar as 

estratégias de adaptação às alterações climáticas a nível nacional e europeu, bem como enquadrar 

o planeamento local, fomentando sinergias no conhecimento das vulnerabilidades e na execução 

de medidas de adaptação definidas ao nível local. 

Como acima mencionado, o principal objetivo do presente plano é a definição e elaboração de um 

conjunto de medidas de adaptação às alterações climáticas – medidas essas que são evidenciadas 

no Capítulo 7 deste documento. Para cumprir este objetivo principal, no Capítulo 1 foi efetuada uma 

introdução ao tema, enquanto a problemática das alterações climáticas num contexto global foi 

enquadrada no Capítulo 2. As projeções climáticas para o Município da Trofa (apresentado no 

Capítulo 3) foram levantadas no Capítulo 4, enquanto os riscos climáticos atuais e futuros foram 

desenvolvidos no Capítulo 5. A estratégia de adaptação e o plano de ação para a adaptação foram 

desenvolvidos nos Capítulo 6 e 7, respetivamente. O presente documento termina com a integração 

das medidas de adaptação nas políticas públicas, no Capítulo 8, e com o modelo de gestão, 

monitorização e comunicação do PMAAC Trofa, apresentado no Capítulo 9. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) surge no seguimento da 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa (EMAAC Trofa), elaborada em 

2019, e na perceção da necessidade de o município colocar a adaptação climática como prioridade 

na agenda política local, visando aprofundar o conhecimento existente sobre a problemática e os 

seus impactes locais, além de definir um quadro operacional para a estratégia definida. 

As alterações climáticas têm sido matéria da ordem do dia a nível mundial, uma vez que o 

aquecimento global continuará a crescer apesar dos esforços e compromissos internacionais que 

nas últimas décadas têm vindo a ser adotados. Os impactes adversos das alterações climáticas, e a 

sua severidade sobre o ambiente, sociedade e economia dos países fez com que a comunidade 

internacional reconhecesse este fenómeno como uma problemática global de alta prioridade na 

(re)definição das agendas políticas nacionais e internacionais. Como tal, os diversos pacotes 

regulamentares e legislativos, que têm vindo a ser assumidos por Portugal, União Europeia e ONU, 

focaram-se essencialmente na mitigação das emissões de gases com efeito de estufa com vista à 

neutralidade carbónica até 2050. Apesar dos investimentos para a transição ecológica, eficiente e 

resiliente da sociedade e da economia, e das respetivas incertezas associadas, o impacto da 

mitigação é ainda ténue e sem significado a curto e médio prazo, conforme denuncia o mais recente 

alerta do IPCC em agosto de 2021. Neste sentido, nesta última década várias soluções e medidas 

adaptativas de base natural têm vindo a ser adotadas e transpostas para as cidades e regiões, entre 

outras medidas inovadoras de proteção e restauro de ecossistemas, por forma a minimizar os 

fenómenos extremos climáticos a nível local e regional.  

Portugal é um dos países na Europa e no Mundo onde se prevê que os múltiplos efeitos das 

alterações climáticas sejam mais expressivos, nomeadamente ao nível da diminuição da 

precipitação e aumento das temperaturas médias anuais, o que reforça a necessidade urgente de 

implementar planos com medidas concretas de adaptação climática. 

O município da Trofa tem vindo a registar nos últimos anos alguma vulnerabilidade às alterações 

climáticas, nomeadamente a fenómenos climáticos extremos como a precipitação excessiva (cheias 

e inundações), tempestades/tornados, temperaturas elevadas/ondas de calor e ventos fortes, 

sendo indispensável adotar medidas preventivas que mitiguem a exposição aos riscos sobre a 

segurança das pessoas e bens. 
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A sensibilização e participação ativa das populações são fundamentais para garantir a 

sustentabilidade e a eficácia dos planos e medidas de adaptação a nível local, enquanto força motriz 

da democracia participativa, essencial para garantir o sucesso das políticas ambientais. Assim, a 

Autarquia deve assumir um papel decisivo de liderança na mobilização dos atores-chave e agentes 

sociais e económicos locais, públicos e privados, para garantir o sucesso na concretização das 

medidas necessárias de redução das vulnerabilidades e aproveitamento das oportunidades; no 

planeamento e realização das intervenções que estão no seu quadro de competências; e na 

sensibilização e educação ambiental das populações para a adoção de comportamentos e estilos de 

vida que diminuam a severidade dos impactos ambientais. 

O processo de elaboração do PMAAC Trofa, que teve o ponto de partida aquando do 

desenvolvimento da EMAAC Trofa, contou com um amplo espaço participativo, cumprindo assim 

com o desígnio de adaptação local, dando forma a um processo adaptativo transversal e 

intersectorial, que deverá ser considerado nas diversas políticas setoriais locais. Desta forma, este 

documento materializa o desenvolvimento minucioso da Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Trofa (EMAAC Trofa), sendo constituído pelos principais conteúdos: 

 Enquadramento de elaboração do PMAAC Trofa, objetivos do plano e metodologia aplicada; 

 Breve contextualização territorial do município; 

 Projeção climática até ao final do século no município da Trofa; 

 Análise das vulnerabilidades e riscos climáticos atuais e futuros do concelho; 

 Definição da estratégia de adaptação do município da Trofa, no que respeita à visão 

adaptativa, aos desafios e objetivos de adaptação, e opções de adaptação que permitirão a 

sua concretização; 

 Apresentação do plano de ação até 2030, com definição das medidas detalhadas e possíveis 

fontes de financiamento; 

 Integração da adaptação nas políticas setoriais locais; 

 Definição do modelo de gestão, monitorização e comunicação. 

Resumindo, o PMAAC Trofa foi elaborado com o objetivo de aprofundar o processo de análise 

realizado na EMAAC Trofa e definir um plano de ação com medidas concretas que operacionalize a 

referida estratégia de adaptação climática local. Deste modo, o concelho da Trofa prepara-se para 

o futuro com vista à redução das vulnerabilidades do seu território, bem como à adaptação e 

resiliência da sua população, ambiente e economia. 

  



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

9 
 

2. ENQUADRAMENTO 

2.1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

Dentro do quadro de combate às alterações climáticas, existem duas linhas de atuação passíveis de 

serem adotadas e concretizadas no âmbito da agenda política global e local – a mitigação e a 

adaptação. As ações de mitigação e adaptação são ambas necessárias e fundamentais para a 

catalisação das sociedades para a neutralidade carbónica e resiliência ao clima, tornando os 

territórios menos vulneráveis e mais resilientes aos diversos impactes que advêm das alterações 

climáticas – isto é, traçar o caminho para o desenvolvimento sustentável dos territórios. 

As medidas de mitigação atuam na causa, ou seja, têm o objetivo de reduzir a emissão de GEE para 

a atmosfera.  

As medidas de adaptação atuam no ajustamento dos sistemas biofísicos e socioeconómicos ao novo 

paradigma climático, bem como investigam os benefícios e oportunidades que possam advir destas 

alterações. A adaptação visa minimizar os impactes negativos atuais e futuros das alterações 

climáticas sobre o território e os seus diversos compartimentos ambientais e sistemas sociais e 

económicos. 

A capacidade de adaptação reflete a aptidão que um elemento ou conjunto de elementos tem para 

se ajustar aos diferentes potenciais impactos das alterações climáticas, aproveitando as 

oportunidades ou respondendo às ameaças que daí advêm. Esta adaptação resulta de uma 

conjugação de fatores que determinam a capacidade que um sistema possui em definir e 

implementar medidas de adaptação, para os impactes atuais e futuros. 

O impacto potencial é um outro conceito que é determinado pela conjugação da exposição, 

diretamente ligada aos parâmetros climáticos (temperatura, precipitação, vento, etc.), e da 

suscetibilidade dos sistemas a essa exposição. Os impactos podem ser classificados como diretos ou 

indiretos, podendo afetar os sistemas naturais e humanos a diferentes níveis. 

A vulnerabilidade é outro conceito importante no campo da adaptação - consiste nos impactes 

causados pela combinação da exposição ao clima, a sensibilidade e a capacidade de adaptação. Este 

parâmetro é fundamental para a definição de medidas de adaptação, uma vez que implica uma 

situação de risco associado à frequência dos eventos. 
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2.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: DO CONTEXTO GLOBAL AO LOCAL 

A temática das alterações climáticas é considerada um dos maiores desafios da sociedade e 

governança atual, apelando aos governos mundiais, nacionais, regionais e locais o empenho e 

tomada de ação no combate a este flagelo. Hoje a população mundial encontra-se atenta e 

minimamente sensibilizada para este fenómeno e seus impactes, atendendo que se trata de um dos 

maiores riscos globais enunciado pelos Relatórios Anuais de Perceção de Riscos Globais 

desenvolvidos pelo Fórum Económico Europeu desde 2011. 

Em 2021, os “eventos climáticos extremos” (risco número um em probabilidade) e as “falhas nas 

respostas climáticas” (número dois em probabilidade e impacto) ocuparam o lugar no Top 5 do 

World Economic Forum. A “falha nas respostas climáticas” é considerada o risco de longo prazo mais 

impactante e o mais preocupante no mundo (World Economic Forum, 2021)  

Apesar do clima já ter passado por inúmeras alterações por causas naturais (Henson, 2009), estas 

apenas refletem uma pequena parte dos fatores que atualmente justificam as alterações climáticas 

observadas. As atividades humanas são o principal responsável pelas alterações climáticas – esta é 

a conclusão dos diversos estudos científicos reportados ao longo do tempo pelo Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Esta análise e conclusão tem vindo a ser 

reforçada, comprovada e reafirmada com os estudos científicos realizados pelo IPCC, em 2013, no 

seu 5º Relatório de Avaliação (AR5): “observações mais detalhadas e modelos climáticos melhorados 

permitem agora a atribuição das alterações detetadas às influências humanas em mais 

componentes do sistema climático” (IPCC, 2013). 

De acordo com o AR5, o aquecimento global do sistema climático é evidente, onde o dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera terrestre aumentou em 40% desde o período pré-industrial, devido 

essencialmente à queima de combustíveis fósseis e a alterações de uso do solo. Como tal, estima-se 

que a concentração deste e doutros Gases com Efeito de Estufa (GEE) continue a aumentar. 

As mais recentes evidências documentadas apontam ainda para uma tendência exponencial do 

aquecimento global, estimando-se que, no período entre 1880 e 2012, o aumento da temperatura 

média global à superfície tenha sido cerca de 0,85°C. Além disso, as últimas três décadas foram as 

mais quentes registadas desde 1850 - ano em que começou a haver registos mais precisos. 

As recentes projeções climáticas indicam que a emissão continuada de GEE irá conduzir a um 

incremento adicional da temperatura média global e a diversas alterações no sistema climático, pelo 

que apenas uma substancial e sustentada redução de emissões de GEE poderia limitar tais efeitos. 

Cenários recentes projetam um aumento entre 0,3 e 0,7 °C para o período 2016-2035 e de 0,3 a 

4,8 °C para o período 2081-2100, relativamente a 1986-2005. As atividades antropogénicas 
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causaram o aumento da temperatura de cerca de 1,0°C relativamente à era pré-industrial, conforme 

conclui o relatório “Global Warming of 1.5°C” do IPCC (IPCC, 2018). Este relatório do IPCC prevê que 

este valor aumente para 1,5°C entre 2030 e 2052, caso se mantenha a tendência de aumento à taxa 

atual, alertando ao mesmo tempo para as consequências devastadoras, e mais cedo do que o 

inicialmente previsto. 

Os cenários e factos fornecidos publicamente pelo IPCC referem que as alterações climáticas 

potenciarão o aumento da temperatura, aumento do stress hídrico (devido a alterações no ciclo da 

água), subida do nível médio do mar, fenómenos climáticos e meteorológicos extremos cada vez 

mais frequentes (como secas e inundações, tempestades e incêndios rurais) (IPCC, 2013), e 

alteração da propagação de doenças e pragas para outros territórios. Estes eventos extremos têm 

causado impactes muito significativos e prejuízos avultados para a economia, sociedade e saúde 

pública, afetando também severamente os sistemas biofísicos e a biodiversidade. Desta forma, os 

territórios que não implementarem ações de adaptação climática irão sofrer com uma maior 

severidade estes eventos e os respetivos efeitos associados, o que é um alerta e uma confirmação 

das evidências já registadas pelos estudos do IPCC (IPCC, 2013). 

O recente relatório do IPCC lançado em agosto de 2021 (IPCC, 2021), para a 6.ª avaliação das 

alterações climáticas (AR6), confirma a enorme influência humana no aquecimento global e nos 

fenómenos extremos a ele associados. Em todos os cenários considerados - do mais otimista ao 

mais pessimista -, a temperatura média global ultrapassa os 1,5°C até 2030, em comparação com a 

era pré-industrial, ou seja, 10 anos antes da estimativa anterior do IPCC, divulgada há três anos 

atrás. A temperatura global subirá 2,7°C até 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de GEE. 

Por conseguinte, a mitigação das emissões de GEE não vai impedir a curto e médio prazo a 

ocorrência de fenómenos que já decorrem durante décadas, como a subida do nível médio das 

águas do mar, o degelo, cheias, secas e desertificação. Deste modo, a adaptação às alterações 

climáticas para a proteção das comunidades e habitats naturais é fundamental, pelo que medidas 

essenciais deverão ser tomadas, como o restauro ecológico de ecossistemas, sistemas de alerta e 

infraestruturas verdes resilientes. 

Portugal tem sido pioneiro em assumir todos os compromissos internacionais em matéria de 

combate às alterações climáticas. Face às repercussões futuras sobre a sociedade, economia e 

ambiente, o país colocou como prioritária esta temática na agenda política, atendendo à sua 

localização periférica e extensa costa marítima. Portugal é um dos países europeus com maior 

vulnerabilidade e exposição aos impactes das alterações climáticas. 

Na dimensão local do território nacional, o município da Trofa tem vindo a sentir e a notar os efeitos 

das alterações climáticas. Entre 2003 e 2017 (período em análise na EMAAC Trofa) foram registados 
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diversos incidentes relacionados com eventos climáticos adversos, designadamente: precipitação 

excessiva (cheias e inundações), tempestades/tornados, temperaturas elevadas/ondas de calor e 

vento forte. Os impactos causados repercutiram-se em alterações no uso de 

equipamentos/serviços, danos em edifícios, danos em equipamentos de utilização coletiva (ex.: 

parques), danos para a saúde humana e pública, danos para a vegetação e infraestruturas, 

deslizamento de terras, falhas no fornecimento de energia, incêndios florestais e inundações. 

As ameaças e oportunidades das alterações climáticas terão fortes implicações no quotidiano das 

populações e na atuação dos diversos agentes públicos e privados do município da Trofa, tal como 

sugerem as projeções climáticas nacionais futuras. Por conseguinte, é fundamental e necessário 

identificar medidas concretas que permitem minimizar a exposição a essas ameaças e, por outro 

lado, aproveitar as oportunidades de introdução de novos modelos de governança melhor 

adaptados a este novo paradigma e desafio. 

2.3. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

A “ECO-92” ou “Cimeira da Terra” que decorreu no Rio de Janeiro em 1992 foi um marco na história 

mundial, por ter colocado as alterações climáticas como prioridade na agenda política internacional. 

Nesta conferência promovida pelas Nações Unidas foi adotada a primeira “Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas”, que instituiu o quadro de ação destinado a estabilizar 

as concentrações dos GEE na atmosfera (UNFCCC). Desde esta cimeira, novas políticas emergiram 

em Portugal, na UE e na ONU. 

O Livro Branco da Comissão Europeia de 2009 “Adaptação às alterações climáticas: Para um quadro 

de ação europeu” integrou de forma inequívoca a adaptação às alterações climáticas nas políticas 

da UE, no qual constam várias medidas que foram amplamente aplicadas pelos Estados-Membros 

(European Comission and European Environment Agency, s.d.). 

Neste seguimento, em março de 2012, foi lançada a plataforma europeia para a Adaptação 

Climática, Climate-ADAPT. Esta plataforma é uma iniciativa da Comissão Europeia, em colaboração 

com a Agência Europeia do Ambiente (EEA), que constitui um suporte à Europa na adaptação às 

alterações climáticas e incorpora os mais recentes dados sobre medidas de adaptação na UE, 

juntamente com alguns instrumentos úteis de apoio a políticas públicas. Esta ferramenta digital 

serve de base, também, para a definição das políticas públicas e medidas de adaptação que as 

autarquias deverão planear e executar a curto prazo. 

No ano seguinte, em 2013, a Comissão Europeia adotou a Estratégia Europeia de Adaptação às 

Alterações Climáticas, com o objetivo de tornar a Europa mais resiliente às alterações climáticas, 
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tendo sido mais uma etapa no processo de fortalecimento dos altos níveis de atuação e decisão da 

UE nesta matéria.  

A Estratégia Europeia de 2013 tinha como objetivos promover a ação dos Estados-Membros na 

adoção de estratégias de adaptação, assim como apoiar a adaptação ao nível das cidades através 

do lançamento de um compromisso voluntário com base na iniciativa do Pacto dos Autarcas. Era 

também objetivo promover a adaptação em setores vulneráveis fundamentais como a agricultura, 

as pescas e a política de coesão, assegurando uma maior resiliência das infraestruturas europeias e 

fomentar uma tomada de decisão mais informada, abordando lacunas no conhecimento em matéria 

de adaptação (European Comission, 2018). 

Em novembro de 2018 foram divulgados os resultados de avaliação da Estratégia Europeia de 2013, 

os quais revelaram que esta cumpriu com os seus objetivos estratégicos. Contudo, este relatório de 

avaliação descreve a União Europeia como ainda vulnerável aos impactes climáticos dentro e fora 

das suas fronteiras, destacando algumas áreas onde é necessária uma intervenção mais urgente 

para preparar as regiões, o ambiente e os setores sociais e económicos mais vulneráveis. 

A UNFCCC, que entrou em vigor em 1994, tem apelado a uma adesão mundial universal para evitar 

as “interferências antropogénicas perigosas com o sistema climático”. Desde então, com o objetivo 

de avaliar a implementação da Convenção, tem-se vindo a realizar diversas Conferências das Partes, 

designadas abreviadamente por COP. 

Os sucessivos alertas do IPCC e da comunidade científica no sentido de se tomarem ações políticas 

concretas e de responsabilidade global, para a mitigação das emissões de GEE e preparar o mundo 

para a transição das economias para a descarbonização, fez com que em 2015 ocorresse uma das 

mais importantes COP, a COP21, que levou a que 195 países adotassem um compromisso universal 

no combate às alterações climáticas – o Acordo de Paris. Os resultados e compromissos globais da 

COP21, que conduziram à negociação do Acordo de Paris representaram um marco histórico na 

defesa do clima, da biodiversidade, da humanidade e do próprio planeta. 

O Acordo de Paris inscreveu como meta principal de longo prazo de que o aumento da temperatura 

média global fosse inferior a 2 °C, por comparação com os níveis pré-industriais, e que 

preferencialmente esse aumento fosse limitado a 1,5 °C através de um grande esforço e 

compromisso global para reduzir significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas, 

antecipando assim a neutralidade carbónica até 2050. Este desafio e posicionamento político 

mundial, subscrito por Portugal e pela UE, requer ação articulada a diversos níveis, sendo 

fundamental analisar, desenvolver e implementar um conjunto de ações que visem a redução de 

emissões de GEE (mitigação), e gerir melhor os impactos das alterações climáticas nos sistemas 
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socioeconómicos e ecossistemas (adaptação), através do planeamento e definição de políticas 

estratégicas locais. 

Em fevereiro de 2021 surge a nova Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas, 

em que a UE traça uma orientação programática de ação para a adaptação do território europeu 

aos impactes inevitáveis das alterações climáticas por forma a tornar-se resiliente ao clima até 2050. 

Esta Estratégia Europeia está assente em quatro principais objetivos, nomeadamente a adaptação 

mais inteligente, mais rápida, mais sistémica e a intensificação da ação internacional em matéria de 

adaptação às alterações climáticas.  

Neste sentido, a UE assumiu o ambicioso compromisso de reduzir as emissões internas em valores 

de 80-95% em 2050, por referência aos níveis de 1990. Assim, a UE tem vindo a investir na 

descarbonização dos setores económicos, na transição energética eficiente e limpa das cidades, na 

mobilidade sustentável, no uso eficiente da água, no restauro ecológico de ecossistemas húmidos e 

florestais, na implementação de soluções tecnológicas e outras de base natural, entre outras 

medidas e investimentos verdes. 

Contudo, o 6.º relatório de avaliação das alterações climáticas do IPCC divulgado em 2021 (IPCC, 

2021) não deixa dúvidas de que os esforços e compromissos globais para se efetivar uma clara e 

significativa redução das emissões de GEE não estão a ser concretizados eficazmente pelas nações., 

Os impactes das alterações climáticas irão prolongar-se no futuro com maior severidade, com 

eventos climáticos extremos como inundações e secas mais frequentes além de outros impactos 

adversos e severos sobre os ecossistemas, setores económicos e na saúde e bem-estar humano.  

Neste contexto, a integração da mitigação e adaptação às alterações climáticas na agenda política 

e programas financeiros nacionais e europeus tem-se revelado primordial, tendo aberto um 

conjunto de novas iniciativas para a regulação ambiental mais restrita e fontes de financiamento 

direcionadas para projetos que garantam a sustentabilidade ambiental da sua atividade, isto é, a 

descarbonização e o uso eficiente de recursos. As autarquias neste paradigma necessitam de adotar 

um conjunto de ações de adaptação que permitam responder de forma eficaz e célere aos 

potenciais impactes das alterações climáticas presentes e vindouros, bem como identificar as 

potenciais oportunidades que possam advir das alterações a que o território estará sujeito. 

No quadro político nacional, Portugal tem-se posicionado na linha da frente europeia no empenho 

e investimento que acelere a transição ecológica e hipocarbónica da sociedade e economia nacional 

no curto prazo, como é exemplo o recente Plano de Recuperação e Resiliência. Neste sentido, o país 

tem integrado e criado políticas públicas e programas de adaptação às alterações climáticas de 

âmbito nacional, através da administração central, regional e local. 
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A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril, fruto do trabalho desenvolvido nos projetos SIAM I e SIAM 

II, é um exemplo de como Portugal se tornou pioneiro no espaço europeu na adoção de políticas de 

adaptação às alterações climáticas. 

A referida estratégia foi revista pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de 

julho, que aprovou a Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 

2020). Esta nova estratégia foi construída na base de três objetivos estruturantes: melhorar o nível 

de conhecimento sobre as alterações climáticas, implementar medidas de adaptação e promover a 

integração da adaptação em políticas setoriais. 

Com vista ao cumprimento do segundo objetivo da ENAAC 2020, o de implementar medidas de 

adaptação, foi estabelecido o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto. Este contempla 

oito linhas de ação concretas de intervenção direta no território e nas infraestruturas, 

complementadas por uma linha de ação de carácter transversal, as quais visam dar resposta aos 

principais impactes e vulnerabilidades identificados para Portugal (APA, s.d.). 

A Área Metropolitana do Porto (AMP), onde se insere a Trofa, entendeu como prioritário promover 

a elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana 

do Porto - METROCLIMA. Este Plano surge no contexto da estratégia nacional referida 

anteriormente, traduzindo desta forma, ações para minimizar as vulnerabilidades e riscos que o 

território da AMP e da Trofa deverão enfrentar no presente e no futuro climático. 

Os objetivos do METROCLIMA orientam-se nos seguintes tópicos: aprofundar o conhecimento dos 

riscos climáticos à escala metropolitana que permita antecipar e comunicar atempadamente os 

riscos climáticos; mobilizar todos os atores no sentido de reconhecer a mecânica do sistema 

climático e a corresponsabilizarem-se pelas decisões individuais e coletivas; incluir no planeamento 

novos paradigmas, designadamente de bem-estar e qualidade de vida que integrem a adaptação 

aos riscos climáticos. Este Plano visa ainda promover a liderança e a articulação à escala 

metropolitana, garantindo assim, as melhores práticas de gestão e coordenação e o justo equilíbrio 

na implementação da operação num território que se caracteriza por uma enorme diversidade 

social, ambiental e económica. 

Na sequência do METROCLIMA, o Município da Trofa estabeleceu a sua Estratégia Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC Trofa), em conformidade com a ENAAC, assente em 

três objetivos fundamentais: 
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 Sensibilizar para a mudança de comportamentos e divulgar as medidas adaptativas 

reforçando a participação pública; 

 Reduzir a vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos e aumentar a capacidade de 

resposta; 

 Definir formas de integração da adaptação nos instrumentos de gestão territorial e outros 

planos/programas de âmbito municipal. 

2.4. ANTECEDENTES AO PLANO 

O município da Trofa, sensibilizado pela problemática das alterações climáticas e dos seus potenciais 

impactos sobre o seu território, tem vindo a assumir compromissos e a desenvolver diversos 

esforços e ações de mitigação refletidos e integrados em diferentes estratégias e ações levadas a 

cabo, entre as quais se destacam as seguintes: 

 Distinção, pela primeira vez, com o Galardão ECO XXI em 2020. O programa ECOXXI, 

implementado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), pretende 

reconhecer os municípios que se destacam pelas boas práticas de sustentabilidade 

desenvolvidas ao nível municipal. Em 2020, o ECO XXI incluiu, pela primeira vez, indicadores 

específicos de Alterações Climáticas. 

 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Trofa (PEDU) – realizado em 2020, cujos 

objetivos são: promover uma mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais 

sustentável, num quadro mais amplo de descarbonização das atividades sociais e 

económicas e de reforço das cidades enquanto espaços privilegiados de integração e 

articulação de políticas e âncoras de desenvolvimento regional; promover a qualidade 

ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos. 

 Subscrição do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia – em junho de 2020, 

comprometendo-se a reduzir as emissões de CO2 e aumentar a resiliência do território, 

adaptando-o aos impactes das alterações climáticas. 

Não obstante o caminho percorrido para a promoção da sustentabilidade, como um todo, e para a 

mitigação das alterações climáticas, em particular, é evidente o compromisso do município da Trofa 

na implementação de estratégicas de baixo carbono, uso eficiente de recursos e restauro e proteção 

ecológica dos ecossistemas, nas áreas do desenvolvimento e planeamento do território.  

Neste seguimento, o município da Trofa desenvolveu recentemente a sua Estratégia Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC Trofa), enquanto instrumento de política pública local 

que reconhece a necessidade de identificar, desenvolver e implementar um conjunto de opções de 
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adaptação. Assim, o município da Trofa encontra-se mais preparado e capaz de atingir níveis 

adequados de resiliência e reestruturação do território para responder eficazmente às alterações 

climáticas no presente e futuro.  

Da análise efetuada no âmbito da EMAAC Trofa emergem um conjunto de eventos que atualmente 

já representam impactos significativos no território, sendo expectável que a médio e longo prazo 

ocorra o seu agravamento, tais como a diminuição da precipitação média anual, o aumento da 

temperatura média anual (em especial das máximas), a diminuição do número de dias de geada e o 

aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

A maioria dos municípios portugueses na região Norte ainda não possui medidas de adaptação 

devidamente planeadas e articuladas com os instrumentos de meios locais, o que ampliará a 

probabilidade de ocorrência e a magnitude dos impactos negativos das alterações climáticas, 

nomeadamente em resultado do aumento da frequência de cheias e inundações, incêndios e 

aluimentos de terra. Por conseguinte, o município da Trofa, ao afirmar a sua política climática 

através da EMAAC Trofa, está a posicionar-se na linha da frente das autarquias que assumem o 

compromisso de combate às alterações climáticas, através das suas políticas públicas locais, e o 

investimento estratégico na adaptação do seu território para proteção futura do ambiente e 

qualidade de vida das suas populações. 

De forma a estruturar a abordagem local de resposta a estes desafios, a EMAAC Trofa identificou 17 

opções de adaptação que permitam ao município responder aos impactes, vulnerabilidades e riscos 

climáticos identificados nas análises efetuadas: 

1. Elaboração de uma EMAAC que preveja a monitorização e revisão de objetivos e riscos; 

2. Restabelecimento das condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque – execução de 

bacia de retenção; 

3. Desassoreamento e limpeza de linhas de água, consolidação da galeria ripícola e otimização 

de processos preventivos; 

4. Desenvolvimento e implementação de um Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais, 

com adequação hidráulica aos caudais existentes e previstos em zonas de escoamento 

crítico, recorrendo, sempre que possível, a sistemas de drenagem sustentáveis; 

5. Promoção do desenvolvimento de opções de desenho urbano: reconversão de pavimentos 

impermeáveis e adoção de soluções de pavimentos drenantes; criação de jardins de 

infiltração; 

6. Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas residuais tratadas para 

usos múltiplos nos equipamentos municipais e adoção de políticas de incentivo aos 

particulares; 
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7. Sensibilização da população, estimulando a mudança de comportamentos e divulgação de 

medidas e esclarecimentos de boas práticas; 

8. Adoção de políticas de incentivo à população para a necessidade de (re)florestação com 

espécies autóctones; 

9. Promoção da mobilidade sustentável no Município nomeadamente através da promoção 

de redes de transportes públicos, pedonais, cicláveis; 

10. Condicionamento da ocupação urbanística em zonas de risco de movimentos de vertentes 

e nas proximidades das linhas de água; 

11. Implementação de um plano de soluções energéticas sustentáveis no novo edifício dos 

Paços do Concelho; 

12. Reconversão de 50% da frota municipal de ligeiros para viaturas elétricas; 

13. Adoção de políticas de incentivo/regulamentação municipal para a sustentabilidade 

energética e estratégias de adaptação em edifícios; 

14. Implementação e promoção do aumento e diversificação dos espaços verdes incluindo 

jardins verticais e coberturas verdes/jardins de cobertura; 

15. Implementação de programa de arborização orientado para o aumento do sombreamento 

e resgate do CO2 para minimização dos fenómenos de ilhas de calor; 

16. Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo do concelho com 

formulação de orientações para o uso de boas práticas de gestão; 

17. Sensibilização da população para a prevenção de doenças infeciosas transmitidas por 

pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas. 

2.5. OBJETIVOS DO PLANO 

O desenvolvimento do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) da Trofa 

surge da necessidade de dar resposta aos recentes desafios preocupantes das alterações climáticas, 

assim como da necessidade de operacionalizar o trabalho previamente desenvolvido na EMAAC. 

O PMAAC Trofa inscreve como objetivo primordial garantir a implementação da estratégia definida 

na EMAAC, concretizando as suas opções de adaptação climáticas através da definição de medidas 

de ação concretas. Assim, este Plano define-se como um quadro de atuação claro, concreto e 

incorporável com os diversos níveis de políticas locais existentes, permitindo criar as condições de 

resposta adequadas e atempadas aos potenciais eventos climáticos que afetem o território da Trofa. 

A metodologia adotada para a elaboração do PMAAC Trofa tem ainda como objetivos específicos: 

 Identificar e avaliar os riscos e vulnerabilidade atuais e futuros de forma a definir opções e 

medidas de adaptação, considerando para o efeito as dimensões setoriais relevantes para 
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o município enunciadas na ENAAC 2020: Agricultura e Biodiversidade, Economia (Indústria, 

Turismo e Serviços), Energia e Segurança Energética, Florestas, Saúde Humana, Segurança 

de Pessoas e Bens, Transportes e Comunicações, assim como os Recursos Hídricos e 

Ordenamento do Território, como domínios transversais; 

 Incentivar a investigação e produção de conhecimento sobre as alterações climáticas, 

promovendo a inovação na adaptação, recolhendo, produzindo, sistematizando e 

analisando informação relevante que possibilite análises setoriais, para uma avaliação 

abrangente e sistemática das vulnerabilidades atuais e futuras do concelho da Trofa; 

 Promover e criar as condições técnicas para a integração da adaptação no ordenamento do 

território e na gestão dos recursos hídricos a nível municipal; 

 Elaborar um instrumento de planeamento municipal, consubstanciado num programa 

detalhado de medidas concretas a desenvolver no Município da Trofa, com identificação 

das potenciais fontes de financiamento; 

 Dotar o município de uma estratégia de comunicação e divulgação do PMAAC Trofa, que 

contribua para a sensibilização dos atores locais em relação aos impactes e vulnerabilidades 

face às alterações climáticas e para a necessidade de adotar medidas adaptativas. 

2.6. METODOLOGIA 

A metodologia adotada na elaboração do PMAAC Trofa segue a abordagem utilizada no âmbito do 

projeto ClimAdaPT.Local para elaboração das EMAAC´s, referenciada como metodologia ADAM 

(Figura 1), com foco, no entanto, na operacionalização da EMAAC Trofa. 
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Figura 1. Abordagem metodológica ClimAdaPT.Local. 

Fonte: (Capela Loureço, et al., 2014) 

A metodologia implementada na elaboração do PMAAC Trofa revê a EMAAC Trofa, resultando na 

identificação e aprofundamento das opções de adaptação e na definição de medidas de adaptação 

concretas, com a elaboração de uma ficha individual para cada medida.  

A produção das fichas incluiu a realização de um workshop participativo que teve como objetivo: (i) 

discutir e validar as fichas de medidas propostas; (ii) promover um olhar crítico sobre as fichas; (iii) 

assegurar a coerência e a integração entre as ações propostas para cada medida; (iv) promover 

sinergias e colaborações entre os principais agentes envolvidos e (v) assegurar uma comunicação 

interna e externa eficiente. 
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3. MUNICÍPIO DA TROFA 

Localizado na Região Norte (NUT II), na Área Metropolitana do Porto (AMP) (NUT III), o município 

da Trofa localiza-se entre os dois maiores núcleos urbanos do norte do país, ocupando uma posição 

de charneira entre o núcleo central da AMP e os sistemas urbanos dos vales do Ave e do Cávado. O 

município da Trofa insere-se num tecido dinâmico industrial e económico que compõe Vila Nova de 

Famalicão, Santo Tirso, Maia e Vila do Conde. 

O concelho possui uma área de aproximadamente 72 km2 (FFMS, 2021), composto 

administrativamente por cinco freguesias: Covelas, Muro, União das Freguesias de Alvarelhos e 

Guidões, União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) e União das Freguesias de 

Coronado (São Romão e São Mamede). O município da Trofa alberga 38 554 habitantes, de acordo 

com os dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística no âmbito dos 

Censos 2021, representando uma densidade populacional de 535,47 habitantes/km2.  

O território do município da Trofa apresenta características tipicamente urbanas e industriais 

difusas, pontuado por conjuntos de aglomerados com funções direcionadas para a prestação de 

serviços especializados e diversificados (Município da Trofa, 2019). Esta região beneficia ainda de 

uma rede de infraestruturas viárias de grande conectividade intra e inter-regional que contribui para 

a afirmação deste território, assim como para o estabelecimento de um forte tecido empresarial 

(Município da Trofa, 2019). 

O território da Trofa é caracterizado por um relevo pouco acidentado, com vertentes pouco 

declivosas e vales amplos e pouco encaixados. A orografia é suave, sob influência da fase terminal 

do vale do Ave, na metade norte do concelho. De igual modo, apresenta altitudes entre os 17 e os 

261 metros, com a cota mais baixa localizada junto ao Rio Ave, e as cotas mais elevadas nos montes 

de Santa Eufémia e Marão, nos limites sudoeste e oeste do concelho, e em Cantoneiros – Camposa 

no limite nascente, fronteira com Santo Tirso. As Serras de Bougado, Monte de Vela e Cabrito e 

Paradela formam elevações da mesma ordem de altitude nas zonas central e oriental, e estabelecem 

a continuidade para a área de orografia mais acentuada de Covelas e São Martinho de Bougado 

(Município da Trofa, 2019). 
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Em termos hidrográficos, o concelho da Trofa é dividido por duas bacias hidrográficas principais: a 

do Rio Ave, delimitando o concelho a norte, e a do Rio Leça, delimitando o concelho a sul, 

inserindo-se na Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2. 
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4. PROJEÇÕES CLIMÁTICAS PARA O 

MUNICÍPIO DA TROFA 

As projeções climáticas feitas para o Município da Trofa, no âmbito da EMAAC, foram elaboradas 

com base em modelos e projeções globais apresentados no 5º Relatório de Avaliação do IPCC, e 

com recurso a dados disponibilizados no Portal do Clima (Município da Trofa, 2019). 

Atendendo que o território da Trofa apresenta características climáticas típicas do Norte Litoral, os 

dados utilizados para este concelho foram os considerados e projetados para a NUT III - Área 

Metropolitana do Porto. As características climáticas típicas caracterizam-se por precipitação nos 

meses de outono e inverno, com ocorrência frequente de chuvas fortes no início do período 

outonal. No final da primavera e verão verifica-se o oposto, ou seja, a ocorrência de secas devido 

ao aumento significativo da temperatura em relação aos meses de inverno. Os anos secos e 

chuvosos apresentam uma distribuição de carácter aleatório. 

As principais alterações climáticas projetadas para o Município da Trofa estão apresentadas de 

forma resumida na Tabela 1. 

Tabela 1. Principais alterações climáticas projetadas para o Município da Trofa até ao final do século XXI. 

Variável 
climática 

Sumário Alterações projetadas 

  
Diminuição da 

precipitação média 
anual 

Média anual 
Diminuição da precipitação média anual no final do Séc. XXI, podendo 
variar entre 5 e 12%. 
 
Precipitação sazonal 
Nos meses de inverno a tendência é de ligeiro aumento da 
precipitação, podendo variar entre 0 e 17%. No resto do ano, projeta-
se uma tendência de diminuição, que pode variar entre 9 e 25% na 
primavera, entre 13 e 51% no verão e entre 14 e 22% no outono. 
 
Secas mais frequentes e intensas 
Diminuição do número de dias com precipitação, entre 11 e 25 dias 
por ano. Aumento da frequência e intensidade das secas. 

 
 

Aumento da 
temperatura média 
anual, em especial 

das máximas 

Média anual e sazonal 
Subida da temperatura média anual, entre 2 e 4°C, no final do século. 
Aumento acentuado das temperaturas máximas no outono (entre 2 e 
4°C) e no verão (entre 2 e 5°C). 
 
Dias muito quentes 
Aumento do número de dias com temperatura muito altas (≥ 35°C) e 
de noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥ 20°C. 
 
Ondas de calor 
Ondas de calor mais frequentes e intensas. 
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Diminuição do 

número de dias de 
geada 

Dias de geada 
Diminuição acentuada do número de dias de geada. 
 
Média da temperatura mínima 
Aumento da temperatura mínima entre 2 e 4°C no inverno, sendo 
mais expressivo no verão (entre 2 e 5°C) e outono (entre 2 e 4°C). 

  
Aumento dos 

fenómenos extremos 
de precipitação 

Fenómenos extremos 
Aumento dos fenómenos extremos, em participar de precipitação 
intensa ou muito intensa (projeções nacionais).  
Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e 
vento forte (projeções globais). 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019) 

 

As projeções para o município da Trofa até ao final do século XXI indicam, de modo geral, que 

independentemente dos esforços e medidas de mitigação tomadas e que possam a vir ser 

incrementadas, o cenário das alterações climáticas na região da Trofa manter-se-á semelhante ao 

apresentado na Tabela 1. Por conseguinte, reforça-se a necessidade de se cumprirem as metas 

estabelecidas no Acordo de Paris e, sobretudo, adaptar o território a este novo paradigma por forma 

a minimizar os riscos e vulnerabilidades observadas. 
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5. VULNERABILIDADES E RISCOS 

CLIMÁTICOS ATUAIS E FUTUROS 

No âmbito da elaboração da EMAAC Trofa foi realizado um levantamento das vulnerabilidades 

climáticas locais no sentido de compreender como é que os eventos climáticos adversos, que foram 

sentidos entre 2003 e 2017 (período de estudo da EMAAC Trofa), afetaram as atividades, as pessoas 

e as infraestruturas. De acordo com a informação levantada, a Trofa foi afetada por 112 incidentes 

relacionados com 4 tipos de eventos climáticos adversos distintos: precipitação excessiva (cheias e 

inundações), tempestades/tornados, temperaturas elevadas/ondas de calor e vento forte 

(Município da Trofa, 2019). 

Os impactos destes eventos climáticos causaram alterações no uso de equipamentos/serviços, 

danos em edifícios, danos em equipamentos de utilização coletiva (parques), danos em viaturas, 

danos para a saúde, vegetação e infraestruturas, deslizamento de terras, falhas no fornecimento de 

energia, incêndios, inundações, entre outros. 

Em termos futuros, as principais alterações climáticas projetadas (Capítulo  4) poderão agravar, 

minorar ou manter as atuais vulnerabilidades climáticas no Município da Trofa. Estas permitem 

antecipar o agravamento dos impactos, sobretudo os resultantes das temperaturas elevadas/ondas 

de calor e dos fenómenos extremos, e em particular dos episódios de tempestades/tornados 

(Município da Trofa, 2019).  

Não obstante, tendo em conta as vulnerabilidades climáticas atuais do território, também os 

eventos de precipitação excessiva (cheias e inundações) e ventos fortes poderão acarretar impactos 

significativos para o território, uma vez que para os fenómenos extremos, as projeções apontam um 

aumento de precipitação intensa ou muito intensa, com tempestades de inverno mais intensas, 

acompanhadas de chuva e vento forte (Município da Trofa, 2019). 

Tendo em conta os resultados obtidos na análise da avaliação climática do território, das projeções 

climáticas, do contexto territorial, da sua sensibilidade aos estímulos climáticos e tendo ainda em 

consideração os impactes e vulnerabilidades climáticas atuais, é possível projetar os seguintes 

cenários com impactos negativos (diretos e indiretos), sintetizados na Tabela 2, de acordo com os 

tipos de eventos climáticos identificados. 
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Tabela 2. Síntese dos principais impactos negativos (diretos e indiretos) futuros para o Município da Trofa associados 
às alterações climáticas. 

Tipo de evento 
climático 

Impactos negativos (diretos e indiretos) 

Precipitação excessiva 
(cheias e inundações) 

 Aumento do número de cheias, e respetiva magnitude, no Rio Ave; 
 Instabilidade das margens dos cursos de água; 
 Destruição de culturas e infraestruturas de apoio às atividades agrícolas; 
 Danos nas infraestruturas e equipamentos do Parque das Azenhas e impedimento da 

sua utilização como área de lazer; 
 Aumento das cheias rápidas e inundações em meio urbano; 
 Aumento dos danos nas infraestruturas rodoviárias, com condicionamentos de 

tráfego e encerramento de vias; 
 Aumento dos danos em edifícios e viaturas; 
 Aumento das despesas na prevenção e intervenção em situações de crise, 

nomeadamente com recursos humanos, materiais e financeiros; 
 Alterações na biodiversidade e no património ambiental e natural do município; 
 Aumento da poluição associada às inundações (arrastamento de partículas e agentes 

químicos); 
 Alterações no estilo de vida da população afetada; 
 Alterações socioeconómicas com prejuízos para a agricultura; 
 Perda de qualidade de vida dos habitantes, acrescendo custos de saúde pública. 

Tempestades/Tornados 

 Destruição de culturas e infraestruturas de apoio agrícola; 
 Danos nas infraestruturas e equipamentos de lazer; 
 Incremento dos danos nas infraestruturas rodoviárias; 
 Incremento dos danos em edifícios e viaturas; 
 Alterações na biodiversidade e no património ambiental e natural; 
 Alterações no estilo de vida da população afetada; 
 Alterações socioeconómicas com prejuízo para a agricultura; 
 Perda de qualidade de vida dos habitantes, acrescendo os custos de saúde pública. 

Ventos fortes 

 Danos nas infraestruturas e consequentes falhas no fornecimento de energia e 
telecomunicações; 

 Queda de árvores ou de ramos (condicionamento do tráfego rodoviário e 
encerramento de vias); 

 Danos em viaturas, equipamentos e edifícios; 
 Distribuição de culturas e de infraestruturas de apoio agrícola; 
 Alterações no estilo de vida da população afetada; 
 Alterações socioeconómicas com prejuízos para a agricultura; 
 Perda de qualidade de vida dos habitantes, acrescendo os custos de saúde pública. 

Temperaturas elevadas 
/ondas de calor 

 Aumento da erosão e deslizamento de solos decorrente dos incêndios florestais; 
 Aumento do número de grandes incêndios florestais (> 100 ha) e consequente 

redução do potencial florestal; 
 Aumento da incidência de pragas e consequentes perdas de rendimento; 
 Aumento das espécies invasoras, degradação dos sistemas ecológicos e perda da 

biodiversidade (fauna e flora); 
 Aumento dos episódios de seca e alterações e/ou perdas na atividade agrícola; 
 Necessidade de realojamento da população afetada por incêndios florestais; 
 Aumento das concentrações de gases com efeito de estufa; 
 Aumento dos custos com os serviços de proteção civil; 
 Aumento do consumo de energia resultado do aumento da necessidade de 

climatização; 
 Aumento dos consumos de água para rega e usos domésticos; 
 Alterações socioeconómicas com prejuízos para a agricultura; 
 Aumento da poluição associada aos incêndios florestais; 
 Perda de qualidade de vida dos habitantes. 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019) 

Além dos impactos negativos descritos na Tabela 2, existem também oportunidades que podem ser 

consideradas para o desenvolvimento e agenda política do município da Trofa no futuro. Estas 

oportunidades devem ser assumidas como fatores que facilitam e beneficiam o planeamento e/ou 
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a implementação das ações de adaptação. Deste modo, o território trofense estará mais resiliente 

no futuro, através da criação e promoção da sua capacidade adaptativa resultante da incorporação 

das medidas de adaptação (capítulo 7) e das oportunidades identificadas: 

 Melhoria das redes de drenagem, de forma a potenciar a infiltração das águas superficiais 

em zonas geologicamente adequadas; 

 Desenvolvimento de ações de planeamento e ordenamento do território, com a criação de 

corredores ecológicos inclusive, tendo em vista o aumento da área permeável do concelho, 

a diminuição do escoamento superficial e a reutilização de águas pluviais; 

 Reabilitação das linhas de água e recuperação das galerias ripícolas; 

 Incentivo e sensibilização da população para a necessidade de (re)florestação de áreas de 

declive acentuado; 

 Elaboração de um inventário de árvores com potencial de queda em eventos extremos; 

 Criação de plano de sensibilização para a poda preventiva e bem orientada de árvores; 

 Aumento da procura de origens alternativas à água potável para a rega de espaços verdes 

ou usos domésticos acessórios; 

 Potenciação da procura e recurso às fontes de energias renováveis; 

 Substituição das áreas pavimentadas por áreas verdes/permeáveis, contribuindo para a 

diminuição do efeito de ilha de calor e para o sequestro de dióxido de carbono; 

 Sensibilização para o uso eficiente da água; 

 Sensibilização/prevenção de doenças infeciosas transmitidas por pragas e outros vetores, 

de alergias, da exposição solar e melanomas; 

 Potenciação do turismo, procurando beneficiar do aumento da temperatura; 

 Identificação e definição de indicadores de monitorização dos diferentes sistemas 

implicados; 

 Informação, sensibilização e educação da população, incrementando a capacidade de 

prevenção, autoproteção e reação adaptativa, especialmente dos grupos mais vulneráveis. 

5.1. AVALIAÇÃO DO RISCO CLIMÁTICO 

As projeções do clima futuro para o município da Trofa preveem que irão ocorrer com mais 

frequência eventos de precipitação excessiva (cheias e inundações), tempestades/tornados, ventos 

fortes e temperaturas elevadas/ondas de calor, originando impactos significativos no território. 
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5.1.1. Precipitação excessiva (cheias e inundações) 

As projeções apontam para que a precipitação se torne menos frequente até ao final do século XXI, 

mas de maior intensidade, isto é, associada a eventos extremos. Este fenómeno, já bastante 

expressivo no presente, poderá ocorrer de forma isolada ou conjugada com outros riscos (ex.: 

tempestades e ventos fortes), e cujos impactos futuros poderão ser semelhantes aos verificados no 

presente. 

5.1.2. Tempestades/tornados 

Prevê-se um aumento da intensidade das tempestades de inverno, acompanhadas de chuva e vento 

forte, tornando-se mais frequentes as ocorrências de tempestades/tornados no final do século. 

5.1.3. Ventos fortes 

No que se refere ao vento forte, prevê-se que os impactos futuros, ainda que gravosos, possam ser 

menos significativos do que os verificados no presente. Note-se que no que concerne a esta variável, 

as projeções indicam, por um lado, uma diminuição dos valores de velocidade do vento e do número 

de dias com vento moderado a forte ou superior. 

5.1.4. Temperaturas elevadas /ondas de calor 

Os cenários definidos revelam um aumento da frequência destes eventos, com consequências 

bastante gravosas para o território e população da Trofa. Conjugado a um aumento generalizado da 

temperatura, prevê-se também um aumento da frequência e da intensidade das ondas de calor.  

Com o propósito de avaliar sistematicamente a potencial evolução dos riscos climáticos para o 

município da Trofa, assim como priorizar os diferentes riscos e potenciais necessidades de 

adaptação, foi elaborada, no âmbito da EMAAC Trofa, uma análise baseada em matrizes de risco. O 

nível de risco para cada tipo de evento, associados às consequências dos impactes climáticos, 

encontra-se discriminado na Tabela 3. 

A determinação do nível de risco para cada um dos eventos climáticos baseou-se numa aprofundada 

pesquisa e análise, de modo a obter-se uma classificação em termos de magnitude das 

consequências dos respetivos impactes. 
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Tabela 3. Avaliação dos riscos climáticos para a Trofa. 

Evento Exemplos de impactes 

Nível do risco 

Presente  
(até 2040) 

Médio 
Prazo 

2041-2070 

Longo Prazo 
2071-2100 

Precipitação 
excessiva (cheias 
e inundações) 

Alterações no uso de equipamentos/serviços; 
Danos em edifícios; Danos em equipamentos de 
utilização coletiva (parques); Danos em viaturas, 
vegetação e infraestruturas; Danos para a saúde 
(doença, ferimentos, morte, etc.); Deslizamento 
de terras; Inundações. 

9 9 6 

Tempestades 
/Tornados 

Danos em edifícios; Danos para a vegetação. 
3 3 6 

Ventos fortes Danos em edifícios; Danos em viaturas, 
vegetação e infraestruturas; Falhas no 
fornecimento de energia; Incêndios. 

3 3 2 

Temperaturas 
elevadas / Ondas 
de calor 

Incêndios. 
9 9 9 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019) 

Tendo em conta os cenários traçados para o território da Trofa, os riscos que apresentam uma maior 

probabilidade de aumento mais acentuado e preocupante são os associados às temperaturas 

elevadas/ondas de calor e os eventos extremos (tempestades/tornados), devendo estes ser 

assinalados como prioritários no futuro. Por outro lado, os riscos associados à precipitação excessiva 

(cheias e inundações) e ventos fortes tenderão a manter-se no futuro. De salientar que a 

precipitação excessiva (cheias e inundações) corresponde ao evento climático com um maior grau 

de risco associado, quando comparado com os restantes. 

É provável que os riscos climáticos representem apenas alguns desafios de um conjunto mais 

alargado que o município terá de enfrentar no futuro. Existirão riscos com características não 

climáticas que poderão relacionar-se com os climáticos, contribuindo, eventualmente, para a 

maximização dos respetivos impactos e vice-versa. Importa, assim, em contexto de alterações 

climáticas, promover uma abordagem integrada dos riscos climáticos e não climáticos, procurando 

por esta via, evitar impactos exponenciais. 

Da análise efetuada conclui-se que os riscos que apresentam uma probabilidade de aumento mais 

acentuado e preocupante, logo os mais prioritários, são os relacionados com as temperaturas 

elevadas / ondas de calor e os eventos extremos (tempestades/tornados). 

Existem outros riscos, embora não se antecipe um aumento, que poderão representar um desafio 

considerável para o território, na medida em que têm associada uma maior probabilidade de 

ocorrência e impactos bastante significativos, dos quais se destacam os eventos de precipitação 

excessiva (cheias e inundações). 
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Na matriz de riscos (Figura 2) é relacionada a frequência da ocorrência com a consequência do 

impacto, para cada um dos eventos climáticos analisados para o território. Esta matriz é 

estabelecida para o presente e para os dois horizontes temporais futuros (2014/2070 e 2071/2100). 

  Presente (até 2040)   2041/2070   2071/2100 

Fr
eq

uê
nc

ia
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e 
oc

or
rê

nc
ia

 

3   A, D  3   A, D  3   D 

2     2     2   A, B 

1   
B, C 

 1   B, C  1  C 
 

  1 2 3   1 2 3   1 2 3 

 
Consequência do impacto 

Figura 2. Matriz de Risco. 

Fonte: Município da Trofa, 2019 

A – Precipitação excessiva (cheias e inundações); B – Tempestades/tornados; C – Ventos fortes;  

D – Temperaturas elevadas/Ondas de calor. 

 

Partindo deste conhecimento, o Município da Trofa pretende assumir um papel ativo nesta matéria, 

de forma a colmatar danos e adotar medidas que reflitam o abrandamento dos impactos e a 

melhoria contínua.  

Salvaguarda-se, porém, que os pressupostos que sustentaram a análise efetuada, enquanto 

resultado de um exercício de projeção e cenarização futura, estão envoltos em alguma incerteza, 

sobretudo relacionada com a magnitude e abrangência de alguns impactes. 
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6. ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO 

6.1. VISÃO ESTRATÉGICA 

Intervir face às alterações climáticas é uma necessidade premente que permitirá adaptar o território 

e a população aos fenómenos climáticos extremos previstos, revestindo-se como essencial para 

garantir a sobrevivência das espécies, inclusive a humana. 

Desta forma, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município da Trofa 

teve como visão estratégica: 

“As alterações climáticas e as suas atuais ameaças a um desenvolvimento sustentável do 

território assumem um desafio para o Município, que estabelece uma estratégia de 

planeamento de um território adaptado às vulnerabilidades climáticas atuais e futuras 

com envolvimento da comunidade pública e privada, institucional e cidadã.” 

6.2. DESAFIOS DE ADAPTAÇÃO 

O PMAAC Trofa pretende aplicar na prática a EMAAC Trofa e encontra-se estruturado em torno dos 

objetivos nucleares da ENAAC 2020, adaptados à realidade do concelho da Trofa, com vista ao seu 

desenvolvimento e operacionalização. 

A sua operacionalização deverá ser estruturada em torno de três desafios nucleares: 

 

I. Melhorar o nível de 
conhecimento sobre as 

alterações climáticas

• Promover ações de 
comunicação, divulgação e 

sensibilização durante o 
processo de revisão do PDM em 

curso;
• Reforçar o conhecimento nesta 

área e proceder à sua partilha 
pelas diversas entidades 

setoriais e da população em 
geral;

• Divulgar os instrumentos de 
planeamento, associados às 

alterações climáticas.

II. Implementar medidas 
de adaptação

• Reduzir a vulnerabilidade aos 
eventos climáticos extremos e 

aumentar a capacidade de 
resposta, implementando 

mecanismos de prevenção e 
controlo a nível local do 
fenómeno de alterações 

climáticas, bem como 
otimizando a capacidade de 

resposta em caso de ocorrências 
extremas, restabelecendo 

rapidamente a normalidade.

III. Promover a 
integração da adaptação 

em políticas setoriais

• Garantir a integração do 
conhecimento presente neste 

documento nos diferentes 
instrumentos de gestão 

territorial, e em particular 
durante o processo de revisão 

do PDM em curso.
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6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A operacionalização da visão deverá ser estruturada em torno de três objetivos estratégicos, que 

respondem aos desafios colocados pelas alterações climáticas projetadas para o território 

concelhio: 

 Sensibilizar para a mudança de comportamentos e divulgar as medidas adaptativas, 

reforçando a participação pública; 

 Reduzir a vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos e aumentar a capacidade de 

resposta; 

 Definir formas de integração da adaptação nos instrumentos de gestão territorial e outros 

planos/programas de âmbito municipal. 

6.4. OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO 

A estratégia de adaptação do PMAAC Trofa concretiza-se num conjunto de 14 opções de adaptação 

e 39 medidas de adaptação, estruturadas em 6 setores de atuação: monitorização, informação e 

sensibilização; biodiversidade, recursos hídricos, ordenamento do território, saúde e segurança de 

pessoas e bens, edificado e floresta. Na estratégia foram integradas as opções de adaptação 

enunciadas na EMAAC Trofa. 

As opções de adaptação enunciadas no PMAAC Trofa resultam de um processo co-construído entre 

a equipa técnica, os autarcas e a população do concelho, que teve início no processo de elaboração 

da EMAAC Trofa. No âmbito da participação pública da EMAAC foi realizado um inquérito aos atores-

chave e à população em geral, com os objetivos de avaliar a pertinência, os fatores potenciadores e 

os obstáculos à implementação das opções de adaptação; avaliar a perceção para os riscos 

climáticos; hierarquizar os riscos climáticos e priorizar as medidas de adaptação. Posteriormente, 

após elencar as opções de adaptação e as medidas de adaptação do PMAAC, foi realizado um 

workshop participativo com a comunidade de modo a, essencialmente, avaliar a pertinência das 

medidas elencadas e a recolher contributos junto da comunidade e agentes locais. 

As opções de adaptação foram revisitadas e atualizadas no desenvolvimento do PMAAC Trofa, 

resultando nas 14 opções de adaptação a seguir listadas, que permitirão ao município da Trofa 

responder aos impactos identificados anteriormente ou aproveitar as oportunidades por eles 

geradas. 
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Tabela 4. Opções de Adaptação do PMAAC Trofa. 

Setor N.º Opções de Adaptação 

MONITORIZAÇÃO, 

INFORMAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO 

1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de 

boas práticas, estimulando a mudança de comportamentos. 

BIODIVERSIDADE E 
FLORESTA 

2 
Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo 
do concelho com formulação de orientações para o uso de boas práticas de 

gestão. 

3 
Implementação e promoção do aumento e diversificação dos espaços 

verdes orientadas para o aumento de sombreamento e resgate de CO2 para 
minimização dos fenómenos de ilhas de calor 

4 
Adoção de políticas de incentivo à população para a necessidade de 

(re)florestação com espécies autóctones 

5 Redução do risco de incêndio e aumento da resiliência dos ecossistemas 
florestais 

RECURSOS HÍDRICOS 

6 
Restabelecimento das condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque 

– execução de bacia de retenção. 

7 
Desassoreamento e limpeza de linhas de água, consolidação da galeria 

ripícola e otimização de processos preventivos. 

8 

Desenvolvimento e implementação de um Plano Municipal de Drenagem 
de Águas Pluviais, com adequação hidráulica aos caudais existentes e 
previstos em zonas de escoamento crítico, recorrendo, sempre que 

possível, a sistemas de drenagem sustentáveis. 

9 
Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas 

residuais tratadas para usos múltiplos nos equipamentos municipais e 
adoção de políticas de incentivo aos particulares. 

ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 

10 
Promoção do desenvolvimento de opções de desenho urbano: reconversão 

de pavimentos impermeáveis e adoção de soluções de pavimentos 
drenantes; criação de jardins de infiltração. 

11 
Condicionamento da ocupação urbanística em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e nas proximidades das linhas de água. 

12 
Promoção da mobilidade sustentável no Município, nomeadamente através 

da promoção de redes de transportes públicos, pedonais e cicláveis. 

SAÚDE E 
SEGURANÇA DE 
PESSOAS E BENS 

13 
Sensibilização da população para a prevenção de doenças infeciosas 

transmitidas por pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas. 

EDIFICADO 14 
Adoção de políticas de incentivo/regulamentação municipal para a 

sustentabilidade energética e estratégias de adaptação em edifícios. 
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7. PLANO DE AÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO  

7.1. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação do PMAAC Trofa é composto por 39 medidas de adaptação, a implementar pelo 

município e por outras entidades parceiras, alinhadas com as opções de adaptação identificadas na 

Estratégia de Adaptação (Capítulo 6), contribuindo para a implementação da estratégia definida. 

Assim, não se trata de um quadro de investimento exaustivo, mas um primeiro levantamento de 

intervenções a ser implementadas até 2030. 

O modelo de financiamento para a implementação das medidas adaptação é apresentado no 

Capítulo 9. 

Neste sentido as 39 medidas de adaptação a desenvolver pelo Município da Trofa até 2030 serão as 

seguintes: 

Tabela 5. Medidas de adaptação do PMAAC Trofa. 

N.º Opção de adaptação Medidas de adaptação 

MONITORIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

1 
Sensibilização da população, divulgação 
de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de 
comportamentos. 

1.1. Elaboração, produção e distribuição do manual municipal de 
boas práticas ambientais, especificamente dedicado à 
temática das alterações climáticas e sua adaptação e/ou 
mitigação. 

1.2. Ações de sensibilização para controlo da pressão humana 
sobre áreas sensíveis. 

1.3. Ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre os 
riscos associados às alterações climáticas. 

1.4. Ações de capacitação de técnicos e decisores políticos na 
avaliação de vulnerabilidades às alterações climáticas e na 
gestão adaptativa. 

1.5. Criação de sistema com identificação de áreas de risco. 

1.6. Criação de mecanismos de divulgação dos resultados de 
monitorização de âmbito municipal. 

BIODIVERSIDADE E FLORESTA 

2 
Elaboração de estudo fitossanitário e 
avaliação do risco do estrato arbóreo do 
concelho com formulação de orientações 
para o uso de boas práticas de gestão. 

2.1. Elaboração do estudo fitossanitário do estrato arbóreo. 

2.2. Elaboração do regulamento municipal de gestão do arvoredo 
em meio urbano. 

2.3. Implementação do regulamento municipal de gestão do 
arvoredo em meio urbano. 

2.4. Realização de atividades de sensibilização e de manutenção 
do estrato arbóreo. 
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N.º Opção de adaptação Medidas de adaptação 

3 

Implementação e promoção do aumento 
e diversificação dos espaços verdes 
orientadas para o aumento de 
sombreamento e resgate de CO2 para 
minimização dos fenómenos de ilhas de 
calor 

3.1. Criação de espaços verdes. 

4 
Adoção de políticas de incentivo à 
população para a necessidade de 
(re)florestação com espécies autóctones 

4.1. Criação e implementação de um programa de incentivos à 
(re)florestação com espécies vegetais autóctones. 

5 Redução do risco de incêndio e aumento 
da resiliência dos ecossistemas florestais. 

5.1. Ações de sensibilização para o uso correto do fogo (queimas e 
queimadas). 

5.2.  Ações de sensibilização “Incêndios na Floresta: Sabes como 
evitar?”. 

5.3. Incentivo à elaboração de planos de reabilitação de 
povoamentos e habitats florestais de áreas ardidas. 

5.4. Valorização de resíduos de biomassa florestal residual. 

RECURSOS HÍDRICOS 

6 
Restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do Roque – 
execução de bacia de retenção. 

6.1. Elaboração do projeto de restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do Roque. 

6.2. Execução do projeto de restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do Roque. 

6.3. Execução de bacia de retenção na ribeira do Vale do Roque. 

7 
Desassoreamento e limpeza de linhas de 
água, consolidação da galeria ripícola e 
otimização de processos preventivos. 

7.1.  Limpeza e desobstrução das linhas de água. 

7.2. Reabilitação das linhas de água e consolidação das galerias 
ripícolas. 

7.3. Criação de sistema de monitorização dos caudais dos rios e 
zonas inundáveis. 

8 

Desenvolvimento e implementação de 
um Plano Municipal de Drenagem de 
Águas Pluviais, com adequação hidráulica 
aos caudais existentes e previstos em 
zonas de escoamento crítico, recorrendo, 
sempre que possível, a sistemas de 
drenagem sustentáveis. 

8.1.  Levantamento cadastral da rede de águas pluviais do 
Município. 

8.2. Elaboração do Plano Municipal de Drenagem de Águas 
Pluviais. 

8.3. Implementação do Plano Municipal de Drenagem de Águas 
Pluviais. 

9 

Implementação de sistemas de 
reutilização de águas pluviais e águas 
residuais tratadas para usos múltiplos 
nos equipamentos municipais e adoção 
de políticas de incentivo aos particulares. 

9.1. Instalação de sistemas de reutilização das águas residuais 
e/ou pluviais para usos urbanos compatíveis com a sua qualidade 
final, nos edifícios/equipamentos municipais. 

9.2. Introdução de alterações nos regulamentos e taxas municipais 
que facilitem e estimulem a reutilização das águas residuais e/ou 
pluviais para usos urbanos. 

9.3. Criação e implementação de um programa de incentivos à 
eficiência hídrica na edificação e reabilitação urbana. 

9.4.  Elaboração e implementação do Programa Municipal para o 
Uso Eficiente da Água. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

10 

Promoção do desenvolvimento de 
opções de desenho urbano: reconversão 
de pavimentos impermeáveis e adoção 
de soluções de pavimentos drenantes; 
criação de jardins de infiltração. 

10.1. Reconversão de áreas impermeabilizadas em áreas 
permeáveis. 

10.2. Criação de condições de infiltração de água no solo através 
de jardins de infiltração e valas drenantes. 
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N.º Opção de adaptação Medidas de adaptação 

11 
Condicionamento da ocupação 
urbanística em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e nas 
proximidades das linhas de água. 

11.1 Revisão nos IGT das condicionantes ao uso e ocupação de 
solo em zonas de risco de movimentos de vertentes e zonas 
inundáveis em cenário de alterações climáticas. 

12 
Promoção da mobilidade sustentável no 
Município, nomeadamente através da 
promoção de redes de transportes 
públicos, pedonais e cicláveis. 

12.1.  Implementação das medidas do Plano Estratégico e 
Operacional de Desenvolvimento Territorial do Município da 
Trofa. 

SAÚDE E SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS 

13 
Sensibilização da população para a 
prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a 
exposição solar e melanomas. 

13.1. Informação e sensibilização à população sobre as medidas 
recomendadas de prevenção de doenças infeciosas transmitidas 
por pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas. 

13.2. Criação de sistema de georreferenciação de identificação de 
vetores, agentes e doenças. 

13.3. Criação de sistema de monitorização da qualidade do ar nos 
núcleos urbanos do concelho. 

EDIFICADO 

14 
Adoção de políticas de 
incentivo/regulamentação municipal 
para a sustentabilidade energética e 
estratégias de adaptação em edifícios. 

14.1. Criação e implementação de um sistema de incentivos à 
eficiência energética e de estratégias de adaptação na edificação. 

14.2. Mapeamento de zonas prioritárias de implementação de 
jardins verticais e coberturas verdes/jardins de cobertura. 

14.3. Implementação de jardins verticais e coberturas 
verdes/jardins de cobertura em edifícios municipais e 
regulamentação de incentivo aos privados. 

 

7.2. MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO 

O plano de ação do PMAAC Trofa é seguidamente detalhado através de fichas individuais de cada 

uma das medidas de adaptação por setor, onde se identifica: 

 Opção Estratégica em que a medida se integra; 

 Designação da medida; 

 Enquadramento com os setores da ENAAC 2020; 

 Descrição e objetivos da medida; 

 Metodologia de implementação da medida; 

 Incidência territorial da medida; 

 Prioridade de implementação da medida; 

 Serviços responsáveis pela promoção da medida; 

 Potenciais parcerias para a execução da medida; 

 Grau de dificuldade de implementação e prazo de execução; 

 Custo de investimento e potenciais fontes de financiamento; 

 Condicionantes e constrangimentos de execução da medida; 
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 Indicadores de realização e metas a atingir; 

 Metodologia e calendário de monitorização; 

 Documentos relacionados com a medida. 

Importa realçar que no campo relativo à prioridade de implementação da medida, a prioridade é 

feita através da seguinte escala: 

 + - Prioridade baixa; 

 ++ - Prioridade média; 

 +++ - Prioridade alta. 

Já relativamente ao campo relativo ao custo de investimento, este foi estimado da seguinte forma: 

 € - Medida com valor inferior a 100 000€; 

 €€ - Medida com valor compreendido entre 100 000€ e 500 000€; 

 €€€ - Medida com valor compreendido entre 500 000€ e 1 000 000€; 

 €€€€ - Medida com valor superior a 1 000 000€. 
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7.2.1. Monitorização, Informação e Sensibilização 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos 

Medida 

Medida nº 1.1 
Elaboração, produção e distribuição do manual municipal de boas práticas 
ambientais, especificamente dedicado à temática das alterações climáticas e sua 
adaptação e/ou mitigação 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens Saúde 

Energia e 
indústria Biodiversidade 

Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Esta medida prevê a elaboração de um manual concelhio de boas práticas, onde se reúna o conjunto 
total dos conhecimentos pertinentes, relativos às alterações climáticas, sobretudo informações de 
riscos, impactos e estratégias de adaptação e mitigação, estando prevista a sua distribuição aos 
munícipes e instituições relevantes. 
O manual pretende-se objetivo e assertivo, e deve abarcar informação específica relativa às alterações 
climáticas, além das ações e medidas a serem executadas no Município da Trofa, e ainda do modo como 
os munícipes podem, a título individual, comunicar ao Município de uma qualquer ocorrência ou 
participar nas ações desenvolvidas. Este deverá ter em consideração a EMAAC do Município da Trofa 
além de outros documentos estruturais sobre as Alterações Climáticas. 

Objetivos 

 Dar a conhecer comportamentos e práticas que permitem reduzir os impactos da ocorrência 
dos eventos climáticos adversos (como novas práticas agrícolas, hábitos de poupança de água, 
entre outros); 

 Aumentar a qualidade de vida das populações e proteção do meio ambiente; 
 Promover a adoção de comportamentos ambientalmente mais conscientes; 

Metodologia de implementação 
1. Definição do formato do manual de boas práticas, de acordo com o público-alvo; 
2. Definição dos conteúdos a abordar, incluindo um conjunto de boas práticas; 
3. Produção e edição de conteúdos para o manual; 
4. Paginação, edição gráfica e produção do manual; 
5. Definição da forma de distribuição do manual; 
6. Distribuição do manual de boas práticas. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil e Serviço de 
Comunicação e Sistemas de Informação 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente e Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil; Meio de comunicação locais 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Reduzida disponibilidade de recursos técnicos e humanos 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Manuais distribuídos (n.º de meios de comunicação 
utilizados)  

un. - 5 

Metodologia de monitorização  Verificação das publicações 

Calendarização de monitorização  2024 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos. 

Medida  

Medida nº 1.2 Ações de sensibilização para controlo da pressão humana sobre áreas sensíveis 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Perante o desconhecimento generalizado sobre as alterações climáticas e o que podem provocar os seus 
efeitos, torna-se difícil implementar, de forma eficaz e eficiente, medidas de adaptação. Um saber maior 
sobre a temática torna possível levar a cabo mudanças comportamentais e ações que gerem impacto 
positivo de adaptação às alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. 
Assim, é fundamental executar instrumentos que permitam levar a cabo o aumento da 
consciencialização da comunidade em geral sobre a problemática, dando-lhes o conhecimento que por 
um lado permita a mudança de hábitos e atitudes e por outro aumente o sentido de alerta para situações 
ou comportamentos de risco, pelo que esta medida pretende desenvolver ações para consciencializar e 
informar a população sobre as alterações climáticas, visando assegurar que as áreas sensíveis do 
concelho não são utilizadas para a realização de atividades inadequadas, face aos fins a que se destinam 
(agrícolas, de lazer ou outros). Deste modo, pretende-se sensibilizar os munícipes sobre as áreas 
sensíveis do município, a pressão a que estão sujeitas e o tipo de pressão a que estarão suscetíveis no 
futuro, de forma a proteger estas áreas. 

Objetivos 

 Dotar a população de maiores conhecimentos sobre as alterações climáticas; 
 Aumentar o sentido de alerta para situações e/ou comportamentos de risco; 
 Reduzir os comportamentos de risco, nomeadamente atividades em áreas sensíveis. 

Metodologia de implementação 
1. Planeamento das ações de sensibilização e divulgação a executar (presenciais ou remotas); 
2. Elaboração de conteúdos digitais e de conteúdos físicos, para posterior distribuição, produção 

de comunicados de imprensa/notas de imprensa e outros materiais necessários para as ações 
de sensibilização; 

3. Definição dos públicos-alvo de cada ação; 
4. Definição de ferramentas a utilizar em cada ação; 
5. Divulgação das ações; 
6. Realização das ações. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil 
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Agentes económicos (turismo, agricultura, transportes, 
etc.), Organizações da sociedade civil, Personalidades locais de 
reconhecido mérito; Meio de comunicação locais 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Baixa adesão 
 Prioridades de Investimento 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Ações realizadas un. - 1 

Cidadãos envolvidos un. - 500 

Disponibilização da informação nas redes sociais un. - - 

Número de cartazes afixados nos centros de saúde un. - 30 

Metodologia de monitorização  Listagem de participantes 
Calendarização de monitorização  2024 

Documentos Relacionados 

Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil, Plano Municipal 
de Defesa da Floresta contra Incêndios, Plano Diretor Municipal, 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos. 

Medida  

Medida nº 1.3 
Ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre os riscos associados às 
alterações climáticas. 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Quanto mais se desconhece sobre um assunto, especificamente sobre as alterações climáticas, os seus 
riscos e consequências, mais difícil se torna a implementação eficaz e eficiente de medidas de adaptação 
e mitigação. Uma perceção aprofundada sobre a temática permite induzir alterações de hábitos, 
atitudes e ações que produzam impacto positivo na adaptação às alterações climáticas e 
desenvolvimento sustentável. 
Assim, é fundamental desenvolver e implementar instrumentos que permitam sensibilizar a 
comunidade sobre o assunto, dando os saberes que permitam a alteração de comportamentos e o 
sentido de alerta para situações ou comportamentos de risco. 
Esta medida pretende consciencializar e informar a população sobre as alterações climáticas, de forma 
a difundir a adoção de medidas de prevenção ou mitigação. Prevê-se a criação de uma pequena página 
no website da Câmara Municipal para divulgação e sensibilização da população para as alterações 
climáticas. Aqui pretende-se apresentar as preocupações do município, as ações efetuadas, em curso e 
previstas, bem como os seus impactes e resultados. Para além disso, pretende-se envolver as escolas e 
outras entidades externas tais como empresas ligadas à energia, resíduos, águas, etc. 

Objetivos 

 Aumentar o nível de consciência da população para as alterações climáticas; 
 Reduzir a ocorrência de ações de risco; 
 Aumentar a eficiência das medidas de adaptação às alterações climáticas a serem 

implementadas. 

Metodologia de implementação 
1. Definição dos conteúdos; 
2. Definição dos modelos comunicacionais a utilizar, por exemplo elaboração de conteúdos como 

vídeos, notícias, folhetos digitais e em papel e/ou infografias; 
3. Definição do público-alvo de cada ação; 
4. Abordar o tema nas escolas e incluir ações de sensibilização para professores; 
5. Desenvolvimento de conteúdos na página web institucional; 
6. Atualização contínua da página web. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 
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Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 

Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Polícia Municipal, Proteção Civil Divisão de Educação, 
Serviço de Comunicação e Sistemas de Informação e 
Agrupamentos de escolas  

Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agrupamentos de escuteiros; Meio de comunicação 
locais 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Página da internet elaborada un. - 1 

Visualizações da página da internet un. - 1000/ano 

Divulgação nas redes sociais un. - - 

Ações de capacitação aos professores un. - 1 

Metodologia de monitorização 
 Verificação da implementação da página da internet 
 Controlo das visualizações 

Calendarização de monitorização  2024 e posteriormente anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos 

Medida  

Medida nº 1.4 Criação de sistema com identificação de áreas de risco 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Esta medida visa a identificação e priorização dos riscos do município da Trofa bem como das áreas onde 
eles estão presentes. Pretende-se também criar um sistema com as áreas de risco identificadas, 
recorrendo a mapeamento, georreferenciação, disponibilização e gestão da informação em plataforma 
eletrónica. 
Esta informação deverá estar acessível, de forma simples e clara, à comunidade e às várias instituições, 
de forma a possibilitar um melhor planeamento, assim como apoiar à tomada de decisão. 

Objetivos 

 Informar a população sobre as áreas de risco; 
 Prevenir e reduzir o risco associado às ocorrências climáticas; 
 Identificação de zonas de risco e de localização de população mais desprotegida face à 

ocorrência de fenómenos climáticos. 

Metodologia de implementação 
1. Definição dos riscos; 
2. Levantamento das áreas de risco à escala municipal; 
3. Mapeamento das áreas; 
4. Elaboração, disponibilização e gestão da informação em plataforma digital. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  

Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana, 
Bombeiros, Meio de comunicação locais 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Falta de dados para a realização do levantamento 
exaustivo 
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Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Riscos identificados un. - 5 

Mapeamento das áreas de risco un. - 1 

Plataforma digital elaborada un. - 1 

Metodologia de monitorização 
 Verificação da implementação da plataforma digital 
 Comunicação das atualizações das áreas de risco 

Calendarização de monitorização  2024 e posteriormente anual 

Documentos Relacionados 

Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, Plano Diretor Municipal, 
Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Programa Nacional 
para as Alterações Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas.  
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos. 

Medida  

Medida nº 1.5 
Ações de capacitação de técnicos e decisores políticos na avaliação de 
vulnerabilidades às alterações climáticas e na gestão adaptativa 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Com esta medida pretende-se agilizar e tornar mais imediata a avaliação de vulnerabilidades às 
alterações climáticas e a gestão adaptativa por parte de técnicos e decisores políticos locais reduzindo 
o período de tempo no processo de “tomada de conhecimento – avaliação – tomada de decisão – 
implementação da decisão”, de forma a diminuir os efeitos das alterações climáticas. 

Objetivos 

 Aumentar o conhecimento dos técnicos e decisores políticos locais sobre as adaptações às 
alterações climáticas, de modo a tornar mais eficiente e eficaz a adoção de medidas de 
prevenção ou mitigação 

Metodologia de implementação 
1. Definição das ferramentas a serem utilizadas (ações presenciais, elaboração de conteúdos 

virtuais, elaboração de conteúdos em papel para posterior distribuição); 
2. Envolvimento político; 
3. Realização das ações de capacitação; 
4. Avaliação da eficácia das ações de capacitação; 
5. Comunicação dos resultados. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil 

Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, AdEPorto; Meio de 
comunicação locais 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
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Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Ações de capacitação dinamizadas un. - 2 

Técnicos abrangidos un. - 15 

Metodologia de monitorização  Avaliação da eficácia das ações  

Calendarização de monitorização  2027 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas; 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 1 
Sensibilização da população, divulgação de medidas e esclarecimentos de boas 
práticas, estimulando a mudança de comportamentos 

Medida  

Medida nº 1.6 
Criação de mecanismos de divulgação dos resultados de monitorização e 
avaliação de âmbito municipal 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Tendo em conta a ainda reduzida literacia do cidadão comum sobre as alterações climáticas, pretende-
se criar mecanismos que promovam a divulgação dos resultados alcançados pela implementação das 
várias medidas, ações e atividades que integram o Plano Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas da Trofa. 
Pretende-se divulgar indicadores claros e objetivos, como por exemplo o número de espécies 
autóctones plantadas, o número de pessoas abrangidas pelas ações de sensibilização, ou até a dimensão 
da área impermeabilizada convertida em área permeável. 

Objetivos 

 Melhorar a comunicação com a comunidade; 
 Sensibilizar a comunidade para as alterações climáticas; 
 Informar os munícipes sobre as ações levadas a cabo pelo Município e o seu impacto. 

Metodologia de implementação 
1. Elaboração de plano de comunicação 
2. Definição da informação a divulgar (indicadores, medidas, metas, estado de implementação, 

etc.); 
3. Definição dos modelos de divulgação a utilizar (site, redes sociais, conteúdos digitais/físicos, 

locais de colocação da informação, entre outros…); 
4. Elaboração e atualização frequente dos conteúdos a divulgar. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade, Ambiente, 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil e Serviço de 
Comunicação e Sistemas de Informação 

Parceiros 

Internos: Conselho Local de Acompanhamento; 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Meio de comunicação locais; 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 
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Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Baixo número de munícipes a aceder à informação 
disponível 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Meios de divulgação un. - 5 

Monitorização de visualizações dos dados divulgados un. - 500/ano 

Metodologia de monitorização  Controlo das visualizações 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
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7.2.2. Biodiversidade e Floresta 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 2 
Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo do 
concelho com formulação de orientações para o uso de boas práticas de gestão 

Medida  

Medida nº 2.1 Elaboração do estudo fitossanitário do estrato arbóreo 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+  + +  + +  

Descrição 

A gestão do parque arbóreo permite conferir resistência e robustez face a fenómenos meteorológicos 
extremos e pontuais, assim como face a pragas. 
Ainda que as árvores em meio urbano ofereçam inúmeros benefícios, ambientais, económicos e sociais, 
podem também ser a causa de danos materiais e humanos, devido à queda de ramos ou da própria 
árvore, em situações de vento forte ou de doença. 
A realização de avaliações fitossanitárias e intervenções precoces evita ainda a propagação de doenças 
que ponham em risco a sobrevivência dos próprios exemplares ou a sua propagação a outros exemplares 
saudáveis aumentem o risco de acidentes.  
A presente medida compreende a realização de uma avaliação e cadastro detalhado do parque arbóreo 
para posteriores ações de manutenção. O inventário deve ter em consideração os requisitos previsto na 
Lei n.º 59/2021 de 18 de agosto. 

Objetivos 

 Avaliar e melhorar o estado fitossanitário do parque arbóreo do concelho. 
Metodologia de implementação 

1. Definição de parcelas de monitorização, com a sua caracterização geral e a periodicidade da 
monitorização; 

2. Critérios para avaliação do estado fitossanitário – definição dos critérios a serem avaliados; 
3. Observação visual do material vegetal - seleção dos exemplares a observar e elaboração do 

diagnóstico do estado fitossanitário dos exemplares; 
4. Recolha de amostras – sempre que haja sinais de enfraquecimento dos exemplares 

observados, alargar-se-á a amostragem; 
5. Cadastro, registo e divulgação dos resultados alcançados; 
6. Tratamento (ou abate, em situações excecionais) do(s) exemplar(es) em risco (para o próprio, 

para os restantes ou para os cidadãos e/ou infraestruturas). 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Outras entidades da 
Administração Regional, Universidades. 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Elevada dispersão do parque arbóreo 
 Dificuldade na identificação célere da(s) doença(s) que 

afetam as árvores 
 Dificuldade na atuação das entidades competentes  

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Árvores intervencionadas % - 
75% do 
parque 
arbóreo 

Metodologia de monitorização  Relatório do estudo fitossanitário 

Calendarização de monitorização  10 anos 

Documentos Relacionados 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030, 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e 
Inventário Municipal do Arvoredo Urbano 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 2 
Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo do 
concelho com formulação de orientações para o uso de boas práticas de gestão 

Medida  

Medida nº 2.2 Elaboração do regulamento municipal de gestão do arvoredo em meio urbano 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Considerando a previsão para os futuros cenários climáticos, prevêem-se impactos consideráveis no 
arvoredo, os quais serão tanto menores quanto maior for o conhecimento da vegetação do município. 
A intensificação da ocorrência dos fenómenos extremos pode causar danos nas infraestruturas 
existentes, provocados pelo derrube e queda de árvores, sobretudo de médio e grande porte, e 
destruição de estruturas arbóreas relevantes ao município. O cadastro, monitorização e manutenção do 
parque arbóreo nas áreas urbanas e periurbanas, possui um papel relevante para a redução da 
vulnerabilidade ao risco de queda e propagação de doenças. 
Assim, esta medida tem como objetivo a elaboração do regulamento municipal de gestão do arvoredo 
em meio urbano, no qual estarão descritos modelos de adoção de atitudes de gestão urbana adequada, 
de conceção de instrumentos que simplifiquem a intervenção no setor pelos diversos intervenientes, 
além da arborização de espaços públicos e zonas de lazer, estimulando a resiliência do território e a sua 
biodiversidade.  
Adicionalmente, esta medida visa a elaboração de um inventário municipal do arvoredo em meio 
urbano, assegurando o mapeamento em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) das infraestruturas 
verdes, por forma a identificar os espécimes existentes e estabelecer planos de manutenção e 
acompanhamento do seu estado fitossanitário, evitando e precavendo assim, riscos desnecessários para 
a população e restante biodiversidade. 
De realçar que tanto na elaboração do regulamento municipal de gestão do arvoredo em meio urbano 
bem como na elaboração do inventário municipal do arvoredo em meio urbano, deve ser considerada a 
Lei n.º 59/2021 de 18 de agosto, que caracteriza e regula as operações de poda, os transplantes e os 
critérios aplicáveis ao abate e à seleção de espécies a plantar, estabelecendo a sua hierarquização. 

Objetivos 

 Identificar o parque arbóreo existente; 
 Melhorar a manutenção do parque arbóreo existente; 
 Minimizar a vulnerabilidade do parque arbóreo aos impactes das alterações climáticas; 
 Reduzir o número de árvores abatidas desnecessariamente; 
 Promover a biodiversidade autóctone. 

Metodologia de implementação 
1. Definição de critérios para identificação e caracterização das árvores existentes; 
2. Definição das áreas a mapear; 
3. Elaboração do inventário; 
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4. Definição do plano de monitorização e manutenção; 
5. Criação de regulamento municipal de arvoredo em meio urbano. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 

Externos: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
Outras entidades da Administração Regional, Universidades, CRE 
Porto 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Data da publicação do guia das boas práticas para a 
gestão do arvoredo urbano 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Inventário de espécies un. - 1 

Regulamento municipal do arvoredo em meio urbano un. - 1 

Metodologia de monitorização  Ações de monitorização de árvores intervencionadas 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Lei n.º 59/2021 de 18 de agosto 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 2 
Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo do 
concelho com formulação de orientações para o uso de boas práticas de gestão 

Medida  

Medida nº 2.3 
Implementação do regulamento municipal de gestão do arvoredo em meio 
urbano 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+  + + + +  + 

Descrição 

O regulamento municipal de gestão do arvoredo em meio urbano define, caracteriza e regula as 
operações de poda, os transplantes e os critérios aplicáveis ao abate e à seleção de espécies a plantar, 
estabelecendo a sua hierarquização, de acordo com o previsto nos termos da Lei n.º 59/2021 de 18 de 
agosto. 
Este regulamento permite melhorar as funções e os serviços de ecossistemas gerados pelas árvores 
(suporte, provisão, regulação e culturais). Vai ainda informar sobre os tipos de arborização a manter, a 
substituir, a descontinuar, novos tipos de arborização a criar e promove a criação e valorização das 
árvores e florestas urbanas nativas, fomentando, desta forma, o aumento da biodiversidade. 
O regulamento tem como preocupação permanente a contribuição ativa que as árvores têm na 
adaptação e mitigação, tanto no município como nas suas infraestruturas, face às alterações climáticas, 
como aumento de tempestades, inundações urbanas ou fenómenos extremos de frio e calor, entre 
outros. 

Objetivos 

 Executar o plano municipal de arborização 

Metodologia de implementação 
1. Determinação das zonas prioritárias a intervir; 
2. Definição das espécies a utilizar; 
3. Aquisição, ou sementeira em viveiro e posterior reprodução, dos exemplares das espécies 

anteriormente definidas; 
4. Transplantação dos exemplares aquando da época adequada para o local definitivo de 

arborização; 
5. Monitorização das áreas alvo de intervenção. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; Conselho 
Local de Acompanhamento 
Externos: Organizações da sociedade civil, Universidades, CRE 
Porto; 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Dificuldade na alteração das espécies a plantar; 
 Dificuldade de os proprietários privados implementarem 

as recomendações do plano de municipal de arborização; 

Fontes de Financiamento Portugal 2030, Fundo Ambiental, REACT-EU 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Relatório de acompanhamento un. 

Será definido 
com a 

publicação das 
normas do 

ICNF 

1 

Metodologia de monitorização 
 Verificação do cumprimento do plano de arborização nas 

áreas intervencionadas 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Municipal de Arborização, Plano Diretor Municipal, Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030, Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e Estratégia 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 2 
Elaboração de estudo fitossanitário e avaliação do risco do estrato arbóreo do 
concelho com formulação de orientações para o uso de boas práticas de gestão 

Medida  

Medida nº 2.4 Realização de atividades de sensibilização e de manutenção do estrato arbóreo  

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

As atividades de manutenção e intervenções precoces permitem que o parque arbóreo fique menos 
vulnerável a doenças e à eventual ocorrência de acidentes. 
A par desta, a realização de atividades de sensibilização possibilita a consciencialização para a 
necessidade de se levarem a cabo, de forma sistemática e periódica, estas ações de manutenção. 

Objetivos 

 Reduzir o número de árvores abatidas 
Metodologia de implementação 

1. Identificação das áreas a serem alvo de atividades de manutenção 
2. Definição dos meios e entidades responsáveis por essas atividades 
3. Realização das atividades de manutenção e sensibilização 
4. Divulgação dos resultados alcançados 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Área Metropolitana do Porto, Universidades. 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Falta de conhecimentos sobre a temática da população 
em geral 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Árvores abrangidas % - 
75% do 
parque 
arbóreo 
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Árvores abatidas por má execução das ações de 
manutenção 

un. - 0 

Metodologia de monitorização  Relatório das intervenções 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030, 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano, 
Inventário Municipal do Arvoredo Urbano 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 3 
Implementação e promoção do aumento e diversificação dos espaços verdes 
orientadas para o aumento de sombreamento e resgate de CO2 para 
minimização dos fenómenos de ilhas de calor 

Medida  

Medida nº 3.1 Criação de espaços verdes 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

Os espaços verdes urbanos contribuem para a preservação da biodiversidade, habitats e ecossistemas 
naturais.  
Estes espaços servem de reguladores da temperatura e humidade ambientes, fundamentais em meios 
citadinos, permitindo a redução da temperatura ambiente e contrariando os efeitos das ilhas de calor. 
Além disso, a presença de espaços verdes em meio citadino apela à convivência com os sistemas 
ecológicos, aumentando a saúde física e mental. As alterações climáticas e o aumento de espécies 
exóticas invasoras, mostram-se como ameaças à biodiversidade e recursos naturais autóctones. Para 
além da criação propriamente dita, é também importante gerir os espaços verdes de forma adequada 
(por exemplo, adequar o corte dos relvados às épocas fenológicas para a promoção da polinização), 
comunicar os princípios de gestão e fazer um uso adequado da água. 

Objetivos 

 Criar espaços verdes em meio urbano para promover a biodiversidade e reduzir o efeito de 
ilha de calor; 

 Promover a biodiversidade local; 
 Aumentar a resiliência dos ecossistemas locais; 
 Aumentar a variedade e quantidade de espécies autóctones; 
 Reduzir a necessidade de manutenção dos espaços verdes urbanos; 
 Reduzir as necessidades hídricas relacionadas com os espaços verdes urbanos; 

Metodologia de implementação 
1. Identificação dos locais onde intervir para melhorar os espaços verdes urbanos  
2. Identificação de locais passíveis de criar novos espaços verdes 
3. Estudo e seleção do tipo de vegetação a utilizar 
4. Criação/reabilitação do espaço verde 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: CRE Porto 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento €€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Reduzida disponibilidade de terrenos  
 Elevados custos financeiros 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Life +, Plano de Recuperação e 
Resiliência, REACT-EU 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Área de espaço verde criado m2 - 4000/ano 

Metodologia de monitorização  Cálculo da capitação de espaços verdes 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Plano de Urbanização, Plano de Pormenor, 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 4 
Adoção de políticas de incentivo à população para a necessidade de 
(re)florestação com espécies autóctones 

Medida  

Medida nº 4.1 
Criação e implementação de um programa de incentivos à (re)florestação com 
espécies autóctones 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + +  + + + 

Descrição 

A floresta é um dos principais recursos naturais renováveis do nosso país. Quando a sua gestão e 
exploração é realizada de forma sustentável, assegura diversas funções e utilizações, produzindo bens e 
serviços de valor inestimável para a sociedade. Os espaços florestais ocupam uma vasta área do 
município da Trofa, constituindo um valioso suporte para a conservação do solo, da água e de diversos 
habitats. Como sabemos, durante os últimos anos, Portugal tem sido um território fortemente afetado 
pelos incêndios florestais, que combinado com a desflorestação, constituem um risco elevado para a 
fauna e flora florestal. Tendo em consideração os cenários climáticos previstos, antevê-se a 
intensificação destes riscos. Com o objetivo de contrariar as dinâmicas de florestação com espécies não 
autóctones e o abandono florestal e agrícola, bem como o de promover a biodiversidade, urge promover 
a plantação de espécies arbóreas autóctones.  
Estas espécies estão mais adaptadas às condições climáticas locais, e, portanto, são mais resistentes a 
pragas, doenças, longos períodos de seca ou de chuva intensa. Para além disso, algumas destas espécies 
são mais resistentes ao fogo do que algumas espécies que proliferam em ambiente florestal atualmente.  
Assim, esta medida visa o estabelecimento de parcerias com vista à criação e implementação de um 
programa de incentivos à (re)florestação com espécies autóctones, sugerindo-se a oferta das árvores 
juntamente com um plano de sensibilização. Para tal, poderia considerar-se o uso de grupos de 
voluntários para as ações de plantação, bem como os agrupamentos escolares do município, envolvendo 
os alunos nas atividades de reflorestação.  

Objetivos 

 Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais; 
 Reduzir a incidência dos incêndios; 
 Promover a biodiversidade autóctone. 

Metodologia de implementação 
1. Levantamento de possíveis benefícios para o programa de incentivos; 
2. Identificação dos benefícios a implementar; 
3. Criação do programa de incentivos; 
4. Divulgação aos munícipes dos benefícios de adesão ao programa 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias Externos: 
Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de Conversão de 
Natureza e Florestas, Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Área Metropolitana do Porto, CRE Porto, Associação 
de Silvicultores do Vale do Ave 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
 Adesão ao programa de incentivos 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Fundo Florestal Permanente, 
Plano de Recuperação e Resiliência, REACT-EU 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Publicação do programa de incentivos un. - 1 

Número de árvores plantadas un. - 500/ano 

Metodologia de monitorização 
 Registo de benefícios para o sistema de incentivos; 
 Informações internas 
 Registo das plantações efetuadas 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Plano Municipal da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 5 
Redução do risco de incêndio e aumento da resiliência dos ecossistemas 
florestais 

Medida  

Medida nº 5.1 Ações de sensibilização para o uso correto do fogo (queimas e queimadas) 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + +  + +  

Descrição 

A floresta é um dos principais recursos naturais renováveis do nosso país. Quando a sua gestão e 
exploração é realizada de forma sustentável, assegura diversas funções e utilizações, produzindo bens e 
serviços de valor inestimável para a sociedade. Os espaços florestais ocupam uma vasta área do 
município da Trofa, constituindo um valioso suporte para a conservação do solo e da água, bem como 
de diversos habitats.  
proporcionando locais de recreio e lazer. Considerando que Portugal é um dos países da Europa com 
maior incidência de incêndios florestais, é necessário desenvolver estratégias que visem a redução do 
risco de incêndio e o aumento da resiliência dos ecossistemas florestais. O desenvolvimento desta 
estratégia possui maior urgência quando confrontados com os cenários de alterações climáticas, 
nomeadamente o aumento da temperatura média anual, da temperatura máxima e do aumento da 
frequência das vagas de calor. 
Assim, esta medida visa promover ações de sensibilização para o uso correto do fogo (queimas e 
queimadas) junto da população, nomeadamente de residentes em meios rurais. 

Objetivos 

 Realizar ações de sensibilização, visando o esclarecimento de quando e como é legalmente 
permitido fazer uso do fogo; 

 Elucidar acerca das regras de segurança que devem ser levadas a cabo aquando da realização 
de queimas e queimadas; 

 Reduzir o número de ignições e vulnerabilidades das populações dos espaços florestais; 
 Reduzir o risco de incêndios florestais. 

Metodologia de implementação 
1. Definição das ações de sensibilização  
2. Definição do público-alvo para cada ação; 
3. Desenvolvimento de conteúdos para as ações; 
4. Divulgação das ações; 
5. Realização das ações. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++  

Serviços Responsáveis Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  
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Parceiros Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Fraca adesão; 
 Falta de aplicação dos planos de sensibilização. 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de ações de sensibilização dinamizadas un. - 5/ano 

Metodologia de monitorização 
 Registo e reporte das ações realizadas 
 Registo de estatísticas de alcance das campanhas (likes, 

comentários, interações, partilhas, etc.) 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Trofa, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 5 
Redução do risco de incêndio e aumento da resiliência dos ecossistemas 
florestais 

Medida  

Medida nº 5.2 Ações de sensibilização “Incêndios na Floresta: Sabes como evitar?” 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + +  + +  

Descrição 

A floresta é um dos principais recursos naturais renováveis do nosso país. Quando a sua gestão e 
exploração é realizada de forma sustentável, assegura diversas funções e utilizações, produzindo bens e 
serviços de valor inestimável para a sociedade. Os espaços florestais ocupam uma vasta área do 
município da Trofa, constituindo um valioso suporte para a conservação do solo e da água, bem como 
de diversos habitats proporcionando locais de recreio e lazer. Considerando que Portugal é um dos 
países da Europa com maior incidência de incêndios florestais, é necessário desenvolver estratégias que 
visem a redução do risco de incêndio e o aumento da resiliência dos ecossistemas florestais. O 
desenvolvimento desta estratégia possui maior urgência quando confrontados com os cenários de 
alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura média anual, da temperatura máxima 
e do aumento da frequência das vagas de calor. 
Assim, esta medida visa promover ações de sensibilização de forma a prevenir e evitar os incêndios 
florestais, nomeadamente na instrução acerca dos comportamentos de risco a evitar, ações a tomar 
pelas populações que vivem junto a áreas florestais. 

Objetivos 

 Realizar ações de sensibilização à população sobre medidas e ações a tomar de forma a 
diminuir o risco de incêndio florestal; 

 Reduzir o número de ignições e vulnerabilidades das populações dos espaços florestais; 
 Reduzir o risco de incêndios florestais. 

Metodologia de implementação 
1. Definição das ações de sensibilização 
2. Definição do público-alvo para cada ação; 
3. Desenvolvimento de conteúdos para as ações; 
4. Divulgação das ações; 
5. Realização das ações. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++  

Serviços Responsáveis Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de 
Conversão de Natureza e Florestas, Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, Associação de Silvicultores do Vale do 
Ave 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Fraca adesão; 
 Falta de aplicação dos planos de sensibilização. 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Fundo Florestal Permanente, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de ações de sensibilização dinamizadas un. - 10/ano 

População escolar abrangida pelas ações un. - 100 

Metodologia de monitorização 
 Registo e reporte das ações realizadas  
 Registo de estatísticas de alcance das campanhas (likes, 

comentários, interações, partilhas, etc.) 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal; Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Trofa; Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 5 
Redução do risco de incêndio e aumento da resiliência dos ecossistemas 
florestais 

Medida  

Medida nº 5.3 
Incentivo à elaboração de planos de reabilitação de povoamentos e habitats 
florestais de áreas ardidas 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + +  + +  

Descrição 

A floresta é um dos principais recursos naturais renováveis do nosso país. Quando a sua gestão e 
exploração é realizada de forma sustentável, assegura diversas funções e utilizações, produzindo bens e 
serviços de valor inestimável para a sociedade. Os espaços florestais ocupam uma vasta área do 
município da Trofa, constituindo um valioso suporte para a conservação do solo e da água, bem como 
de diversos habitats proporcionando locais de recreio e lazer. Considerando que Portugal é um dos 
países da Europa com maior incidência de incêndios florestais, é necessário desenvolver estratégias que 
visem a redução do risco de incêndio e o aumento da resiliência dos ecossistemas florestais. O 
desenvolvimento desta estratégia possui maior urgência quando confrontados com os cenários de 
alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura média anual, da temperatura máxima 
e do aumento da frequência das vagas de calor. 
Perante o expectável aumento do risco de incêndio, é essencial elaborar e implementar um plano de 
reabilitação de povoamentos e habitats florestais de áreas ardidas. Esta medida visa criar incentivos 
para que os particulares procedem à elaboração dos planos. 

Objetivos 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 
 Recuperar e reabilitar os ecossistemas. 

Metodologia de implementação 
1. Levantamento de possíveis benefícios para o sistema de incentivos; 
2. Identificação dos benefícios a implementar; 
3. Criação do programa de incentivos; 
4. Implementação dos benefícios definidos. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de 
Conversão de Natureza e Florestas, Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, Associação de Silvicultores do Vale do 
Ave 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
 Adesão ao programa de incentivos 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Fundo Florestal Permanente, 
Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Publicação do programa de incentivos un. - 1 

Povoamentos e habitats florestais reabilitados un. - 3/ano 

Metodologia de monitorização 
 Registo de benefícios para o sistema de incentivos; 
 Informações internas;  
 Registo das áreas reabilitadas. 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal; Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Trofa; Plano Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 5 
Redução do risco de incêndio e aumento da resiliência dos ecossistemas 
florestais 

Medida  

Medida nº 5.4 Valorização de resíduos de biomassa florestal residual 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +  + + +  

Descrição 

A floresta é um dos principais recursos naturais renováveis do nosso país. Quando a sua gestão e 
exploração é realizada de forma sustentável, assegura diversas funções e utilizações, produzindo bens e 
serviços de valor inestimável para a sociedade. Os espaços florestais ocupam uma vasta área do 
município da Trofa, constituindo um valioso suporte para a conservação do solo e da água, bem como 
de diversos habitats proporcionando locais de recreio e lazer. Considerando que Portugal é um dos 
países da Europa com maior incidência de incêndios florestais, é necessário desenvolver estratégias que 
visem a redução do risco de incêndio e o aumento da resiliência dos ecossistemas florestais. O 
desenvolvimento desta estratégia possui maior urgência quando confrontados com os cenários de 
alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura média anual, da temperatura máxima 
e do aumento da frequência das vagas de calor. 
Considerando que a acumulação de biomassa lenhosa nas áreas florestais é um dos fatores que 
contribuiu fortemente para o aumento progressivo do risco de incêndio nas últimas décadas em 
Portugal, é necessário sensibilizar para o aproveitamento deste recurso. 
Esta medida visa a redução do número de queimas e queimadas através da aquisição de bio trituradores 
para disponibilizar à população. 

Objetivos 

 Reduzir o risco de incêndios florestais; 
 Aumentar a produtividade florestal; 
 Incentivar à gestão das áreas florestais. 

Metodologia de implementação 
1. Aquisição de bio trituradores; 
2. Elaboração de regulamento municipal para disponibilização dos equipamentos; 
3. Utilização do equipamento por parte da autarquia e disponibilização aos privados. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++  

Serviços Responsáveis Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente; Instituto de 
Conversão de Natureza e Florestas, Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, Associação de Silvicultores do Vale do 
Ave 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Fundo Florestal Permanente, 
Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Equipamentos adquiridos un. - 2 

Publicação da regulamentação em Diário da República un. - 1 

Metodologia de monitorização 
 Utilização do equipamento 
 Informações internas 

Calendarização de monitorização  2027 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal; Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Trofa; Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios 
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7.2.3. Recursos Hídricos 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 6 
Restabelecimento das condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque – 
execução de bacia de retenção 

Medida  

Medida nº 6.1 
Elaboração do projeto de restabelecimento das condições de drenagem da ribeira 
do Vale do Roque 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens Saúde 

Energia e 
indústria Biodiversidade 

Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   +   

Descrição 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. Para além disso, a intensificação dos fenómenos climáticos extremos, tais como 
períodos de precipitação intensa que levam à ocorrência de situações catastróficas, como inundações e 
aluimentos, é uma realidade atual e prevista com maior intensidade no futuro. Neste contexto, é 
essencial a conservação e reabilitação das condições de drenagem das bacias hidrográficas, permitindo 
diminuir os impactos destes fenómenos. O bom estado de conservação das bacias hidrográficas é 
essencial no armazenamento, retenção e absorção da água, reduzindo a sua velocidade de escorrência, 
evitando assim a sobrecarga dos sistemas de drenagem e dos cursos de água naturais em situações de 
pico.   
Visto que a ribeira do Vale do Roque é uma linha de água altamente artificializada e entubada, a sua 
intervenção é de elevada complexidade, uma vez que o seu percurso não é a céu aberto, mas sim por 
baixo de estradas nacionais e de edifícios. Deste modo, antes da realização de qualquer medida na 
ribeira, é essencial a elaboração de um projeto que vise a planificação das ações a tomar, e os seus 
respetivos impactos. 
Esta medida visa proporcionar a implementação do projeto, devendo o mesmo considerar em fase de 
dimensionamento as condições atuais, mas também as projeções climáticas definidas no âmbito do 
PMAAC, ou de outros planos. 

Objetivos 

 Elaboração de projeto de execução de restabelecimento das condições de drenagem da ribeira 
do Vale do Roque 

 Renaturalizar a ribeira do Vale do Roque e restabelecer as suas condições de drenagem  
 Prevenir e reduzir o risco de cheias 

Metodologia de implementação 
1. Realização de diagnóstico 
2. Definição de visão e objetivos 
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3. Definição de metas 
4. Elaboração do projeto de execução (dimensionamento, integração paisagística, etc.) 
5. Definição de cronograma de ação 
6. Identificação de fontes de financiamento 

Incidência Territorial Área envolvente à Ribeira do Vale do Roque e afluentes 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 

Parceiros 

Municipais: Junta da União de Freguesia de Bougado 
Externos: Indaqua, Águas do Norte, Empresas de 
telecomunicações, Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Projeto de execução un. - 1 

Metodologia de monitorização  Relatórios de acompanhamento 

Calendarização de monitorização  Mensal 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Planos de Gestão dos Riscos de Inundações 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 6 
Restabelecimento das condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque – 
execução de bacia de retenção 

Medida  

Medida nº 6.2 
Execução do projeto de restabelecimento das condições de drenagem da ribeira 
do Vale do Roque 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   +   

Descrição 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. Para além disso, a intensificação dos fenómenos climáticos extremos, tais como 
períodos de precipitação intensa que levam à ocorrência de situações catastróficas, como inundações e 
aluimentos, é uma realidade atual e prevista com maior intensidade no futuro. Neste contexto, é 
essencial a conservação e reabilitação das condições de drenagem das bacias hidrográficas, permitindo 
diminuir os impactos destes fenómenos. O bom estado de conservação das bacias hidrográficas é 
essencial no armazenamento, retenção e absorção da água, reduzindo a sua velocidade de escorrência, 
evitando assim a sobrecarga dos sistemas de drenagem e dos cursos de água naturais em situações de 
pico. Para além disso, a Lei da Água, Lei nº 58/2005, estabelece a necessidade da implementação de 
medidas para a conservação e a reabilitação da rede hidrográfica e das zonas ribeirinhas, de forma a 
garantir o seu bom estado ecológico, mas também para garantir: 1) condições de escoamento da água 
e de sedimentos de caudal médio e extremo e, 2) minimização das situações de risco para pessoas e 
bens, em situações de cheia. 
Esta medida visa a execução e implementação das ações definidas no projeto de restabelecimento das 
condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque (medida 6.1). Não obstante da execução do projeto, 
as ações de manutenção da rede hidrográfica são uma operação fundamental na limpeza urbana e 
deverá ser recorrente (mesmo após a finalização do projeto) e periódica, pois minimiza situações de 
risco para pessoas e bens, bem como para a biodiversidade em situações de fenómenos climáticos 
extremos.  
Desta forma, a presente medida pretende promover o bom estado ecológico da ribeira do Vale do 
Roque, melhorando as suas condições de drenagem, através das medidas estabelecidas no projeto. 

Objetivos 

 Executar as medidas e ações previstas no âmbito do projeto de restabelecimento das 
condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque 

 Renaturalizar a ribeira do Vale do Roque e restabelecer as suas condições de drenagem  
 Prevenir e reduzir o risco de cheias  

Metodologia de implementação 
1. Limpeza, desobstrução de sistemas e estruturas da ribeira do Vale do Roque; 
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2. Remodelação de redes de drenagem e da tubagem (redimensionamento hidráulico, 
redimensionamento estrutural, alteração das infraestruturas afetadas, integração 
paisagística); 

3. Sinalização de pontos críticos para maior frequência de atuação. 

Incidência Territorial Área envolvente à Ribeira do Vale do Roque e afluentes 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 

Parceiros 

Municipais: Junta da União de Freguesia de Bougado 
Externos: Indaqua, Águas do Norte, Empresas de 
telecomunicações, Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil  

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 
 Complexidade da intervenção – linha de água altamente 

artificializada.  
 Terrenos de proprietários privados 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de cheias urbanas, em leito de cheia e fora 
dele 

un. - 0 

Área inundada ha. - 0 

Metodologia de monitorização 
 Criação e implementação de plano de manutenção e 

inspeção periódica 
 Registo de eventos de cheia e inundação 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Planos de Gestão dos Riscos de Inundações 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 6 
Restabelecimento das condições de drenagem da ribeira do Vale do Roque – 
execução de bacia de retenção 

Medida  

Medida nº 6.3 Execução de bacia de retenção na ribeira do Vale do Roque 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   +   

Descrição 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. Para além disso, a intensificação dos fenómenos climáticos extremos, tais como 
períodos de precipitação intensa que levam à ocorrência de situações catastróficas, como inundações e 
aluimentos, é uma realidade atual e prevista com maior intensidade no futuro. Neste contexto, é 
essencial a conservação e reabilitação das condições de drenagem das bacias hidrográficas, permitindo 
diminuir os impactos destes fenómenos. O bom estado de conservação das bacias hidrográficas é 
essencial no armazenamento, retenção e absorção da água, reduzindo a sua velocidade de escorrência, 
evitando assim a sobrecarga dos sistemas de drenagem e dos cursos de água naturais em situações de 
pico.   
Deste modo, a criação de bacias de retenção a montante das áreas inundáveis é fulcral no controlo das 
consequências de fenómenos de precipitação intensa, prevenindo episódios de cheias e inundações. 
Para além da execução na ribeira do Vale do Roque, a replicação desta medida deve ser tida em conta 
nas restantes linhas de água do município, bem como a execução de bacias de retenção de águas 
pluviais/escorrências nas restantes freguesias do concelho. 

Objetivos 

 Prevenir e reduzir o risco de cheias; 
 Melhorar a qualidade de vida e a segurança de pessoas e bens, diminuindo os níveis de cheia e 

a periodicidade da sua ocorrência; 
 Implantar um sistema técnico, devidamente integrado na realidade atual, que permita uma 

solução de compromisso entre o urbanizado existente/ programado e as linhas de água. 

Metodologia de implementação 

1. Construção da bacia de retenção 

Incidência Territorial Área envolvente da Ribeira do Vale do Roque e afluentes 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 
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Parceiros 

Municipais: Junta da União de Freguesia de Bougado 
Externos: Indaqua, Águas do Norte, Empresas de 
telecomunicações, Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil  

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 
 Terrenos de proprietários privados 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Nº de cortes de vias por inundações associadas a linhas 
de água 

un. 
- 0 

Metodologia de monitorização  Registo de ocorrências 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Planos de Gestão dos Riscos de Inundações 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 7 
Desassoreamento e limpeza de linhas de água, consolidação da galeria ripícola e 
otimização de processos preventivos 

Medida  

Medida nº 7.1 Limpeza e desobstrução das linhas de água 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   + + + 

 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. A Lei da Água, Lei nº 58/2005, estabelece a necessidade da implementação de medidas 
para a conservação e a reabilitação da rede hidrográfica e das zonas ribeirinhas, de forma a garantir o 
seu bom estado ecológico, mas também para garantir: 1) condições de escoamento da água e de 
sedimentos de caudal médio e extremo e, 2) minimização das situações de risco para pessoas e bens, 
em situações de cheia. 
As ações de manutenção e de limpeza da rede hidrográfica e dos sistemas de drenagem de águas 
pluviais, são operações fundamentais na limpeza urbana, devendo ser recorrente e periódica, de forma 
a minimizar as situações de risco para pessoas e bens em situações de fenómenos climáticos extremos 
– complementariamente a esta medida, deve ser assegurado que não existe construção em zonas 
inundáveis. 
Esta medida propõe a limpeza e desobstrução de linhas de água e eventuais intervenções nas galerias 
ripícolas (medida 7.2). 

Objetivos 

 Prevenir e reduzir o risco de cheias urbanas 
Metodologia de implementação 

1. Avaliação de necessidades de limpeza e desobstrução das linhas de água; 
2. Limpeza e desassoreamento das linhas de água; 
3. Sinalização de pontos críticos para maior frequência de atuação. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Organizações da 
sociedade civil 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio Prazo (2025-2027) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
 Terrenos das margens de proprietários privados  

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência  

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Extensão das linhas de água intervencionadas km - 22 

Número de linhas de água intervencionadas  un. - 8 

Metodologia de monitorização  Registo de ações efetuadas 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Normas para a Limpeza de Cursos de Água 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 7 
Desassoreamento e limpeza de linhas de água, consolidação da galeria ripícola e 
otimização de processos preventivos 

Medida  

Medida nº 7.2 Reabilitação das linhas de água e consolidação das galerias ripícolas 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   + + + 

Descrição 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água, dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. A Lei da Água, Lei nº 58/2005, estabelece a necessidade da implementação de medidas 
para a conservação e a reabilitação da rede hidrográfica e das zonas ribeirinhas, de forma a garantir o 
seu bom estado ecológico, mas também para garantir: 1) condições de escoamento da água e de 
sedimentos de caudal médio e extremo e, 2) minimização das situações de risco para pessoas e bens, 
em situações de cheia. 
Com esta medida pretende-se renaturalizar os cursos de água, reabilitar e consolidar as galerias 
ripícolas, através da plantação, abate e substituição de árvores bem como a criação de acessos 
alternativos para veículos de apoio à atividade agrícola. As intervenções deverão ocorrer na totalidade 
do território ribeirinho, mas com maior enfase nas zonas mais afetadas pelas cheias e deverá ser 
implementada em conjunto com a medida 7.1. Esta medida será acompanhada de uma campanha de 
sensibilização para as boas-práticas agrícolas (para os proprietários das margens das linhas de água) de 
forma a garantir que os espaços ocupados pela galeria ripícola sejam recuperados com sucesso. 

Objetivos 

 Prevenir e reduzir o risco de cheias urbanas 
 Melhoria da qualidade da água para os diferentes usos 
 Promoção da biodiversidade 

Metodologia de implementação 
1. Avaliação do histórico de cheias e das zonas vulneráveis 
2. Medidas de limpeza e reabilitação das galerias ripícolas  
3. Plantação 
4. Sinalização de pontos críticos para maior frequência de atuação 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil 
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Organizações da 
sociedade civil 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio Prazo (2025-2027) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
 Terrenos das margens de proprietários privados  

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Programas INTERREG, Life +, 
Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de árvores plantadas nas margens das linhas 
de água 

un. - 850 

Metodologia de monitorização  Registo de ações efetuadas 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Normas para a Limpeza de Cursos de Água 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 7 
Desassoreamento e limpeza de linhas de água, consolidação da galeria ripícola e 
otimização de processos preventivos 

Medida  

Medida nº 7.3 Criação de sistema de monitorização dos caudais dos rios e zonas inundáveis 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +   + +  

Descrição 

A hidromorfologia das linhas de água está sujeita a elevadas pressões devido às alterações climáticas e 
às ações antropogénicas, o que afeta não só o meio ambiente, mas também todos os setores da 
sociedade civil. Para além de afetar a morfologia dos cursos naturais de água dificultando o correto 
escoamento, curso e infiltração, este tipo de pressões afetam a disponibilidade e qualidade da água para 
abastecimento. Para além disso, a intensificação de fenómenos climáticos extremos, tais como períodos 
de precipitação intensa que levam à ocorrência de situações catastróficas, como inundações e 
aluimentos, é uma realidade atual e prevista com maior intensidade no futuro. Neste contexto, a 
variabilidade sazonal e os valores médios de caudal e de zonas inundáveis terão tendência a variar 
significativamente no futuro. Portanto, é fulcral incrementar o conhecimento através da monitorização 
dos caudais e das zonas inundáveis. 
Prevê-se a criação de uma rede hidrométrica incluindo estações de monitorização que, através da 
medição do nível nos cursos de água, permitem quantificar os caudais e determinar as áreas inundáveis. 
A medição destes parâmetros é de grande importância não só em situações de cheia, para controlo e 
aviso da população, mas também para situações de seca, para controlar a qualidade da água dos caudais 
ecológicos e para gestão das disponibilidades hídricas da região. 

Objetivos 

 Aumentar o conhecimento e a capacidade de alerta através da monitorização dos caudais e 
determinação das áreas inundáveis 

 Melhorar a eficiência de utilização de água 
 Controlar a qualidade de água e a disponibilidade de recursos hídricos na região 

Metodologia de implementação 
1. Avaliação das melhores localizações para instalação da rede hidrométrica 
2. Instalação da rede hidrométrica 
3. Criação e implementação de plano de manutenção e inspeção periódica 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil e Divisão de Obras 
Municipais, Manutenção e Energia 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Organizações da 
sociedade civil 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Curto prazo (2023-2024) 

Custo de investimento €€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 
 Vandalismo 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de estações hidrométricas instaladas un. - 12 

Metodologia de monitorização 

 Criação e implementação de plano de manutenção e 
inspeção periódica 

 Verificação periódica da operacionalidade dos 
instrumentos de monitorização 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Normas para a Limpeza de Cursos de Água 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 8 

Desenvolvimento e implementação de um Plano Municipal de Drenagem de 
Águas Pluviais, com adequação hidráulica aos caudais existentes e previstos em 
zonas de escoamento crítico, recorrendo, sempre que possível, a sistemas de 
drenagem sustentáveis 

Medida  

Medida nº 8.1 Levantamento cadastral da rede de águas pluviais do Município 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +      

Descrição 

A impermeabilização do solo e o desaparecimento de grandes áreas de cobertura vegetal nas zonas 
urbanas têm um elevado impacto no processo hidrológico, modificando as condições naturais de 
infiltração de água no solo, evidenciadas na diminuição do atrito entre o solo e água, aumentando 
significativamente o escoamento superficial, tanto no seu volume como na velocidade. Ora, o expectável 
aumento das áreas urbanas e consequentemente das áreas impermeáveis, juntamente com a 
intensificação de fenómenos climáticos extremos, tais como os períodos de precipitação intensa, levarão 
a uma intensificação das inundações urbanas. Neste contexto, a adoção de um sistema de drenagem 
urbana sustentável é vista como uma solução para mitigar os eventos extremos, que terão tendência a 
ser mais frequentes. 
Esta medida visa o levantamento cadastral da rede de águas pluviais do município e deste modo, 
desenvolver uma ferramenta que servirá de apoio ao Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais 
(medida 8.2). Na realização do levantamento deve-se garantir, em conjunto com os parceiros, que não 
existem ligações indevidas entre águas pluviais e saneamento. Esta ferramenta, associada a sistemas de 
informação geográfica, reúne uma base de dados com informação espacial de apoio à operacionalização 
sustentável e eficiente das tarefas de manutenção, exploração e ampliação da rede de águas pluviais. 

Objetivos 

 Efetuar o levantamento cadastral da rede de águas pluviais do Município da Trofa 
 Criar base de dados de apoio à operacionalização de manutenção, exploração e ampliação da 

rede 

Metodologia de implementação 
1. Realização de diagnóstico 
2. Definição de visão e objetivos 
3. Trabalho de campo do levantamento 
4. Georreferenciação dos resultados 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia  
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Área Metropolitana do Porto 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio Prazo (2025-2027) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 
 Inexistência de histórico 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Mapeamento da rede de águas pluviais do Município un. - N/A 

Metodologia de monitorização  Relatórios de acompanhamento dos trabalhos de campo 
Calendarização de monitorização  Mensal 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 8 

Desenvolvimento e implementação de um Plano Municipal de Drenagem de 
Águas Pluviais, com adequação hidráulica aos caudais existentes e previstos em 
zonas de escoamento crítico, recorrendo, sempre que possível, a sistemas de 
drenagem sustentáveis 

Medida  

Medida nº 8.2 Elaboração do Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +      

Descrição 

A impermeabilização do solo e o desaparecimento de grandes áreas de cobertura vegetal nas zonas 
urbanas têm um elevado impacto no processo hidrológico, modificando as condições naturais de 
infiltração de água no solo evidenciadas na diminuição do atrito entre o solo e água, aumentando 
significativamente o escoamento superficial, tanto no seu volume como na velocidade. Ora, o expectável 
aumento das áreas urbanas e consequentemente das áreas impermeáveis, juntamente com a 
intensificação de fenómenos climáticos extremos, tais como os períodos de precipitação intensa, levarão 
a uma intensificação das inundações urbanas. Neste contexto, a adoção de um sistema de drenagem 
urbana sustentável é vista como uma solução para mitigar os eventos extremos, que terão tendência a 
ser mais frequentes. 
Esta medida visa a elaboração de um Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais que deverá 
considerar as projeções climáticas. O Plano deverá englobar os estudos de base (medida 8.1), o estudo 
das bacias hidrográficas da região e escoamento superficial e a definição das estratégias, ações e 
medidas. 

Objetivos 

 Definição da estratégia, ações e medidas  
 Prevenir e reduzir o risco de cheias  

Metodologia de implementação 
1. Realização de diagnóstico 
2. Definição de visão e objetivos 
3. Definição de metas 
4. Definição dos mecanismos de implementação 
5. Identificação de medidas e ações 
6. Identificação dos responsáveis 
7. Definição de cronograma de ação 
8. Identificação de fontes de financiamento 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Área Metropolitana 
do Porto 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais un. - 1 

Metodologia de monitorização  Relatórios de acompanhamento 

Calendarização de monitorização  Mensal 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas  

 

  



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

86 
 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 8 

Desenvolvimento e implementação de um Plano Municipal de Drenagem de 
Águas Pluviais, com adequação hidráulica aos caudais existentes e previstos em 
zonas de escoamento crítico, recorrendo, sempre que possível, a sistemas de 
drenagem sustentáveis 

Medida  

Medida nº 8.3 Implementação do Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +      

Descrição 

A impermeabilização do solo e o desaparecimento de grandes áreas de cobertura vegetal nas zonas 
urbanas têm um elevado impacto no processo hidrológico, modificando as condições naturais de 
infiltração de água no solo evidenciadas na diminuição do atrito entre o solo e água, aumentando 
significativamente o escoamento superficial, tanto no seu volume como na velocidade. Ora, o expectável 
aumento das áreas urbanas e consequentemente das áreas impermeáveis, juntamente com a 
intensificação de fenómenos climáticos extremos, tais como os períodos de precipitação intensa, levarão 
a uma intensificação das inundações urbanas. Neste contexto, a adoção de um sistema de drenagem 
urbana sustentável é vista como uma solução para mitigar os eventos extremos, que terão tendência a 
ser mais frequentes. 
Esta medida visa a execução e implementação das ações definidas no Plano Municipal de Drenagem de 
Águas Pluviais (medida 8.2). A implementação do plano tem como objetivo dar resposta às zonas críticas 
identificadas, propondo estratégias, intervenções físicas e ações de gestão de águas pluviais. 

Objetivos 

 Executar a estratégia, ações e medidas no âmbito do Plano Municipal de Drenagem de Águas 
Pluviais 

 Prevenir e reduzir o risco de cheias urbanas 

Metodologia de implementação 
1. Implementação do plano 
2. Limpeza, desobstrução de sistemas e estruturas da rede hidrográfica diminuindo as 

possibilidades de inundações 
3. Remodelação de redes de drenagem urbana de águas pluviais (redimensionamento hidráulico, 

redimensionamento estrutural, alteração das infraestruturas afetadas) 
4. Sinalização de pontos críticos para maior frequência de atuação 
5. Avaliação da eficácia da medida 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade +++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Área Metropolitana 
do Porto 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 
 Interferência com outras infraestruturas 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, INTERREG, Municipal, Privados, 
Life +, Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de cheias urbanas, em leito de cheia e fora 
dele 

un. - 2/ano 

Metodologia de monitorização  Registo de eventos de cheia e inundação 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 9 
Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas residuais 
tratadas para usos múltiplos nos equipamentos municipais e adoção de políticas 
de incentivo aos particulares 

Medida 

Medida nº 9.1 
Instalação de sistemas de reutilização das águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos compatíveis com a sua qualidade final, nos edifícios/equipamentos 
municipais 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens Saúde 

Energia e 
indústria Biodiversidade 

Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +  +   +  

Descrição 

A carência de recursos hídricos é um problema decorrente das alterações climáticas, nomeadamente as 
alterações dos padrões da precipitação média anual, levando a uma diminuição da quantidade dos 
recursos disponíveis. Por outro lado, a intensificação de fenómenos de precipitação extremos põe em 
causa a qualidade dos recursos durante estes períodos. Portanto, esta diminuição em qualidade ou 
quantidade em diferentes alturas do ano, evidencia a necessidade de uma gestão sustentável dos 
recursos hídricos, nomeadamente a poupança de água. A reutilização da água de diferentes 
proveniências constitui uma componente estratégica fulcral com vista à sustentabilidade. A ausência 
deste planeamento poderá resultar em consequências nefastas, não só do ponto de vista ambiental, 
como também social e económico. 
De forma a otimizar a utilização dos recursos hídricos, pretende-se uma reutilização planeada, em que 
as águas residuais e/ou pluviais são tratadas e utilizadas em diferentes usos que resultem em benefícios 
ambientais e socioeconómicos, promovendo um sistema de economia circular. 
Com esta medida pretende-se a instalação de sistemas de reutilização das águas residuais e/ou pluviais 
para usos urbanos bem como a implementação de estratégias de manutenção e monitorização. 

Objetivos 

 Promover o uso eficiente da água no município  
 Contribuir para minimizar os riscos de escassez hídrica 

Metodologia de implementação 
1. Definição dos objetivos da implementação e instalação do sistema 
2. Instalação dos sistemas de reutilização das águas residuais e/ou pluviais  
3. Definição e execução de metodologias de operação e manutenção 
4. Monitorização do sistema 

Incidência Territorial Edificado municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 

Parceiros Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
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Externos: CCDR-N, Área Metropolitana do Porto, Agência 
Portuguesa do Ambiente, INDAQUA Santo Tirso/Trofa, Águas do 
Norte 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 

Fontes de Financiamento Portugal 2030, Plano de Recuperação e Resiliência  

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Número de edifícios/equipamentos municipais 
abrangidos 

un. - 4 

Metodologia de monitorização  Registo dos sistemas instalados; 
 Registo de consumos de água reutilizada 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 9 
Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas residuais 
tratadas para usos múltiplos nos equipamentos municipais e adoção de políticas 
de incentivo aos particulares 

Medida  

Medida nº 9.2 
Introdução de alterações nos regulamentos e taxas municipais que facilitem e 
estimulem a reutilização das águas residuais e/ou pluviais para usos urbanos 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +  +   +  

Descrição 

A carência de recursos hídricos é um problema decorrente das alterações climáticas, nomeadamente a 
alterações dos padrões da precipitação média anual, levando a uma diminuição da quantidade dos 
recursos disponíveis. Por outro lado, a intensificação de fenómenos de precipitação extremos põe em 
causa a qualidade dos recursos durante estes períodos. Portanto, esta diminuição em qualidade ou 
quantidade em diferentes alturas do ano, evidencia a necessidade de uma gestão sustentável dos 
recursos hídricos, nomeadamente a poupança de água. A reutilização da água de diferentes 
proveniências constitui uma componente estratégica fulcral com vista à sustentabilidade. A ausência 
deste planeamento poderá resultar em consequências nefastas, não só do ponto de vista ambiental, 
como também social e económico. 
De forma a otimizar a utilização dos recursos hídricos, pretende-se uma reutilização planeada, em que 
as águas residuais e/ou pluviais são tratadas e utilizadas em diferentes usos que resultem em benefícios 
ambientais e socioeconómicos, promovendo um sistema de economia circular. 
Esta medida tem o objetivo de introduzir regulamentação que fomente a reutilização das águas residuais 
e/ou pluviais para diferentes finalidades urbanas. 

Objetivos 

 Promover o uso eficiente da água no município  
 Contribuir para minimizar os riscos de escassez hídrica 

Metodologia de implementação 
1. Identificação dos benefícios a implementar    
2. Alteração da regulamentação 
3. Implementação de medidas regulamentares que promovam a reutilização das águas residuais 

tratadas e/ou pluviais para usos urbanos 

Incidência Territorial Edificado do Município da Trofa 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Obras Particulares (DOP), Divisão Administrativa e 
Financeira 
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Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: Empreiteiros locais, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte, Gabinetes Técnicos, Ordens 
Profissionais (Qualificação Técnicos) 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Legislação 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Publicação dos regulamentos e das medidas un. - 1 

Número de edifícios novos que beneficiaram das 
medidas previstas no regulamento 

% - 
20% dos 

edifícios novos 

Metodologia de monitorização  Informações internas 
Calendarização de monitorização  Trimestral 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 9 
Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas residuais 
tratadas para usos múltiplos nos equipamentos municipais e adoção de políticas 
de incentivo aos particulares 

Medida  

Medida nº 9.3 
Criação e implementação de um programa de incentivos à eficiência hídrica na 
edificação e reabilitação urbana 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +  +     

Descrição 

A carência de recursos hídricos é um problema decorrente das alterações climáticas, nomeadamente as 
alterações dos padrões da precipitação média anual, levando a uma diminuição da quantidade dos 
recursos disponíveis. Por outro lado, a intensificação de fenómenos de precipitação extremos põe em 
causa a qualidade dos recursos durante estes períodos. Portanto, esta diminuição em qualidade ou 
quantidade em diferentes alturas do ano, evidencia a necessidade de uma gestão sustentável dos 
recursos hídricos, nomeadamente a poupança de água. A reutilização da água de diferentes 
proveniências constitui uma componente estratégica fulcral com vista à sustentabilidade. A ausência 
deste planeamento poderá resultar em consequências nefastas, não só do ponto de vista ambiental, 
como também social e económico. 
Tendo em conta estas necessidades, pretende-se com esta medida, a criação e implementação de um 
programa de incentivos financeiros que promovam o uso eficiente da água, nomeadamente na 
construção de edificado. 

Objetivos 

 Promover o uso eficiente da água no município  
 Eliminar os desperdícios de água no edificado 

Metodologia de implementação 
1. Criação do programa de incentivos à eficiência hídrica 
2. Implementação do programa de incentivos à eficiência hídrica 
3. Divulgação aos munícipes dos seus benefícios de adesão ao programa de eficiência hídrica 

Incidência Territorial Edificado do Município da Trofa 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamento de escolas 
Externos: INDAQUA Santo Tirso/Trofa, Organizações da sociedade 
civil 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 
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Custo de investimento €€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Prioridades de investimento 

Fontes de Financiamento 
Municipal, Fundo Ambiental, Portugal 2030, Plano de Recuperação 
e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Relatório com programa de incentivos un. - 1/ano 

Número de edifícios abrangidos un. - 50/ano 

Metodologia de monitorização  Relatório de acompanhamento 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 9 
Implementação de sistemas de reutilização de águas pluviais e águas residuais 
tratadas para usos múltiplos nos equipamentos municipais e adoção de políticas 
de incentivo aos particulares 

Medida  

Medida nº 9.4 Elaboração e implementação do Programa Municipal para o Uso Eficiente da Água 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +    +   

Descrição 

A carência de recursos hídricos é um problema decorrente das alterações climáticas, nomeadamente a 
alterações dos padrões da precipitação média anual, levando a uma diminuição da quantidade dos 
recursos disponíveis. Por outro lado, a intensificação de fenómenos de precipitação extremos põe em 
causa a qualidade dos recursos durante estes períodos. Portanto, esta diminuição em qualidade ou 
quantidade em diferentes alturas do ano, evidencia a necessidade de uma gestão sustentável dos 
recursos hídricos, nomeadamente a poupança de água. A reutilização da água de diferentes 
proveniências constitui uma componente estratégica fulcral com vista à sustentabilidade. A ausência 
deste planeamento poderá resultar em consequências nefastas, não só do ponto de vista ambiental, 
como também social e económico. 
Com esta medida pretende-se estabelecer um plano com objetivos e ações que visem a redução do 
consumo de água no município da Trofa. A elaboração e implementação desta medida relaciona-se com 
outras medidas da Ação 9. Assim, dever-se-ão incluir medidas como o aproveitamento e reutilização de 
água pluvial e água residual tratadas para rega de espaços verdes, arruamentos, espaços/pavimentos 
exteriores (detalhado nas medidas 9.1 e 9.2); adoção de sistemas de menor consumo (medida 9.3) e 
recomendação do uso consciente dos recursos hídricos, através de ações de sensibilização. Pretende-se 
com este programa obter benefícios ambientais, sociais e económicos, promovendo um sistema de 
economia circular. 

Objetivos 

 Promover o uso eficiente da água no município  
 Contribuir para minimizar os riscos de escassez hídrica 
 Melhorar a eficiência de utilização da água no município 
 Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis ótimos as perdas de águas no edificado 

Metodologia de implementação 
1. Elaboração do Programa Municipal para o Uso Eficiente da Água 
2. Implementação do Programa Municipal para o Uso Eficiente da Água 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias 
Externos: CCDR-N, Agência Portuguesa do Ambiente, INDAQUA 
Santo Tirso/Trofa 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Reduzida disponibilidade de recursos técnicos e humanos 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Plano municipal un. - 1 

Metodologia de monitorização  Documentos produzidos 
Calendarização de monitorização  2030 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
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7.2.4. Ordenamento do Território 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 10 
Promoção do desenvolvimento de opções de desenho urbano: reconversão de 
pavimentos impermeáveis e adoção de soluções de pavimentos drenantes; 
criação de jardins de infiltração 

Medida  

Medida nº 10.1 Reconversão de áreas impermeabilizadas em áreas permeáveis 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens Saúde 

Energia e 
indústria Biodiversidade 

Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +  + + + +  

Descrição 

A impermeabilização dos solos e pavimentos é um dos fatores que agrava a exposição ao elevado risco 
de inundações e cheias. A contínua expansão urbana e a instalação de aglomerados urbanos pouco 
densos e dispersos ao longo do território constituem um dos principais processos de degradação do solo 
e uma das principais ameaças a um desenvolvimento territorial sustentável. 
Esta impermeabilização tem como consequências o aumento da pressão sobre os recursos hídricos, o 
aumento da ameaça à biodiversidade, à segurança alimentar, ao ciclo do carbono e ao clima. Torna as 
cidades mais quentes e degrada a qualidade do ar, e consequentemente reduz o bem-estar dos 
cidadãos.  

Objetivos 

 Reduzir a área impermeável no concelho; 
 Diminuir os efeitos de ilha de calor; 

Metodologia de implementação 
1. Levantamento das áreas impermeáveis do concelho a intervir; 
2. Identificação das soluções disponíveis para a permeabilização dos solos adequadas às 

situações concretas; 
3. Elaboração de modelos de ocupação que melhor se adequem a estes territórios; 
4. Implementação das soluções elencadas.  

Incidência Territorial Território municipal que se encontre impermeabilizado 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia  

Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Universidades, outras 
entidades da Administração Regional 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 
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Custo de investimento €€€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, INTERREG, Horizonte Europa, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Área reconvertida % - 
15% da área 
impermeável 

Metodologia de monitorização  Relatório de acompanhamento 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, Planos de 
Pormenor, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas  
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 10 
Promoção do desenvolvimento de opções de desenho urbano: reconversão de 
pavimentos impermeáveis e adoção de soluções de pavimentos drenantes; 
criação de jardins de infiltração 

Medida  

Medida nº 10.2 
Criação de condições de infiltração de água no solo através de jardins de 
infiltração e valas drenantes 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ +  + + + +  

Descrição 

As alterações climáticas e ações humanas acarretam grandes pressões sobre os recursos hídricos, 
afetando por isso todos os setores da sociedade e meio ambiente. Estas afetam, não só a disponibilidade 
e qualidade da água para abastecimento, mas também a morfologia dos cursos naturais da água 
dificultando o seu correto escoamento, curso e infiltração. Observa-se ainda o aumento de fenómenos 
climáticos extremos, com períodos de precipitação intensa que podem provocar situações catastróficas, 
como inundações e aluimentos. 
A criação de jardins de infiltração e valas drenantes, permite armazenar, reter e absorver a água, reduzir 
a velocidade de escorrência e evitar a sobrecarga dos sistemas de drenagem e cursos de água naturais 
reduzindo os impactos dos episódios de precipitação intensa. 
Esta medida visa assim proporcionar a implementação destas soluções nas novas infraestruturas 
municipais. 

Objetivos 

 Melhorar as opções de desenho urbano municipal; 
 Prevenir e reduzir o risco de inundações urbanas. 

Metodologia de implementação 
1. Avaliação das soluções disponíveis 
2. Escolha da adoção adequada e elaboração de projeto de execução 
3. Implementação do projeto 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia  

Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€€ 
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Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custo elevado 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Horizonte Europa, Life +, Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Área intervencionada  % - 
75% das novas 
infraestrutura
s municipais 

Metodologia de monitorização  Relatório de acompanhamento 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil, Plano Diretor 
Municipal, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas – Município da Trofa 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 11 
Condicionamento da ocupação urbanística em zonas de risco de movimentos de 
vertentes e nas proximidades das linhas de água 

Medida  

Medida nº 11.1 
Revisão nos IGT das condicionantes ao uso e ocupação de solo em zonas de risco 
de movimentos de vertentes em zonas inundáveis e em áreas de máxima 
infiltração em cenário de alterações climáticas 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + +      

Descrição 

Como é conhecido, as alterações climáticas tornarão o clima bastante mais instável e tornarão cada vez 
mais frequentes os fenómenos atmosféricos extremos, tais como eventos de elevada precipitação e 
vento, que poderão colocar em causa a segurança de pessoas e bens, uma vez que poderão intensificar 
os eventos de cheias, movimentos de vertente, etc. 
Como tal, os IGT terão que ser revistos e dimensionados considerando não só as condições atuais, mas 
também as projeções climáticas. Deste modo, esta medida visa a revisão no IGT das condicionantes ao 
uso e ocupação de solo em zonas de risco de movimentos de vertentes e zonas inundáveis em cenário 
de alterações climáticas. 

Objetivos 

 Diminuir a vulnerabilidade das pessoas e bens a catástrofes naturais 

Metodologia de implementação 
1. Definição das zonas mais vulneráveis 
2. Revisão dos IGT 
3. Publicação do material revisto 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: CCDR-N e APA 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Médio Prazo (2025-2027) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Elevado custo de implementação de possíveis medidas 
para diminuir a vulnerabilidade; 

Fontes de Financiamento Portugal 2030, Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 
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Publicação dos IGT revistos un. - 1 

Metodologia de monitorização  Relatório de acompanhamento (REOT) 
Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, Planos de 
Pormenor, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 12 
Promoção da mobilidade sustentável no Município, nomeadamente através da 
promoção de redes de transportes públicos, pedonais e cicláveis 

Medida  

Medida nº 12.1 
Implementação das medidas do Plano Estratégico e Operacional de 
Desenvolvimento Territorial do Município da Trofa 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+   + +   + 

Descrição 

O Plano Estratégico e Operacional de Desenvolvimento Territorial do Município da Trofa é um 
instrumento no qual se baseiam as políticas e estratégias do Município da Trofa. 
Descarbonizar a sociedade através do aumento do uso dos modos suaves e transportes públicos 
enquanto forma preferencial para a realização das deslocações no município da Trofa são formas de 
contribuir para o combate às alterações climáticas. As ações contribuirão para uma mudança de 
comportamentos dos utilizadores, integrando soluções como a partilha de viatura particular, o uso de 
transportes públicos, o uso de bicicletas e as deslocações pedonais, tornando estas formas de transporte 
comuns no quotidiano. 

Objetivos 

 Elaboração de plano municipal de mobilidade; 
 Implementação das medidas de mobilidade previstas no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano da Trofa. 

Metodologia de implementação 

1. Execução das medidas elencadas no Plano Estratégico e Operacional de Desenvolvimento 
Territorial do Município da Trofa (tais como medidas criação de ciclovias, estacionamento de 
bicicletas, pontos de carregamento de viaturas elétricas, aumento/melhoria das paragens de 
transportes públicos, adequação dos horários e rotas dos transportes públicos) 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Agentes económicos (turismo, agricultura, transportes, 
etc.), Associações empresariais e socioprofissionais, Organizações 
da sociedade civil, Universidades, CCDR-N, Administração central 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€€ 
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Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Elevado custo de implementação das medidas elencadas; 
 Elevada resistência à mudança de hábitos de mobilidade. 

Fontes de Financiamento Plano de Recuperação e Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Plano municipal de mobilidade un. - 1 

Taxa de implementação do plano % - 100 

Metodologia de monitorização  Relatório de execução do plano 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, Planos de 
Pormenor, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas, Plano Estratégico e Operacional de Desenvolvimento 
Territorial do Município da Trofa 
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7.2.5. Saúde e Segurança de Pessoas e Bens 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 13 
Sensibilização da população para a prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas 

Medida  

Medida nº 13.1 
Informação e sensibilização à população sobre as medidas recomendadas de 
prevenção de doenças infeciosas transmitidas por pragas, de alergias e a 
exposição solar e melanomas 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

  + +  + + + 

Descrição 

A gradação e intensificação crescente dos fenómenos climáticos extremos associadas às alterações 
climáticas acarretam o aumento, e migração para outras latitudes, de vetores transmissores de pragas 
e doenças, como mosquitos ou outros. Por outro lado, o aumento da temperatura e da exposição solar, 
igualmente ampliados pela ação das alterações climáticas, trazem problemas acrescidos para a saúde 
humana. 
Esta medida pretende sensibilizar e informar a população sobre medidas recomendadas de prevenção 
de doenças infeciosas transmitidas por pragas, de alergias e sobre os riscos da exposição solar. Neste 
âmbito segurem-se medidas, tais como: divulgação dos boletins clínicos nos meios da CMT, replicação 
da informação nas redes sociais e nas escolas; divulgar os índices UV durante todo o ano, uma vez que 
as pessoas tendem a proteger-se menos durante o inverno; sensibilização ativa, mediante inscrição com 
o intuito de receber este alerta via mensagem de texto ou email. 

Objetivos 

 Reduzir o número de doenças infeciosas transmitidas por pragas ou vetores portadores de 
doenças; 

 Reduzir o número de espécies invasoras/exóticas plantadas, em sistemas florestais, agrícolas 
ou jardins particulares; 

 Reduzir a incidência de alergias nos cidadãos. 

Metodologia de implementação 
1. Identificação dos vetores transmissores de pragas e doenças observadas no município; 
2. Elaboração de conteúdos; 
3. Identificação do público-alvo; 
4. Definição da periodicidade com a qual serão realizadas as campanhas de sensibilização; 
5. Disseminação dos conteúdos nos locais apropriados. 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 
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Prioridade + 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil e Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde 

Parceiros 

Municipais: Delegação de Saúde do Município da Trofa, Juntas de 
Freguesia e Uniões de Freguesias, Agrupamentos de escolas, 
Conselho Local de Acompanhamento; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Organizações da 
sociedade civil, Universidades, Personalidades locais de 
reconhecido mérito, outras entidades da Administração Regional 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Reduzido 

Prazo de execução Médio prazo (2025-2027) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Resistência dos cidadãos na adoção dos comportamentos 
mais adequados; 

 Obtenção de dados 

Fontes de Financiamento 
Fundo Ambiental, Portugal 2030, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Nº de ações de sensibilização un. - 2/ano 

Metodologia de monitorização  Evidências das ações de sensibilização 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030, Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, Estratégia 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 13 
Sensibilização da população para a prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas 

Medida  

Medida nº 13.2 
Criação de sistema de georreferenciação de identificação de vetores, agentes e 
doenças 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+   +  + +  

Descrição 

As evidências científicas mostram que os efeitos das alterações climáticas podem afetar a saúde humana 
pela emergência de novas doenças, bem como o ressurgimento de doenças infeciosas.  
Neste contexto, importa assim esclarecer a necessidade de combater possíveis surtos epidémicos de 
doenças transmitidas por vetores. Estas doenças são tipicamente sazonais, no entanto, com as 
alterações climáticas, as condições ambientais podem não só promover a sobrevida dos agentes 
patogénicos, bem como promover a proliferação de agentes vindos de outras partes do mundo, que 
anteriormente não encontravam aqui as condições ideais para a sua sobrevivência.  
Assim, surge a necessidade de implementação de um conjunto de ações que visem a vigilância, previsão, 
tratamento e gestão precoce destes vetores e respetivas doenças.  
Esta medida pretende o desenvolvimento de um sistema de georreferenciação que permita a 
identificação de vetores e agentes contribuindo para o controlo das doenças ou seu agravamento. 

Objetivos 

 Reduzir a incidência de doenças associadas às alterações climáticas; 
 Impedir a transmissão urbana de doenças; 
 Detetar e estabelecer medidas de contenção precoces. 

Metodologia de implementação 
1. Identificação de focos de vetores e agentes; 
2. Desenvolvimento de sistema de georreferenciação; 
3. Divulgação do sistema de georreferenciação de identificação de vetores, agentes e doenças 

Incidência Territorial Totalidade do território municipal 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente e 
Divisão da Polícia Municipal e Proteção Civil 
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Parceiros 

Municipais: Delegação de Saúde do Município da Trofa, Juntas de 
Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, Organizações da 
sociedade civil, Universidades e outras entidades da 
Administração Regional 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo Prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Escassez de informação disponível relativa aos vetores e 
agentes 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Sistema de georreferenciação un. - 1 

N.º de vetores, agentes identificados un. - 5 

Metodologia de monitorização 
 Mapa de vetores e agentes identificados em sistema de 

georreferenciação 
 Relatórios de acompanhamento 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 
Plano Diretor Municipal, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas 

 

  



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

108 
 

 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 13 
Sensibilização da população para a prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a exposição solar e melanomas 

Medida  

Medida nº 13.3 
Criação de sistema de monitorização da temperatura, humidade relativa e 
qualidade do ar nos núcleos urbanos do concelho 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+  + +  +   

Descrição 

O índice de qualidade do ar é uma ferramenta que permite uma classificação simples e compreensível 
do estado da qualidade do ar e resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes 
medidos em todas as estações da rede de uma determinada área. 
Esta medida prevê a instalação de estações de monitorização espalhadas em pontos fulcrais dos núcleos 
urbanos do município, centralizando todos os dados de temperatura, humidade relativa e qualidade do 
ar medidos na Trofa, por forma a disponibilizar a informação ao público. Será ainda possível consultar 
diariamente o índice de qualidade do ar, além dos registos de medições dos principais poluentes nas 
diferentes estações de qualidade do ar. 

Objetivos 

 Criar um sistema de monitorização da qualidade do ar nos núcleos urbanos do concelho 

Metodologia de implementação 
1. Determinação dos pontos fulcrais dos núcleos urbanos do município nos quais se irão instalar 

as estações de qualidade do ar; 
2. Definição dos parâmetros/poluentes a monitorizar; 
3. Instalação das estações de qualidade do ar 
4. Tratamento dos dados de monitorização de forma a poder emitir alertas à população; 
5. Criação de um sistema de monitorização e acompanhamento periódico; 
6. Emissão de relatórios periódicos sobre evolução da qualidade do ar. 

Incidência Territorial Núcleos urbanos municipais 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente 

Parceiros 

Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, 
Agrupamentos de escolas; 
Externos: Agência Portuguesa do Ambiente, CCDR-Norte, 
Bombeiros, Outras entidades da Administração Regional; 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€ 
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Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Custos elevados; 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Life +, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Estações de qualidade do ar instaladas un. - 8 

Relatórios periódicos elaborados un. - 1/ano 

Metodologia de monitorização 
 Relatórios da qualidade do ar obtida em cada uma das 

estações 

Calendarização de monitorização  Mensal 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030, Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas e Plano para a Melhoria da Qualidade do Ar 
da Região do Norte 
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7.2.6. Edificado 

OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 14 
Adoção de políticas de incentivo/regulamentação municipal para a 
sustentabilidade energética e estratégias de adaptação em edifícios 

Medida  

Medida nº 14.1 
Criação e implementação de um sistema de incentivos à eficiência energética e de 
estratégias de adaptação na edificação 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens Saúde 

Energia e 
indústria Biodiversidade 

Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + +    

Descrição 

De acordo com os dados da União Europeia, os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de 
energia final, onde 80% tem origem fóssil. Em Portugal, mais de 65% do edificado apresenta um fraco 
desempenho energético – nível C ou inferior, de acordo com o Sistema de Certificação Energética dos 
edifícios. Para além disso, o facto de praticamente metade do parque habitacional português ter sido 
construído entre 1970 e 1990, faz com que estes possuam requisitos térmicos insuficientes, 
completamente desalinhados dos atuais requisitos, aumentando as necessidades de reabilitação.  Surge 
desta forma a necessidade da melhoria da eficiência energética, quer para edifícios novos quer para 
reabilitações, para que seja possível atingir-se os objetivos de neutralidade carbónica até 2050 
assumidos por Portugal. O fraco desempenho térmico e energético tem um elevado impacto quer a nível 
do conforto e saúde dos seus utilizadores, como também a nível económico.  
Assim, esta medida pretende criar e implementar um sistema de incentivos à eficiência energética e de 
estratégias de adaptação na edificação. 

Objetivos 

 Aumentar a resiliência e sustentabilidade do parque edificado do concelho às alterações 
climáticas 

 Promover a eficiência energética e redução de consumo 

Metodologia de implementação 
1. Levantamento de possíveis benefícios para o sistema de incentivos 
2. Identificação dos benefícios a implementar    
3. Publicação em regulamentação municipal e Diário da República 
4. Implementação dos benefícios definidos 

Incidência Territorial Edificado do Município da Trofa 

Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis Divisão de Obras Particulares 
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Parceiros 

Externos: Empreiteiros locais, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte, Gabinetes Técnicos, Ordens 
Profissionais (Qualificação Técnicos) 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Médio 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Falta de recursos técnicos e financeiros; 
 Falta de informação/sensibilização sobre as energias 

renováveis e sobre a forma de melhorar a eficiência 
energética. 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Plano de Recuperação e 
Resiliência, Municipal 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Publicação da regulamentação em Diário da República un. - 1 

Número de edifícios intervencionados un. - 20 

Aumento da classe energética média do edificado 
intervencionado 

% - 75 

Metodologia de monitorização 

 Informações internas 
 Registo dos incentivos efetuados 
 Monitorização da eficiência energética dos edifícios 

abrangidos pelos incentivos 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Plano de Ação para a Energia Sustentável, 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 14 
Adoção de políticas de incentivo/regulamentação municipal para a 
sustentabilidade energética e estratégias de adaptação em edifícios 

Medida  

Medida nº 14.2 
Mapeamento de zonas prioritárias de implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + +  

Descrição 

As projeções apontam para o aumento da temperatura máxima e eventos extremos relacionados com 
esta variável (e.g. ondas de calor) o que pode aumentar o stress térmico. 
Esta medida visa assegurar o mapeamento das zonas prioritárias para a implementação de jardins 
verdes e coberturas verdes/jardins de cobertura, tendo em vista melhorar o bem-estar da população 
mais vulnerável a eventos de ondas de calor e temperaturas elevadas. 
Será assim uma medida de apoio ao planeamento do território e que permitirá definir prioridades de 
intervenção na melhoria da qualidade do edificado e dos espaços urbanos reduzindo os efeitos das 
chamadas ilhas de calor, i.e., reduzindo a temperatura média das áreas circundantes e adicionalmente 
servindo como purificadores de ar. 

Objetivos 

 Promover a adoção de práticas de construção, planeamento e gestão do território mais 
sustentáveis; 

 Melhorar o conforto térmico dos edifícios; 
 Diminuir o consumo energético, diminuir as perdas de calor no inverno e diminuir os ganhos 

de calor no verão;  
 Diminuir a dependência energética; 
 Melhorar o conforto térmico das áreas urbanas (dos espaços públicos e dos edifícios); 
 Promover a adoção de comportamentos ambientalmente mais conscientes. 

Metodologia de implementação 
1. Promover a adoção de práticas de construção, planeamento e gestão do território mais 

sustentáveis; 
2. Melhorar o conforto térmico dos edifícios; 
3. Diminuir o consumo energético, diminuir as perdas de calor no inverno e diminuir os ganhos 

de calor no verão;  
4. Diminuir a dependência energética; 
5. Melhorar o conforto térmico das áreas urbanas (dos espaços públicos e dos edifícios); 
6. Promover a adoção de comportamentos ambientalmente mais conscientes. 

Incidência Territorial Edificado do Município da Trofa 
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Prioridade ++ 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia e Divisão de 
Obras Particulares 

Parceiros Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos:  Associação Nacional de Coberturas Verdes 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento € 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Reduzida disponibilidade de recursos técnicos e humanos 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Life+, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Mapeamento produzido  un. - 1 

Metodologia de monitorização 
 Atualização periódica do mapeamento (quando 

necessário) 

Calendarização de monitorização  10 anos 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, Planos de 
Pormenor Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas 
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OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Opção nº 14 
Adoção de políticas de incentivo/regulamentação municipal para a 
sustentabilidade energética e estratégias de adaptação em edifícios 

Medida  

Medida nº 14.3 
Implementação de jardins verticais e coberturas verdes/jardins de cobertura em 
edifícios municipais 

Enquadramento da opção nos Setores Estratégicos da ENAAC 2020 
Ordenamento 
do território e 

cidades 

Recursos 
hídricos 

Segurança de 
pessoas e bens 

Saúde 
Energia e 
indústria 

Biodiversidade 
Agricultura, 
florestas e 

pescas 
Turismo 

+ + + + + + + + 

Descrição 

As projeções apontam para o aumento da temperatura máxima e eventos extremos relacionados com 
esta variável (e.g. ondas de calor) o que pode aumentar o stress térmico. 
Esta medida visa assegurar a melhoria do bem-estar da população mais vulnerável a eventos de ondas 
de calor e temperaturas elevadas, com intervenções a nível do edificado e espaços públicos urbanos, 
predominantemente. 
Será assim uma medida de apoio ao planeamento do território e que permitirá intervenções na melhoria 
da qualidade do edificado e dos espaços urbanos. 

Objetivos 

 Promover a adoção de práticas de construção, planeamento e gestão do território mais 
sustentáveis; 

 Melhorar o conforto térmico dos edifícios; 
 Diminuir o consumo energético, diminuir a perdas de calor no inverno e diminuir os ganhos de 

calor no verão; 
 Diminuir a dependência energética; 
 Melhorar o conforto térmico das áreas urbanas (dos espaços públicos e dos edifícios); 
 Promover a adoção de comportamento ambientalmente mais conscientes. 

Metodologia de implementação 
1. Promover a adoção de práticas de construção, planeamento e gestão do território mais 

sustentáveis; 
2. Melhorar o conforto térmico dos edifícios; 
3. Diminuir o consumo energético, diminuir a perdas de calor no inverno e diminuir os ganhos de 

calor no verão; 
4. Diminuir a dependência energética; 
5. Melhorar o conforto térmico das áreas urbanas (dos espaços públicos e dos edifícios); 
6. Promover a adoção de comportamento ambientalmente mais conscientes. 

Incidência Territorial Edificado do Município da Trofa 

Prioridade + 

Serviços Responsáveis 
Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, 
Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia e Divisão de 
Obras Particulares 
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Parceiros 
Municipais: Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias; 
Externos: Associação Nacional de Coberturas Verdes 

Grau de Dificuldade de 
Implementação 

Elevado 

Prazo de execução Longo prazo (2028-2030) 

Custo de investimento €€€ 

Condicionantes e 
Constrangimentos 

 Reduzida disponibilidade de recursos financeiros 
 Adequação do edificado e espaços públicos urbanos 
 Falta de sensibilização para a temática 

Fontes de Financiamento 
Portugal 2030, Fundo Ambiental, Life+, Plano de Recuperação e 
Resiliência 

Indicador de realização Unidade Valor Ref. Meta 

Infraestruturas instaladas ou reconvertidas un. - A definir 

Novas áreas de jardim vertical/coberturas verdes 
criadas 

ha - A definir 

Freguesias onde foram implementadas un. - 2 

Metodologia de monitorização 
 Contabilização das novas áreas de jardim 

vertical/coberturas verdes criadas 

Calendarização de monitorização  Anual 

Documentos Relacionados 

Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanizações, Planos de 
Pormenor, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas e Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas 
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7.3. ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS NAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS DA 

ENAAC 2020 

Tendo como base estrutural os objetivos estratégicos da ENAAC 2020, as medidas de adaptação do 

PMAAC Trofa foram devidamente enquadradas nos setores estratégicos aqui identificados. Assim, 

importa sistematizar o enquadramento de cada uma das medidas acima apresentadas. 

Tabela 6. Enquadramento das medidas nos setores estratégicos da ENAAC 2020 

Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Enquadramento nos setores estratégicos da ENAAC 2020 

O
rd

en
am

en
to

 d
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 p
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s 
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m
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1.1. Elaboração, produção e distribuição do 
manual municipal de boas práticas 
ambientais, especificamente dedicado à 
temática das alterações climáticas e sua 
adaptação e/ou mitigação 

X X X X X X X X 

1.2. Ações de sensibilização para controlo da 
pressão humana sobre áreas sensíveis 

X X X X X X X X 

1.3. Ações de comunicação, divulgação e 
sensibilização sobre os riscos associados às 
alterações climáticas 

X X X X X X X X 

1.4. Ações de capacitação de técnicos e 
decisores políticos na avaliação de 
vulnerabilidades às alterações climáticas e 
na gestão adaptativa 

X X X X X X X X 

1.5. Criação de sistema com identificação de 
áreas de risco 

X X X X X X X X 

1.6. Criação de mecanismos de divulgação dos 
resultados de monitorização de âmbito 
municipal 

X X X X X X X X 

2.1. Elaboração do estudo fitossanitário do 
estrato arbóreo 

X  X X  X X  

2.2. Elaboração do regulamento municipal de 
gestão do arvoredo em meio urbano X X X X X X X X 

2.3. Implementação do regulamento municipal 
de gestão do arvoredo em meio urbano 

X  X X X X  X 

2.4. Realização de atividades de sensibilização e 
de manutenção do estrato arbóreo 

X X X X X X X X 

3.1. Criação de espaços verdes X X X X X X X X 

4.1. Criação e implementação de um programa 
de incentivos à (re)florestação com 
espécies autóctones 

X X X X  X X X 
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Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Enquadramento nos setores estratégicos da ENAAC 2020 

O
rd

en
am

en
to

 d
o 

Te
rr

itó
rio

 e
 C

id
ad

es
 

Re
cu

rs
os

 H
íd

ri
co

s  

Se
gu

ra
nç

a 
de

 
pe

ss
oa

s 
e 

be
ns

 

Sa
úd

e 

En
er

gi
a 

e 
in

dú
st

ria
 

Bi
od

iv
er

si
da

de
 

Ag
ric

ul
tu

ra
, 

flo
re

st
as

 e
 p

es
ca

s 

Tu
ris

m
o 

5.1. Ações de sensibilização para o uso correto 
do fogo (queimas e queimadas) 

X X X X  X X  

5.2. Ações de sensibilização “Incêndios na 
Floresta: Sabes como evitar?” X X X X  X X  

5.3. Incentivo à elaboração de planos de 
reabilitação de povoamentos e habitats 
florestais de áreas ardidas 

X X X X  X X  

5.4. Valorização de resíduos de biomassa 
florestal residual X X X  X X X  

6.1. Elaboração do projeto de 
restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do Roque 

X X X   X   

6.2. Execução do projeto de restabelecimento 
das condições de drenagem da ribeira do 
Vale do Roque 

X X X   X   

6.3. Execução de bacia de retenção na ribeira 
do Vale do Roque X X X   X   

7.1. Limpeza e desobstrução das linhas de água X X X   X X X 

7.2. Reabilitação das linhas de água e 
consolidação das galerias ripícolas X X X   X X X 

7.3. Criação de sistema de monitorização dos 
caudais dos rios e zonas inundáveis 

X X X   X X  

8.1. Levantamento cadastral da rede de águas 
pluviais do Município 

X X X      

8.2. Elaboração do Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais 

X X X      

8.3. Implementação do Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais X X X      

9.1. Instalação de sistemas de reutilização das 
águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos compatíveis com a sua qualidade 
final, nos edifícios/equipamentos 
municipais 

X X  X   X  

9.2. Introdução de alterações nos 
regulamentos e taxas municipais que 
facilitem e estimulem a reutilização das 
águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos 

X X  X   X  

9.3. Criação e implementação de um programa 
de incentivos à eficiência hídrica na 
edificação e reabilitação urbana 

X X  X     

9.4. Elaboração e implementação do Programa 
Municipal para o Uso Eficiente da Água X X    X   
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Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Enquadramento nos setores estratégicos da ENAAC 2020 
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10.1. Reconversão de áreas impermeabilizadas 
em áreas permeáveis 

X X  X X X X  

10.2. Criação de condições de infiltração de água 
no solo através de jardins de infiltração e 
valas drenantes 

X X  X X X X  

11.1. Revisão nos IGT das condicionantes ao uso 
e ocupação de solo em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e zonas 
inundáveis em cenário de alterações 
climáticas 

X X X      

12.1. Implementação das medidas do Plano 
Estratégico e Operacional de 
Desenvolvimento Territorial do Município 
da Trofa 

X   X X   X 

13.1 Informação e sensibilização à população 
sobre as medidas recomendadas de 
prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a 
exposição solar e melanomas 

  X X  X X X 

13.2. Criação de sistema de georreferenciação 
de identificação de vetores, agentes e 
doenças 

X   X  X X  

13.3. Criação de sistema de monitorização da 
qualidade do ar nos núcleos urbanos do 
concelho 

X  X X  X   

14.1. Criação e implementação de um sistema de 
incentivos à eficiência energética e de 
estratégias de adaptação na edificação 

X X X X X    

14.2. Mapeamento de zonas prioritárias de 
implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura 

X X X X X X X  

14.3. Implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura em 
edifícios municipais 

X X X X X X X X 

 

7.4. CONDICIONANTES E CONSTRANGIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação do plano de ação definido para o PMAAC Trofa e das medidas de adaptação 

identificadas revela-se um desafio elevado pela multiplicidade de setores e atores envolvidos, e 

acarreta uma série de potenciais condicionantes e constrangimentos que devem ser tidos em 

consideração de forma a minimizá-los e ser possível a sua implementação com sucesso. 
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Assim, destacam-se os principais fatores condicionantes e constrangimentos identificados para a 

implementação do plano de ação como um todo e das medidas de adaptação em particular: 

 Custos financeiros elevados, no que toca a variadas medidas de adaptação, relativamente à 

implementação e sua manutenção; 

 Escassez de recursos técnicos e financeiros; 

 Indisponibilidade de informação necessária à operacionalização de algumas medidas; 

 Resistência à mudança por parte dos cidadãos; 

 Dificuldade de integração das medidas nos programas e atividades levadas a cabo por 

alguns atores e entidades; 

 Obstáculos na articulação entre as diferentes entidades envolvidas na implementação de 

medidas; 

 Necessidade de transmissão de conhecimento/comunicação/articulação intra e 

intersectorial; 

 Reduzida adesão da população às ações de sensibilização e informação,  

 Complexidade de implementação de algumas intervenções. 

7.5. FONTES DE FINANCIAMENTO 

O acesso a mecanismos de financiamento é um fator decisivo para a implementação das medidas 

de adaptação às alterações climáticas listadas, além da concertação entre parceiros e promotores 

já identificados na ficha individual de cada medida. Assim, importa identificar a origem e os meios 

de financiamento e respetivos mecanismos de obtenção, realizando uma primeira análise de 

elegibilidade das medidas de adaptação. Deste modo, descrevem-se várias fontes e programas de 

financiamento disponíveis e previstos no novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para o período 

2021-2027, quer no contexto nacional quer europeu, adaptadas ao quadro de medidas proposto e 

às quais se poderá recorrer para sua implementação. Junto com o QFP 2021-2027 foi acordado o 

instrumento de recuperação europeu, designado Next Generation EU que se encontra orientado 

para a recuperação pós-pandemia COVID-19 e as prioridades de longo prazo da UE em diferentes 

domínios de intervenção, visando a garantia de coesão do espaço europeu. A combinação dos 

fundos europeus do QFP 2021-2027 e do Next Generation EU permitirá a Portugal aceder a um 

montante de cerca de 45 mil milhões de euros no período compreendido entre 2021 e 2029 

(República Portuguesa, 2020). 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), financiado pelo Next Generation EU, pretende apoiar 

a concretização de investimentos e reformas que habilitem as economias dos Estados-Membros, 

tornando-as mais resilientes e mais bem preparadas para o futuro. O PRR orienta-se pelas 
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estratégias e políticas nacionais, inserindo-se no quadro de resposta europeia e alinhando-se com a 

prioridade europeia conferida às transições climática e digital, e foca-se essencialmente em três 

dimensões: resiliência, transição climática e transição digital. Vários são os investimentos possíveis 

onde enquadrar medidas de adaptação às alterações climáticas, destacando, por exemplo, o 

investimento nas florestas, nomeadamente em medidas de controlo de incêndios rurais, e o 

investimento em eficiência energética de edifícios (República Portuguesa, 2020). 

No que concerne ao Acordo de Parceria 2021-2027 (Portugal 2030), que está a ser objeto de 

preparação pelas autoridades nacionais, o mesmo integrará Programas Operacionais de natureza 

temática e Programas Operacionais Regionais para as 5 NUTS II do Continente, bem como para as 

duas Regiões Autónomas (Açores e Madeira). O novo Programa Portugal 2030 assentará em 8 eixos 

estratégicos, cada um deles com os seus objetivos prioritários, destacando-se aqueles que terão um 

papel fundamental no cumprimento dos objetivos de adaptação climática: o Eixo IV – Energia e 

Alterações Climáticas, que visa assegurar as condições para diminuir a dependência energética e 

adaptar os territórios às alterações climáticas, garantindo a gestão dos riscos associados, que irá 

apoiar ações relacionadas com Cidades Inteligentes e Eficientes, transição energética e reforço do 

potencial energético. Também relevante no âmbito da resiliência e prevenção de riscos, 

nomeadamente associados aos incêndios rurais, é o Eixo VIII – Agricultura/Florestas, que pretende 

promover uma aposta estratégica reforçada na reforma florestal. 

Importa ainda referir que decorre até 2023 a execução do Acordo de Parceria Portugal 2020, para 

o período de 2014-2020, tendo ainda cerca de 11 mil milhões por executar e que se encontra em 

vias de ser reforçado com recursos vindos do REACT EU, criado no quadro do instrumento de 

recuperação europeu Next Generation EU (República Portuguesa, 2020). 

A Figura 3 apresenta os instrumentos financeiros disponíveis no período 2020-2029 para Portugal. 
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Figura 3. Instrumentos financeiros disponíveis no período 2020-2029 

Fonte: PRR 2021-2026 (República Portuguesa, 2020) 

Ainda de âmbito nacional, o Fundo Ambiental, criado através do Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 

de agosto, congrega num único fundo os recursos existentes, extinguindo o Fundo Português de 

Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e o Fundo 

para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Assim, o Fundo Ambiental visa assegurar uma 

maior eficácia da política de ambiente, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e 

compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos 

recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade. O orçamento e plano 

de atribuição dos apoios deste Fundo são definidos anualmente por despacho do membro do 

Governo responsável pela área do ambiente. 

Existem ainda as iniciativas comunitárias – Programa LIFE, URBACT e Horizonte Europa – que podem 

também representar uma fonte de financiamento para a implementação das ações de adaptação 

às alterações climáticas. 

O URBACT apoia as cidades a desenvolver soluções novas e sustentáveis e integra, entre outros, 

tópicos como adaptação climática, economia circular, eficiência energética e sustentabilidade. O 

programa URBACT IV (2021-2027) encontra-se atualmente em negociação. 

O programa LIFE é um instrumento de financiamento criado em 1992 dedicado às questões 

ambientais e ação climática. O novo programa LIFE divide-se em quatro subprogramas, todos eles 

relevantes para a implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas: i) Natureza e 

Biodiversidade – que inclui a proteção e restauração da biodiversidade e projetos de conservação 

da natureza em áreas de proteção (Diretivas Habitat e Aves e Rede Natura 2000); ii) Economia 

Circular e Qualidade de Vida – que pretende facilitar a transição para uma economia circular e 
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resiliente ao clima; iii) Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas – que inclui a promoção da 

adaptação e planeamento urbano, resiliência de infraestruturas, gestão sustentável da água em 

áreas propensas à seca e inundações, resiliência dos setores agrícola, florestal e turístico, assim 

como o desenvolvimento de conhecimento e participação de stakeholders nas áreas de mitigação e 

adaptação climática; e, iv) Transição para uma Energia Limpa – onde se inclui a neutralidade 

climática e economia resiliente. 

Por último, destaca-se o Programa Horizonte Europa pelo seu papel na promoção da ciência, 

tecnologia e competitividade industrial. Este programa aborda o tema das alterações climáticas, 

ajuda a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e impulsiona o 

crescimento e competitividade europeia. 

Para efeitos de implementação das medidas propostas neste plano e dados os condicionamentos 

económicos atuais, é de maior relevância aproveitar as diversas oportunidades de financiamento 

existentes. Desta forma, o Município da Trofa recorrerá ao cofinanciamento disponível no âmbito 

de várias candidaturas, nacionais e/ou europeias, que poderão ser submetidas aos programas 

destacados na Figura 4. 

 

Figura 4. Quadro de financiamento de referência à adaptação às alterações climáticas (2021-2030) 
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7.5.1. Análise prévia de elegibilidade 

A verificação da elegibilidade das medidas de adaptação às alterações climáticas foi efetuada com 

base no conhecimento existente à data das diversas fontes de financiamento e respetiva arquitetura 

programática, prevendo uma perspetiva de reforço dos apoios e das áreas de intervenção dos 

diversos programas para responder aos riscos e vulnerabilidade do território e das comunidades 

mais vulneráveis. 

A avaliação apresentada na Tabela 7 foi realizada por aproximação, assumindo-se os objetivos e 

domínios prioritários anteriormente explanados. 

Tabela 7. Análise prévia de elegibilidade das medidas de adaptação às alterações climáticas 

Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Fonte de Financiamento (potencial de elegibilidade) 

PT2030 PRR FA CTE 

Iniciativas Comunitárias 

URBACT LIFE 
Horizonte 

Europa 

1.1. Elaboração, produção e distribuição do 
manual municipal de boas práticas ambientais, 
especificamente dedicado à temática das 
alterações climáticas e sua adaptação e/ou 
mitigação 

X X X     

1.2. Ações de sensibilização para controlo da 
pressão humana sobre áreas sensíveis 

X X X     

1.3. Ações de comunicação, divulgação e 
sensibilização sobre os riscos associados às 
alterações climáticas 

X X X     

1.4. Ações de capacitação de técnicos e decisores 
políticos na avaliação de vulnerabilidades às 
alterações climáticas e na gestão adaptativa 

X X X     

1.5. Criação de sistema com identificação de áreas 
de risco 

X X X     

1.6. Criação de mecanismos de divulgação dos 
resultados de monitorização de âmbito 
municipal 

X X X     

2.1. Elaboração do estudo fitossanitário do estrato 
arbóreo 

X X X     

2.2. Elaboração do regulamento municipal de 
gestão do arvoredo em meio urbano 

X X X     

2.3. Implementação do regulamento municipal de 
gestão do arvoredo em meio urbano 

X X      

2.4. Realização de atividades de sensibilização e de 
manutenção do estrato arbóreo 

X X X     

3.1. Criação de espaços verdes X X X   X  

4.1. Criação e implementação de um programa de 
incentivos à (re)florestação com espécies 
autóctones 

X X X     

5.1. Ações de sensibilização para o uso correto do 
fogo (queimas e queimadas)  X X     
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Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Fonte de Financiamento (potencial de elegibilidade) 

PT2030 PRR FA CTE 

Iniciativas Comunitárias 

URBACT LIFE 
Horizonte 

Europa 

5.2. Ações de sensibilização “Incêndios na Floresta: 
Sabes como evitar?” 

 X X     

5.3. Incentivo à elaboração de planos de 
reabilitação de povoamentos e habitats 
florestais de áreas ardidas 

X X X     

5.4. Valorização de resíduos de biomassa florestal 
residual 

X X X     

6.1. Elaboração do projeto de restabelecimento 
das condições de drenagem da ribeira do Vale 
do Roque 

X X X X  X  

6.2. Execução do projeto de restabelecimento das 
condições de drenagem da ribeira do Vale do 
Roque 

X X X X  X  

6.3. Execução de bacia de retenção na ribeira do 
Vale do Roque 

X X X X  X  

7.1. Limpeza e desobstrução das linhas de água X X X X  X  

7.2. Reabilitação das linhas de água e consolidação 
das galerias ripícolas 

X X X X  X  

7.3. Criação de sistema de monitorização dos 
caudais dos rios e zonas inundáveis 

X X X X  X  

8.1. Levantamento cadastral da rede de águas 
pluviais do Município X X X X  X  

8.2. Elaboração do Plano Municipal de Drenagem 
de Águas Pluviais 

X X X X  X  

8.3. Implementação do Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais 

X X X X  X  

9.1. Instalação de sistemas de reutilização das 
águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos compatíveis com a sua qualidade 
final, nos edifícios/equipamentos municipais 

X X      

9.2. Introdução de alterações nos regulamentos e 
taxas municipais que facilitem e estimulem a 
reutilização das águas residuais e/ou pluviais 
para usos urbanos 

X X X     

9.3. Criação e implementação de um programa de 
incentivos à eficiência hídrica na edificação e 
reabilitação urbana 

X X X     

9.4. Elaboração e implementação do Programa 
Municipal para o Uso Eficiente da Água 

X X X     

10.1. Reconversão de áreas impermeabilizadas em 
áreas permeáveis 

X X  X  X X 

10.2. Criação de condições de infiltração de água no 
solo através de jardins de infiltração e valas 
drenantes 

X X  X  X X 

11.1. Revisão nos IGT das condicionantes ao uso e 
ocupação de solo em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e zonas inundáveis 
em cenário de alterações climáticas 

X X      
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Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 

Fonte de Financiamento (potencial de elegibilidade) 

PT2030 PRR FA CTE 

Iniciativas Comunitárias 

URBACT LIFE 
Horizonte 

Europa 

12.1. Implementação das medidas do Plano 
Estratégico e Operacional de Desenvolvimento 
Territorial do Município da Trofa 

 X      

13.1 Informação e sensibilização à população sobre 
as medidas recomendadas de prevenção de 
doenças infeciosas transmitidas por pragas, de 
alergias e a exposição solar e melanomas 

X X X     

13.2. Criação de sistema de georreferenciação de 
identificação de vetores, agentes e doenças 

X X X     

13.3. Criação de sistema de monitorização da 
qualidade do ar nos núcleos urbanos do 
concelho 

X X X   X  

14.1. Criação e implementação de um sistema de 
incentivos à eficiência energética e de 
estratégias de adaptação na edificação 

X X X     

14.2. Mapeamento de zonas prioritárias de 
implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura 

X X X    X 

14.3. Implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura em 
edifícios municipais 

X X X    X 
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8. INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

ADAPTAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A estratégia de adaptação climática desenvolvida para o concelho da Trofa compreende um 

conjunto de opções de adaptação estruturais (infraestruturas cinzentas e verdes) e opções de 

adaptação não estruturais, que correspondem ao desenho e implementação de políticas, 

estratégias e processos que concorrem para a adaptação às alterações climáticas. Uma das formas 

de concretização das opções não estruturais é através da integração de medidas de adaptação 

climática em planos, estratégias, regulamentos e estudos estratégicos, procurando que a adaptação 

seja progressivamente incorporada de forma transversal (mainstreaming) nas várias políticas e 

áreas de atividade do município. 

O presente capítulo apresenta um quadro de referência para a integração da estratégia de 

adaptação climática municipal em instrumentos de planeamento e regulamentos de âmbito 

municipal, passíveis de contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos do PMAAC Trofa. 

Neste sentido, foram identificados os planos, programas, estratégias e regulamentos de âmbito 

municipal, que pela sua natureza setorial, são mais adequados para a implementação das opções 

de adaptação identificadas como potencialmente concretizáveis. 

Assim, e tendo por base o exercício de análise da integração da adaptação climática nos 

instrumentos de gestão territorial (IGT), de âmbito municipal, desenvolvido no âmbito da EMAAC 

Trofa, procurou-se agora adaptá-lo ao quadro estratégico revisto no âmbito do PMAAC Trofa, 

incluindo outros instrumentos de política municipal, tendo como preocupação fundamental a 

consolidação das orientações técnicas para a operacionalização das opções de adaptação. 

Neste sentido, este capítulo integra ainda um quadro de orientações climáticas para o ordenamento 

urbano, do qual consta um conjunto de opções que poderão contribuir para mitigar os eventos 

adversos do clima na saúde e no conforto humano. Paralelemente, reforça-se que estas opções 

deverão ser consideradas nos procedimentos de elaboração, revisão ou alteração dos instrumentos 

de gestão territorial de âmbito municipal. 
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8.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E REGULAMENTOS DE ÂMBITO 

MUNICIPAL 

A política de ordenamento do território e de urbanismo concretiza-se através de um conjunto de 

instrumentos utilizados para influenciar a distribuição de pessoas e de atividades nos territórios a 

várias escalas, assim como a localização de infraestruturas, áreas naturais e de lazer. 

O ordenamento do território tem sido identificado como um meio fundamental para a concretização 

da adaptação às alterações climáticas, uma vez que é neste âmbito que muitas das decisões com 

impacto na capacidade de adaptação do território e da sociedade aos efeitos das alterações 

climáticas são tomadas. 

A política de ordenamento do território e de urbanismo apoia-se num sistema de gestão territorial 

que, num contexto de interação coordenada, em quatros âmbitos, o nacional, o regional, o 

intermunicipal e o municipal. 

No âmbito deste trabalho importa salientar o âmbito intermunicipal e âmbito municipal. Assim, e 

de acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o âmbito intermunicipal 

materializa-se através dos seguintes instrumentos: os Programas Intermunicipais, o Plano Diretor 

Intermunicipal, os Planos de Urbanização Intermunicipais e os Planos de Pormenor Intermunicipais. 

Enquanto o âmbito municipal concretiza-se através do Plano Diretor Municipal (PDM), dos Planos 

de Urbanização e dos Planos de Pormenor (PP), que pode adotar as seguintes modalidades 

específicas: 

• Plano de Intervenção no Espaço Rústico (PIER); 

• Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana; 

• Plano de Pormenor de Salvaguarda. 

O município da Trofa é abrangido por 3 planos territoriais de âmbito municipal, designadamente: 

• O Plano Diretor Municipal em fase de revisão; 

• O Plano de Pormenor de São Martinho (em fase de elaboração); 

• O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Para além deste, e de acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, na sua redação atual no município da Trofa vigoram 

duas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s) a do Núcleo Central da Cidade da Trofa e a de São Romão 

do Coronado.  

A tabela seguinte sintetiza a dinâmica de cada plano e ARU’s.  
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Tabela 8. Sistema de Gestão Territorial Municipal – Ponto de situação (dezembro 2021) 

Designação Situação 
Última 
atualização 

Área de 
Incidência 

Notas 

Plano Diretor 
Municipal 
(PDM) da Trofa 

Em 
revisão 

14-08-2019 Todo o concelho 
da Trofa 

Publicação do Plano Diretor Municipal da Trofa 
(Aviso n.º 2683/2013, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 38, de 22 de fevereiro); 
1ª Alteração do Plano Diretor Municipal da Trofa 
(Aviso n.º 6116/2018, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 89, de 9 de maio); 
2ª Alteração do Plano Diretor Municipal da Trofa 
(Aviso n.º 12983/2019, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 155, de 14 de agosto). 
1.ª Correção Material ao Plano Diretor Municipal 
da Trofa (Aviso n.º 10551/2021, publicado em 
Diário da República, 2ª série – n.º 109, de 7 de 
junho). 
1ª Correção Por Adaptação ao Plano Diretor 
Municipal Trofa (Aviso n.º 18694/2021, publicado 
em Diário da República, 2ª série – n.º 192, de 1 de 
outubro). 

Área de 
Reabilitação 
Urbana do 
Núcleo Central 
da Cidade da 
Trofa (ARU 
Trofa) 

Em vigor 19-10-2016 

Núcleo central da 
cidade da Trofa – 
freguesia de 
Bougado (São 
Martinho e 
Santiago) 

Publicação da delimitação da área de reabilitação 
urbana (ARU) do núcleo central da 
cidade da Trofa e respetiva operação de reabilitação 
urbana (ORU) territorialmente coincidente, de tipo 
sistemática, orientada por um Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana 
 (Aviso n.º12789/2016, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 201, de  19 de outubro). 
1.ª Alteração à 1.ª alteração da delimitação da área 
de reabilitação urbana (ARU) do núcleo central da 
cidade da Trofa e respetiva operação de 
reabilitação urbana (ORU) territorialmente 
coincidente, de tipo sistemática, orientada por um 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
(Aviso n. º12399/2019, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 147, de 2 de agosto). 
2.ª Alteração à 1.ª alteração da delimitação da área 
de reabilitação urbana (ARU) do núcleo central da 
cidade da Trofa e respetiva operação de 
reabilitação urbana (ORU) territorialmente 
coincidente, de tipo sistemática, orientada por um 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
(Aviso n. º7750/2020, publicado em Diário da 
República, 2ª série – n.º 94, de 14 de maio). 

Área de 
Reabilitação 
Urbana de São 
Romão do 
Coronado (ARU 
São Romão do 
Coronado) 

Em vigor 19-02-2018 

Núcleo central da 
vila de São Romão 
do Coronado – 
freguesia dos 
Coronados (São 
Romão e São 
Mamede) 

Publicação da delimitação da área de reabilitação 
urbana (ARU) de São Romão do Coronado e 
respetiva operação de reabilitação urbana (ORU) 
territorialmente coincidente, de tipo sistemática, 
orientada por um Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (Aviso n.º 5972/2018, 
publicado em Diário da República, 2ª série – n.º 87, 
de 7 de maio). 

Plano Municipal 
de Defesa da 
Floresta Contra 
Incêndios 

Em vigor 18-12-2018 
Todo o concelho 
da Trofa 

Publicação do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (Edital n.º 1251/2018, 
publicado em Diário da República, 2ª série – n.º 
243, de 18 de dezembro. 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019), atualizado a dezembro de 2021 



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

129 
 

No que respeita aos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional, o concelho da 

Trofa é ainda vinculado pelos seguintes: 

• Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

• Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB2030) 

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA 2012-2020); 

• Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020); 

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (2020/2030); 

• Programa Nacional para a Coesão Territorial; 

• Programa Nacional de Investimento 2030; 

• Plano Rodoviário Nacional; 

• Estratégia da Rede Ferroviária Nacional (2014-2050); 

• Nova Geração de Políticas de Habitação; 

• Plano Nacional da Água (PNA); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT Norte) – Proposta; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2) -

Cávado, Ave e Leça; 

• Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM); 

• Plano Portugal Logístico. 

Por fim, importa ainda referir outros instrumentos de planeamento, programação e 

regulamentação passíveis de contribuir para a adaptação climática, em áreas como o planeamento 

urbanístico e a reabilitação urbana, o ambiente, a sustentabilidade energética, a gestão dos resíduos 

sólidos, a mobilidade e transportes, a gestão de equipamentos sociais e os apoios ao associativismo, 

nomeadamente o: 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) da Trofa; 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) da Trofa; 

 Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza Terrenos Privados; 

 Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; 

 Regulamento do Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água do Concelho da 

Trofa. 

8.2. INTEGRAÇÃO DA ADAPTAÇÃO NOS INSTRUMENTOS 

A concretização das opções de adaptação preconizadas nas medidas de adaptação (Capítulo 7) terá 

de ser devidamente acautelada no âmbito dos processos de planeamento territorial e setorial e, 
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consequentemente, na programação de ações e na conceção de projetos no quadro das políticas 

públicas locais e das competências municipais. 

Assim, sob a perspetiva do ordenamento do território, foram identificadas as opções que deverão 

ser preconizadas na elaboração dos diferentes instrumentos de gestão territorial mencionados no 

ponto anterior, bem como, a sua forma de operacionalização.  

Neste sentido, a tabela seguinte apresenta para cada opção de adaptação identificada como 

potencialmente concretizável, através dos planos, políticas e regulamentos de âmbito municipal em 

vigor no município da Trofa, a forma de integração que deverão ser equacionadas e as peças dos 

planos que deverão ser alteradas para a sua concretização. 

Tabela 9. Integração e formas de operacionalização da adaptação climáticas nos instrumentos de planeamento e 
regulamentos municipais 

ID Opções de Adaptação 
Instrumentos passíveis de 

integrar a adaptação 
Formas de operacionalização 

1 

Sensibilização da população, 
divulgação de medidas e 
esclarecimentos de boas práticas, 
estimulando a mudança de 
comportamentos 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório como opção estratégica. 

2 

Elaboração de estudo fitossanitário 
e avaliação do risco do estrato 
arbóreo do concelho com 
formulação de orientações para o 
uso de boas práticas de gestão 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 

3 

Implementação e promoção do 
aumento e diversificação dos 
espaços verdes orientadas para o 
aumento de sombreamento e 
resgate de CO2 para minimização 
dos fenómenos de ilhas de calor 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção para 
minimizar efeitos negativos no ambiente; 
Reclassificar o solo na Planta de 
Condicionantes/Ordenamento/Zonamento/Impla
ntação. 

4 

Adoção de políticas de 
incentivo/regulamentação 
municipal para a sustentabilidade 
energética e estratégias de 
adaptação em edifícios 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 
 
 
ARU – Área de Reabilitação 
Urbana 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 
 
 
Transpor as orientações do quadro legislativo 

5 
Redução do risco de incêndio e 
aumento da resiliência dos 
ecossistemas florestais 

PMDFCI – Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

Transpor as orientações do quadro legislativo 

6 

Restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do 
Roque – execução de bacia de 
retenção 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 

7 

Desassoreamento e limpeza de 
linhas de água, consolidação da 
galeria ripícola e otimização de 
processos preventivos 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção para 
minimizar efeitos negativos no ambiente. 
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8 

Desenvolvimento e implementação 
de um Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais, com 
adequação hidráulica aos caudais 
existentes e previstos em zonas de 
escoamento crítico, recorrendo, 
sempre que possível, a sistemas de 
drenagem sustentáveis 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 

9 

Implementação de sistemas de 
reutilização de águas pluviais e 
águas residuais tratadas para usos 
múltiplos nos equipamentos 
municipais e adoção de políticas de 
incentivo aos particulares 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 

10 

Promoção do desenvolvimento de 
opções de desenho urbano: 
reconversão de pavimentos 
impermeáveis e adoção de 
soluções de pavimentos drenantes; 
criação de jardins de infiltração 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 
 
 
ARU – Área de Reabilitação 
Urbana 

Alterar no Regulamento os índices e/ou os 
indicadores e/ou os parâmetros de referência, 
urbanísticos e/ou de ordenamento. 
 
Prever no Plano de Ação 

11 

Condicionamento da ocupação 
urbanística em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e nas 
proximidades das linhas de água 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Reclassificar o solo na Planta de Condicionantes/ 
Ordenamento/ Zonamento/ Implantação. 

12 

Promoção da mobilidade 
sustentável no Município, 
nomeadamente através da 
promoção de redes de transportes 
públicos, pedonais e cicláveis 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 
 
 
 
 
ARU – Área de Reabilitação 
Urbana 

Considerar no Regulamento a reserva de áreas 
destinadas à construção de 
infraestruturas/equipamentos; 
Prever no Relatório como opção estratégia; 
Reclassificar o solo na Planta de Condicionantes/ 
Ordenamento/ Zonamento/ Implantação. 
 
Prever no Plano de Ação 

13 

Sensibilização da população para a 
prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias 
e a exposição solar e melanomas 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 

Prever no Relatório como opção estratégica. 

14 

Adoção de políticas de 
incentivo/regulamentação 
municipal para a sustentabilidade 
energética e estratégias de 
adaptação em edifícios 

PDM – Plano Diretor 
Municipal 
 
 
ARU – Área de Reabilitação 
Urbana 

Prever no Relatório Ambiental como opção 
estratégica 
 
 
Transpor as orientações do quadro legislativo 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019) 

Por fim, a Tabela 10 apresenta um conjunto de orientações gerais para a integração das opções no 

âmbito dos processos de elaboração, alteração ou revisão, de gestão e monitorização/avaliação dos 

PMOT’s (PDM, PU e PP) e dos restantes planos. 
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Tabela 10. Orientações gerais para a integração de opções de adaptação no âmbito dos processos de 
elaboração/revisão, implementação, monitorização e avaliação dos planos territoriais de âmbito municipal 

Tipologia Fase/Procedimento Orientações 

PDM 

Alteração / Revisão - Considerando que o PDM se encontra em processo de revisão, será oportuna 
a transposição das opções de adaptação para o Relatório Ambiental, 
Regulamento, Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes do plano. 

Gestão / 
Monitorização / 
Avaliação 

- Cumprir com as medidas/orientações delineadas; 
- Avaliar detalhadamente os impactes associados aos eventos extremos; 
- Articular com as entidades intervenientes para a implementação das 
medidas; 
- Integrar nos planos anuais de atividade e orçamento as opções a promover 
pelo Município; 
- Criar indicadores de execução/aplicação das opções propostas; 
- Manter atualizadas as orientações ao nível das várias políticas setoriais 
regionais e nacionais. 

ARU 

Elaboração / Revisão / 
Alteração 

- Considerar a transposição das opções de adaptação da estratégia municipal 
caso sejam criadas novas Áreas de Reabilitação Urbana 

Gestão / 
Monitorização / 
Avaliação 

- Transpor para o plano anual de atividade e orçamento as opções a promover 
pelo Município; 
- Criar indicadores com as medidas/orientações definidas; 
- Articular com as entidades intervenientes para a implementação das 
medidas 

PMDFCI 

Elaboração / Revisão / 
Alteração 

- Considerar a transposição das opções de adaptação da estratégia municipal 
em fase de revisão/alteração. 

Gestão / 
Monitorização / 
Avaliação 

- Transpor para o plano anual de atividade e orçamento as opções a promover 
pelo Município; 
- Criar indicadores de execução/aplicação das opções propostas; 
- Cumprir com as medidas/orientações definidas. 

Fonte: EMAAC Trofa (Município da Trofa, 2019) 

8.3. ORIENTAÇÕES CLIMÁTICAS PARA O ORDENAMENTO 

A integração dos aspetos climáticos no Ordenamento do Território e Planeamento Urbano é fulcral 

para a promoção da sustentabilidade urbana e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. As 

orientações climáticas são medidas que podem contribuir para mitigar os eventos adversos do clima 

na saúde e no conforto humano. Essas medidas visam, essencialmente: i) mitigar as ilhas de calor; 

e, ii) melhorar as condições de ventilação e a qualidade do ar. 

As ilhas de calor podem ser vantajosas durante o inverno, pelo facto de reduzirem a necessidade de 

consumo energético e o desconforto térmico. No entanto, no verão podem desencadear situações 

de elevado desconforto térmico e mesmo morbilidade e mortalidade, sobretudo se a sua 

intensidade máxima coincidir com ondas de calor intensas, como as que ocorreram em 2003. Este 

evento teve um forte impacte na saúde, sobretudo nos grupos de risco mais elevados (idosos, 
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crianças e cidadão com doenças de risco), agravada pelas condições de acesso aos serviços de saúde 

e pelas condições térmicas das habitações, de acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS, 2004). 

Assim, revela-se fundamental a monitorização das temperaturas em ambiente urbano, permitindo 

o aprofundamento de estudos sobre os efeitos do calor extremo na população do concelho da Trofa. 

O equilíbrio entre os benefícios que as ilhas de calor proporcionam no inverno e as externalidades 

negativas decorrentes do calor excessivo no verão colocam a mitigação de ilhas de calor urbanas 

como uma prioridade. 

As orientações climáticas para o ordenamento urbano propostas para o município da Trofa 

encontram-se enunciadas na Tabela 11. 

Tabela 11. Recomendações climáticas para o ordenamento do Município da Trofa 

Áreas de intervenção 
Funções climáticas: recomendações com vista à mitigação do stress térmico e 

manutenção/melhoria das condições de ventilação 

Áreas de elevada 
densidade urbana 

a) Manter uma razão H/W < 1 nas construções urbanas. Evitar o aumento do número de 
pisos dos edifícios e a construção nos espaços intersticiais; 

b) Limitar a construção; 
c) Procurar diminuir o tráfego automóvel; 
d) Promover a criação de logradouros de vegetação, mas se possível, criar corredores de 

vegetação arbórea caducifólia; 
e) Manter os espaços verdes existentes e promover a criação de novos; 
f) Nos espaços verdes de lazer favorecer uma estrutura diversificada, com alternância 

de áreas abertas e arborizadas, dando preferência a espécies autóctones; 
g) Criação de barreiras de vento e ruído em zonas de barlavento de áreas de 

permanência; 
h) Utilizar materiais de construção e cobertura de baixa condutividade e albedo elevado 

(ex.: telhados verdes, brancos e pavimentos claros e permeáveis); 
i) Incentivar o aproveitamento das energias renováveis (eólica, solar); 

Áreas de baixa 
densidade urbana 

a) Manter uma razão H/W < 1. 
b) Privilegiar a localização de novos edifícios consoante a orientação solar, permitindo 

um aproveitamento energético mais favorável; 
c) Promover largura de rua que evite o sombreamento mútuo da fachada Sul dos 

edifícios durante o inverno; 
d) Promover a manutenção de corredores de ventilação; 
e) Criar espaços verdes no interior e entre as áreas edificadas (pequenos jardins e 

logradouros de vegetação). Em zonas onde possa ocorrer acelerações de vento, optar 
por árvores mais resistentes para diminuir o risco de quedas com vento forte; 

f) Manter os espaços verdes existentes e promover a criação de novos; 
g) Nos espaços verdes de lazer favorecer uma estrutura diversificada, com alternância 

de áreas abertas e arborizadas, dando preferência a espécies autóctones; 
h) Criação de barreiras de vento e ruído em zonas de barlavento de áreas de 

permanência; 
i) Utilizar materiais de construção e cobertura de baixa condutividade e albedo elevado 

(ex.: telhados verdes, brancos e pavimentos claros e permeáveis); 
j) Incentivar o aproveitamento das energias renováveis. 

Espaços verdes, 
predominantemente 
ocupados por parques 
urbanos e jardins 

a) Manter e, se possível, aumentar estes espaços porque desempenham um importante 
papel na promoção de condições bioclimáticas favoráveis (contribuindo para o 
arrefecimento das áreas urbanas adjacentes, através do efeito de sombra e da 
evapotranspiração) e da biodiversidade; 

b) Nos espaços verdes com regime de proteção, favorecer manchas densas de árvores 
de folha persistente. 

Áreas agrícolas e 
florestais 

a) Papel importante na promoção de condições bioclimáticas favoráveis na 
biodiversidade 

b) Evitar manchas florestais densas que obstruam o vento e a função climática dos 
corredores de ventilação 
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Áreas de intervenção 
Funções climáticas: recomendações com vista à mitigação do stress térmico e 

manutenção/melhoria das condições de ventilação 

Corredores de ventilação 
(fundos de vale) 

Zonas de proteção específica de ventilação: 
Vales de: 

1. Rio Ave 
2. Rio Leça 

 
a) Preservar os fundos de vale de novas construções e da ocupação com vegetação 

densa; 
b) Impedir a construção de edifícios que constituam manchas de densidade elevada 

(H/W > 1) com a fachada principal orientada perpendicularmente aos ventos 
dominantes (N, NW); 

c) Evitar a plantação de manchas arbóreas densas que impeçam a circulação dos ventos 
dominantes e a drenagem do ar (função de arejamento). 

Outros espaços: vias de 
comunicação, 
aeródromo, aeroporto, 
etc. 

Sem função climática que possa ser digna de intervenção prioritária. 
No entanto procurar reduzir a intensidade de tráfego nas vias de comunicação de modo a 
diminuir possíveis episódios de concentrações elevadas de poluentes atmosféricos que 
possam agravar as condições de saúde da população, sobretudo nas áreas de maior 
densidade urbana e populacional. 
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9. MODELO DE GESTÃO, MONITORIZAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO DO PMAAC TROFA 

9.1. GOVERNANÇA 

O envolvimento de diferentes agentes, como a população e diversos atores-chave, na construção 

da estratégia e do plano de ação, é o fator chave de sucesso da adaptação às alterações climáticas, 

pelo facto de este ser um processo de caráter transversal e intersectorial e que ocorre num 

horizonte temporal alargado. Este processo implica ainda a necessidade de uma estrutura de apoio 

e acompanhamento que garanta, igualmente, a participação desses diferentes agentes durante a 

sua operacionalização. Desta forma, é fundamental prever mecanismos de governança que 

garantam a eficácia e a eficiência na execução do PMAAC Trofa, e que permitam uma gestão 

adaptativa suportada no conhecimento atualizado dos resultados e das mudanças ocorridas no 

território. 

Torna-se essencial que seja delineado um modelo de governança que garanta a capacidade de 

intervenção a todos os agentes envolvidos na implementação do plano, que promova uma 

governança multinível e que potencie os resultados alcançados. Assim, apresenta-se neste capítulo 

um conjunto de mecanismos de gestão e do quadro de responsabilidades pela monitorização e 

avaliação do PMAAC Trofa, designadamente quanto ao papel do Município e de outros atores 

envolvidos na implementação e acompanhamento da execução do Plano. 

O modelo de governança definido tem como propósito chave promover uma gestão estratégica, 

pró-ativa e participada, envolvendo diversas entidades e suportado numa monitorização regular da 

evolução dos parâmetros climáticos, assim como da execução do plano de ação. Esta monitorização 

é igualmente essencial para sustentar a avaliação e revisão regular da estratégia subjacente ao 

PMAAC Trofa, de modo a destacar os resultados obtidos, o grau de concretização das medidas e o 

desempenho global no curto e médio prazo. Por outro lado, a monitorização poderá gerar 

reajustamentos nas prioridades, em função da evolução dos parâmetros climáticos, das 

vulnerabilidades e da capacidade adaptativa. 

O modelo de governança do PMAAC Trofa está estruturado em duas funções específicas que 

confluem para uma coordenação eficaz e participada da implementação do Plano, designadamente: 

gestão e acompanhamento. 
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9.2. GESTÃO 

A função de gestão centra-se em três pilares: liderança, monitorização e comunicação. Face à 

necessidade de envolvimento de uma grande diversidade de atores na sua execução e perante a 

prioridade de construir uma abordagem estratégica de orientação e incentivo a uma governança 

multinível e integrada capaz de responder com eficácia e eficiência aos desafios das alterações 

climáticas, a função de gestão compete ao Município da Trofa. 

Como entidade responsável pela elaboração e execução do Plano e pela articulação regular com 

outros organismos da administração pública, o Município da Trofa será responsável por: 

 Liderar a execução das medidas de adaptação municipal prioritárias do PMAAC Trofa e das 

demais ações preconizadas no Plano que se enquadram nas suas responsabilidades e 

atribuições; 

 Garantir o regular acompanhamento da implementação do PMAAC Trofa, partilhando 

informação relevante e incentivando à concertação entre atores; 

 Realizar o processo de monitorização e avaliação do PMAAC Trofa; 

 Promover os mecanismos de ações de comunicação institucional (divulgação e articulação) 

e participativa (envolvimento e sensibilização). 

9.3. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO 

9.3.1. Cronograma de Implementação 

Tabela 12 - Cronograma de implementação 

Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 
Implementação 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.1. Elaboração, produção e distribuição do 
manual municipal de boas práticas 
ambientais, especificamente dedicado à 
temática das alterações climáticas e sua 
adaptação e/ou mitigação 

X X       

1.2. Ações de sensibilização para controlo da 
pressão humana sobre áreas sensíveis X X       

1.3. Ações de comunicação, divulgação e 
sensibilização sobre os riscos associados 
às alterações climáticas 

X X       

1.4. Ações de capacitação de técnicos e 
decisores políticos na avaliação de 
vulnerabilidades às alterações climáticas 
e na gestão adaptativa 

X X       

1.5. Criação de sistema com identificação de 
áreas de risco 

  X X X    



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

137 
 

Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 
Implementação 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.6. Criação de mecanismos de divulgação 
dos resultados de monitorização de 
âmbito municipal 

  X X X    

2.1. Elaboração do estudo fitossanitário do 
estrato arbóreo 

  X X X    

2.2. Elaboração do regulamento municipal de 
gestão do arvoredo em meio urbano X X       

2.3. Implementação do regulamento 
municipal de gestão do arvoredo em 
meio urbano 

     X X X 

2.4. Realização de atividades de sensibilização 
e de manutenção do estrato arbóreo   X X X    

3.1. Criação de espaços verdes   X X X    

4.1. Criação e implementação de um 
programa de incentivos à (re)florestação 
com espécies autóctones 

     X X X 

5.1. Ações de sensibilização para o uso 
correto do fogo (queimas e queimadas) X X       

5.2. Ações de sensibilização “Incêndios na 
Floresta: Sabes como evitar?” X X       

5.3. Incentivo à elaboração de planos de 
reabilitação de povoamentos e habitats 
florestais de áreas ardidas 

     X X X 

5.4. Valorização de resíduos de biomassa 
florestal residual 

  X X X    

6.1. Elaboração do projeto de 
restabelecimento das condições de 
drenagem da ribeira do Vale do Roque 

     X X X 

6.2. Execução do projeto de restabelecimento 
das condições de drenagem da ribeira do 
Vale do Roque 

     X X X 

6.3. Execução de bacia de retenção na ribeira 
do Vale do Roque 

     X X X 

7.1. Limpeza e desobstrução das linhas de 
água 

  X X X    

7.2. Reabilitação das linhas de água e 
consolidação das galerias ripícolas   X X X    

7.3. Criação de sistema de monitorização dos 
caudais dos rios e zonas inundáveis X X       

8.1. Levantamento cadastral da rede de águas 
pluviais do Município 

  X X X    

8.2. Elaboração do Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais 

     X X X 

8.3. Implementação do Plano Municipal de 
Drenagem de Águas Pluviais      X X X 

9.1. Instalação de sistemas de reutilização das 
águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos compatíveis com a sua qualidade 

     X X X 
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Nº da 
Medida 

Medida de Adaptação 
Implementação 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

final, nos edifícios/equipamentos 
municipais 

9.2. Introdução de alterações nos 
regulamentos e taxas municipais que 
facilitem e estimulem a reutilização das 
águas residuais e/ou pluviais para usos 
urbanos 

     X X X 

9.3. Criação e implementação de um 
programa de incentivos à eficiência 
hídrica na edificação e reabilitação 
urbana 

     X X X 

9.4. Elaboração e implementação do 
Programa Municipal para o Uso Eficiente 
da Água 

     X X X 

10.1. Reconversão de áreas impermeabilizadas 
em áreas permeáveis 

     X X X 

10.2. Criação de condições de infiltração de 
água no solo através de jardins de 
infiltração e valas drenantes 

     X X X 

11.1. Revisão nos IGT das condicionantes ao 
uso e ocupação de solo em zonas de risco 
de movimentos de vertentes e zonas 
inundáveis em cenário de alterações 
climáticas 

  X X X    

12.1. Implementação das medidas do Plano 
Estratégico e Operacional de 
Desenvolvimento Territorial do 
Município da Trofa 

     X X X 

13.1 Informação e sensibilização à população 
sobre as medidas recomendadas de 
prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de alergias e a 
exposição solar e melanomas 

  X X X    

13.2. Criação de sistema de georreferenciação 
de identificação de vetores, agentes e 
doenças 

     X X X 

13.3. Criação de sistema de monitorização da 
qualidade do ar nos núcleos urbanos do 
concelho 

     X X X 

14.1. Criação e implementação de um sistema 
de incentivos à eficiência energética e de 
estratégias de adaptação na edificação 

     X X X 

14.2. Mapeamento de zonas prioritárias de 
implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura 

     X X X 

14.3. Implementação de jardins verticais e 
coberturas verdes/jardins de cobertura 
em edifícios municipais 

     X X X 
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Tabela 13 - Custo de investimento 

Opção Medida 
€ 

< 100 000 € 

€€ 

100 000 < € < 500 000 

€€€ 

500 000 < € < 1 000 000 

€€€€ 

> 1 000 000 € 

1 

1.1 X    
1.2 X    
1.3 X    
1.4 X    
1.5 X    
1.6 X    

2 

2.1 X    
2.2 X    
2.3  X   
2.4 X    

3 3.1   X  
4 4.1 X    

5 

5.1 X    
5.2 X    
5.3 X    
5.4  X   

6 
6.1  X   
6.2    X 
6.3   X  

7 
7.1  X   
7.2  X   
7.3   X  

8 
8.1  X   
8.2  X   
8.3    X 

9 

9.1    X 
9.2 X    
9.3  X   
9.4 X    

10 
10.1    X 
10.2    X 

11 11.1 X    
12 12.1    X 

13 
13.1 X    
13.2 X    
13.3   X  

14 
14.1 X    
14.2 X    
14.3   X  

9.3.2. Monitorização e Avaliação 

A monitorização assume particular pertinência na elaboração de qualquer instrumento de 

planeamento, colaborando para a eficácia do processo, nomeadamente na adequação do Plano aos 
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objetivos e às metas previstas. Neste sentido, o processo de monitorização e avaliação desempenha 

um papel decisivo na implementação da política adaptativa que se pretende levar a efeito, dada a 

necessidade de possuir informação de base para delimitar metas e avaliar o desempenho e os 

impactes das diversas medidas propostas. 

O modelo de monitorização contempla a avaliação e revisão. Para o processo de avaliação propõe-

se a constituição de um sistema de indicadores, complementar aos propostos para cada medida de 

adaptação, que sejam avaliados anualmente, sendo exemplo: o número de medidas em 

implementação e/ou implementadas, assim como indicadores que tenham como ponto de partida 

os indicadores utilizados na avaliação das vulnerabilidades atuais. 

No que concerne ao processo de revisão propõe-se que o mesmo tenha em conta a evolução do 

conhecimento científico relacionado com as alterações climáticas, nomeadamente no que diz 

respeito a novos relatórios do IPCC e/ou novas projeções climáticas entretanto disponíveis, ou 

estudos que venham a ser efetuados especificamente para o território da Trofa. Assim, deverá 

ocorrer uma adequação das medidas propostas no PMAAC que tenha em conta o progressivo 

desenvolvimento tecnológico e do próprio Município. Neste âmbito, prevê-se que o período 

temporal máximo para revisão do Plano, atendendo aos pressupostos referidos, não seja superior 

a 10 anos, após a sua aprovação. 

Pretende-se que o PMAAC Trofa seja um instrumento flexível, aberto, cuja complexidade e 

multidimensionalidade de variáveis e pressupostos presentes possam levar a ajustamentos para 

uma resposta eficaz, adequada e atempada a novos enquadramentos: i) reorientações políticas; ii) 

novo contexto de responsabilidades e competências municipais; iii) disponibilidade e oportunidades 

de financiamento; iv) dinâmicas territoriais e evolução nos parâmetros climáticos; v) entre outros. 

Assim, importa criar um sistema de indicadores que permita validar regularmente o PMAAC e que 

inclua uma vertente macro (indicadores de contextualização climática) e uma vertente micro 

(indicadores de acompanhamento, nomeadamente dos impactes, dos custos e das ações 

preconizadas). 

De sublinhar, no entanto, que, mais que elencar uma lista exaustiva de indicadores, importa criar 

um sistema composto por um conjunto pertinente de indicadores e por um quadro exequível de 

rotinas de recolha, tratamento e organização de informação, que permita aos órgãos de governação 

do Plano o regular e efetivo acompanhamento da sua execução. Assim, foram adotados indicadores 

cuja recolha seja exequível por parte dos serviços municipais, em estreita articulação com outras 

entidades públicas produtoras de informação, sendo que os mesmos cumprem três critérios: 

avaliação – permitem efetuar uma apreciação contínua da execução do PMAAC Trofa 

(concretização e resultados); relevância – permitem efetuar uma clara associação com as principais 



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

141 
 

questões estratégicas e concorrem para uma maior facilidade de comunicação da informação; e, 

exequibilidade – permitem uma recolha de informação operacionalizável em termos de recolha, 

processamento e análise. 

A responsabilidade de monitorização do PMACC Trofa será do Município, pelo seu conhecimento 

geral do território e pelas suas diversas competências de atuação. Neste sentido, o Município 

atualizará de forma regular o Plano de Monitorização com informação relevante, assim como 

estabelecerá parcerias com outras entidades, nomeadamente com vista a angariar informação 

necessária à construção dos indicadores. 

9.3.2.1. Indicadores de Monitorização  

Foram selecionados indicadores ajustados, dando resposta aos seguintes domínios: 

 Monitorização climática (parâmetros climáticos); 

 Monitorização de impactes (Perfil de Impactes Climáticos); 

 Monitorização do programa de ação (medias de adaptação). 

Relativamente aos indicadores de monitorização climática, apontam-se alguns exemplos com base 

nas variáveis tratadas e sistematizadas no âmbito do Plano e que serão regularmente atualizadas: 

Tabela 14. Indicadores de monitorização climática (parâmetros climáticos) 

Indicadores Unidades Periodicidade Fonte 

Temperatura 
Temperaturas média, máxima e mínima observadas no Verão °C Anual Portal do Clima1 
Temperaturas média, máximo e mínima observadas no Inverno °C Anual Portal do Clima 
Temperatura máxima média de Verão °C Anual Portal do Clima 
N.º médio anual de dias muito quentes (tx ≥ 35°C) n.º de dias Anual Portal do Clima 
N.º médio anual de dias de Verão (tx ≥ 25°C)  n.º de dias  Anual Portal do Clima 
N.º médio anual de noites tropicais (tx ≥ 20°C) n.º de dias Anual Portal do Clima 
Ondas de valor – índica WSDI n.º de dias Anual Portal do Clima 
Ondas de frio – índice CSDI n.º de dias Anual Portal do Clima 
Número médio anual de dias de geada (T < 0°C) n.º de dias Anual Portal do Clima 

Precipitação 
Precipitação média anual mm Anual IPMA 
N.º médio anual de dias com precipitação > 1mm n.º de dias Anual IPMA 
N.º de dias de precipitação > 10mm (anual, Verão e Inverno) n.º de dias Anual IPMA 
N.º de dias de precipitação > 20 mm (anual, Verão e Inverno) n.º de dias Anual IPMA 
N.º de dias de precipitação > 50mm (anual, Verão e Inverno) N.º de dias Anual IPMA 
N.º de secas ocorridas e grau de severidade: moderada, severa, 
extrema (índice de SPI) 

n.º Anual IPMA 

Vento 
Direção n.º de dias  Anual Agri4Cast2 
Intensidade média (tendência) n.º de dias Anual Portal do Clima 
N.º de dias de vento forte n.º de dias Anual Portal do Clima 

                                                           
1 Portal do Clima, disponível em http://portaldoclima.pt/pt/. 
2 Agri4cast (Gridded Agro-Meteorological Data in Europe), disponível em https://agri4cast.jrc.ec.europa.eu/DataPortal/Index.aspx 
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No que respeita aos indicadores de monitorização de impactes, aponta-se a necessidade de 

atualização do PIC-L (Perfil de Impactes Climáticos Local), realizado no âmbito da EMAAC Trofa, 

nomeadamente de informação crítica para reforçar a capacidade adaptativa municipal. 

No que concerne aos indicadores do programa de ação, importa sobretudo proceder ao 

levantamento do número de ações executadas anualmente, com base nas medidas que estruturam 

o programa de ação, tal como importa acompanhar a resposta às opções de adaptação. A Tabela 

15) resume os indicadores de realização relacionados com cada uma das opções de adaptação 

identificadas no Plano de Ação 

Tabela 15. Indicadores de monitorização das opções de adaptação (tipo, unidade, meta e valor de referência) 

Opção de Adaptação Indicador Unid. Valor Ref. Meta 

Sensibilização da população, 
divulgação de medidas e 
esclarecimentos de boas práticas, 
estimulando a mudança de 
comportamentos 

Manuais distribuídos (n.º de meios de 
comunicação utilizados)  
 
Ações realizadas 
 
Cidadãos envolvidos 
 
Disponibilização da informação nas 
redes sociais 
 
Número de cartazes afixados nos 
centros de saúde 
 
Página da internet elaborada 
 
Visualizações da página da internet 
 
Divulgação nas redes sociais 
 
Ações de capacitação aos professores 
 
Riscos identificados 
 
Mapeamento das áreas de risco 
 
Plataforma digital elaborada 
 
Ações de capacitação dinamizadas 
 
Técnicos abrangidos 
 
Meios de divulgação 
 
Monitorização de visualizações dos 
dados divulgados 

Un. 
 

 
Un. 

 
Un. 

 
Un. 

 
 

Un. 
 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5 
 
 

1 
 

500 
 
- 
 
 

30 
 
 

1 
 

1000/ano 
 
- 
 

1 
 

5 
 

1 
 

1 
 

2 
 

15 
 

5 
 

500/ano 
 

Elaboração de estudo 
fitossanitário e avaliação do risco 
do estrato arbóreo do concelho 
com formulação de orientações 

Árvores intervencionadas 
 
 
 

% 
 
 
 

- 
 
 
 

75% do 
parque 
arbóreo 
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Opção de Adaptação Indicador Unid. Valor Ref. Meta 
para o uso de boas práticas de 
gestão 

Inventário de espécies 
 
Regulamento municipal do arvoredo 
em meio urbano 
 
Relatório de acompanhamento 
 
Árvores abrangidas 
 
 
 
Árvores abatidas por má execução das 
ações de manutenção 

Un. 
 

Un. 
 
 

Un. 
 

% 
 
 
 

Un. 

- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

1 
 

1 
 
 

1 
 

75% do 
parque 
arbóreo 

 
0 

Implementação e promoção do 
aumento e diversificação dos 
espaços verdes orientadas para o 
aumento de sombreamento e 
resgate de CO2 para minimização 
dos fenómenos de ilhas de calor 

Área de espaço verde criado m2 - 4000/ano 

Adoção de políticas de incentivo à 
população para a necessidade de 
(re)florestação com espécies 
autóctones 

Publicação do programa de incentivos 
 
Número de árvores plantadas 

Un. 
 

Un. 
 

- 
 
- 

1 
 

500 

Redução do risco de incêndio e 
aumento da resiliência dos 
ecossistemas florestais 

Número de ações de sensibilização 
dinamizadas 
 
Número de ações de sensibilização 
dinamizadas 
 
População escolar abrangida pelas 
ações 
 
Publicação do programa de incentivos 
 
Povoamentos e habitats florestais 
reabilitados 
 
Equipamentos adquiridos 
 
Publicação da regulamentação em 
Diário da República 

Un. 
 
 

Un. 
 

 
Un. 

 
Un. 

 
Un. 

 
 

Un. 
 

Un 

- 
 
 
. 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

5/ano 
 
 

10/ano 
 
 

100 
 

1 
 

3/ano 
 
 

2 
 

1 

Restabelecimento das condições 
de drenagem da ribeira do Vale do 
Roque – execução de bacia de 
retenção 

Projeto de execução 
 
Número de cheias urbanas, em leito de 
cheia e fora dele 
 
Área inundada 
 
Nº de cortes de vias por inundações 
associadas a linhas de água 

Un. 
 

Un. 
 
 

Un. 
 

Un. 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

1 
 

0 
 
 

0 
 

0 

Desassoreamento e limpeza de 
linhas de água, consolidação da 
galeria ripícola e otimização de 
processos preventivos 

Extensão das linhas de água 
intervencionadas 
 
Número de linhas de água 
intervencionadas  

km 
 
 

Un. 
 

- 
 
 
- 
 

22 
 
 

8 
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Opção de Adaptação Indicador Unid. Valor Ref. Meta 
 
Número de árvores plantadas nas 
margens das linhas de água 
 
Número de estações hidrométricas 
instaladas 

 
Un. 

 
 

Un. 

 
- 
 
 
- 

 
850 

 
 

12 

Desenvolvimento e 
implementação de um Plano 
Municipal de Drenagem de Águas 
Pluviais, com adequação hidráulica 
aos caudais existentes e previstos 
em zonas de escoamento crítico, 
recorrendo, sempre que possível, 
a sistemas de drenagem 
sustentáveis 

Mapeamento da rede de águas pluviais 
do Município 
 
Plano Municipal de Drenagem de Águas 
Pluviais 
 
Número de cheias urbanas, em leito de 
cheia e fora dele 

Un. 
 
 

Un. 
 
 

Un. 

- 
 
 
- 
 
 
- 

N/A 
 
 

1 
 
 

2/ano 

Implementação de sistemas de 
reutilização de águas pluviais e 
águas residuais tratadas para usos 
múltiplos nos equipamentos 
municipais e adoção de políticas 
de incentivo aos particulares 

Número de edifícios/equipamentos 
municipais abrangidos 
 
Publicação dos regulamentos e das 
medidas 
 
Número de edifícios novos que 
beneficiaram das medidas previstas no 
regulamento 
 
Relatório com programa de incentivos 
 
Número de edifícios abrangidos 
 
Plano municipal 

Un. 
 
 

Un. 
 

 
% 
 
 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 

- 
 
 
- 
 

 
  - 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

4 
 
 

1 
 

 
20% dos 

edifícios novos 
 
 

1/ano 
 

50/ano 
 

1 
Promoção do desenvolvimento de 
opções de desenho urbano: 
reconversão de pavimentos 
impermeáveis e adoção de 
soluções de pavimentos 
drenantes; criação de jardins de 
infiltração 

Área reconvertida 
 
 
Área intervencionada 

% 
 
 

% 

- 
 
 
- 

15% da área 
impermeável 

 
75% das novas 
infraestruturas 

municipais 

Condicionamento da ocupação 
urbanística em zonas de risco de 
movimentos de vertentes e nas 
proximidades das linhas de água 

Publicação dos IGT revistos Un. - 1 

Promoção da mobilidade 
sustentável no Município, 
nomeadamente através da 
promoção de redes de transportes 
públicos, pedonais e cicláveis 

Plano municipal de mobilidade 
 
Taxa de implementação do plano 

Un. 
 

% 

- 
 
- 

1 
 

100 

Sensibilização da população para a 
prevenção de doenças infeciosas 
transmitidas por pragas, de 
alergias e a exposição solar e 
melanomas 

Nº de ações de sensibilização 
 
Sistema de georreferenciação 
 
Nº de vetores, agentes identificados 
 
Estações de qualidade do ar instaladas 
 
Relatórios periódicos elaborados 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 
 

Un. 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

2/ano 
 

1 
 

5 
 

8 
 

1/ano 
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Opção de Adaptação Indicador Unid. Valor Ref. Meta 

Adoção de políticas de 
incentivo/regulamentação 
municipal para a sustentabilidade 
energética e estratégias de 
adaptação em edifícios 

Publicação da regulamentação em 
Diário da República 
 
Número de edifícios intervencionados 
 
Aumento da Classe Energética média 
do edificado 
 
Mapeamento produzido 
 
Infraestruturas instaladas ou 
reconvertidas 
 
Novas áreas de jardim 
vertical/coberturas verdes criadas 
 
Freguesias onde foram implementadas 

Un. 
 
 

Un. 
 

% 
 
 

Un. 
 

Un. 
 
 
 

ha 
 
 

Un. 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

1 
 
 

20 
 

75 
 
 

1 
 

A definir 
 
 
 

A definir 
 
 

2 

9.3.3. Comunicação e Participação 

As ações de comunicação procuram divulgar, de forma abrangente e regular, os objetivos, ações e 

resultados do Plano. Por outro lado, será atribuída especial atenção às ações que visem promover 

o envolvimento e a sensibilização da comunidade local, sobre a importância e impacto dos riscos 

associados às alterações climáticas e a necessidade de se implementarem processos de adaptação 

e/ou ações específicas de resposta individual, estimulando mudanças comportamentais e a 

consolidação de uma cultura adaptativa. 

Em termos de públicos-alvo a ter em consideração no processo de comunicação, destacam-se: 

 Órgãos de comunicação social locais, regionais e/ou nacionais, que possam assegurar a 

divulgação regular de notícias e informações sobre o mesmo; 

 Responsáveis e quadros técnicos da Câmara Municipal da Trofa, que assegurarão a nível 

local as condições de implementação, monitorização e avaliação das medidas propostas; 

 Comunidade escolar como parceiro direto e primordial na comunicação da sua 

implementação e disseminação a nível municipal; 

 Stakeholders de índole municipal, intermunicipal e/ou regional que, tendo participado na 

elaboração do Plano ou sejam beneficiários indiretos deste, tenham intervenção setorial 

determinante no desenvolvimento do território; 

 População em geral do Município da Trofa e por todos aqueles que o visitem, os quais, de 

forma mais ou menos intensa, são e serão crescentemente impactados pelas alterações 

climáticas que se fazem e farão sentir neste território. 
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A informação a fornecer através do modelo de comunicação institucional deverá permitir divulgar 

de modo claro e acessível às diferentes tipologias de públicos-alvo, os objetivos, a abordagem e os 

resultados obtidos com a prossecução do Plano. 

O objetivo primário é informar, sensibilizar e envolver os intervenientes estratégicos e operacionais 

diretos do PMAAC Trofa, com os agentes públicos e socioeconómicos do município, promovendo a 

consciência, a participação e a responsabilização ambiental dos mesmos para a sua implementação. 

Adicionalmente, pretende-se envolver os restantes atores institucionais e a população em geral com 

ações específicas de informação e envolvimento participado, tendo especial foco em produzir e 

promover a vulgarização de meios de comunicação específicos desta temática junto da comunidade 

local. 

Estas duas dimensões de abordagem de comunicação – institucional e de participação – pretendem 

contribuir para a legitimação formal e informal das medidas de adaptação que, constando no 

PMAAC Trofa, se propõem tomar efeito neste território. Ao atuar nestas duas dimensões e 

simultaneamente em diferentes públicos-alvo, estar-se-á também a contribuir para o reforço da 

construção de uma comunidade local mais atenta, informada e participativa, e, consequentemente, 

mais resiliente e disponível para encarar de forma preparada os desafios futuros comuns que se 

colocarão neste domínio. 

Neste âmbito, o modelo de comunicação e divulgação institucionais, na sua vertente de participação 

que extravasa os intervenientes técnicos diretamente envolvidos no Plano, fará recurso sobretudo 

de uma linguagem acessível (não técnica) na produção de conteúdos, que garanta o alcance de uma 

maior e mais diversificada audiência, pretendendo atingir públicos-alvo específicos tão 

diferenciados como técnicos municipais, jornalistas, professores e alunos, agentes económicos, 

atores sociais e ambientais, ou o simples cidadão que se vê confrontado crescentemente com o 

fenómeno das alterações climáticas. 

Em termos de comunicação, serão utilizados meios físicos e audiovisuais de fácil manuseamento e 

acesso universal, sempre que possível compatíveis com as plataformas eletrónicas e suportes de 

comunicação já existentes ao nível do Município da Trofa. 

Em síntese, pretendem-se atingir os seguintes objetivos de comunicação: 

 Alertar e despertar a atenção para a temática das alterações climáticas, em geral, e para o 

tema da adaptação, em particular, no Município da Trofa; 

 Mobilizar os técnicos municipais e a comunidade escolar da Trofa para este tema em 

particular, destacando o momento e a oportunidade de participação na conceção e 

divulgação do Plano; 



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Trofa 

147 
 

 Promover ativamente a participação dos atores estratégicos municipais na prossecução do 

PMAAC Trofa, evidenciando as oportunidades e as ameaças que, para estes, possam advir 

do conhecimento acumulado e experiência de trabalho realizado; 

 Garantir o acompanhamento deste processo por parte dos meios e órgãos de comunicação 

social, interno e externos ao Município da Trofa, diversificando as fontes de comunicação; 

 Garantir o acompanhamento, monitorização e avaliação da execução do Plano, 

promovendo a sensibilização e a disseminação da adaptação às alterações climáticas pelo 

território concelhio. 

9.3.3.1. Ferramentas de disseminação de resultados 

De forma a responder ao objetivo de promover a disseminação de resultados da execução do Plano 

pelos diferentes meios de comunicação disponíveis no Município, é importante que os indicadores 

constantes da base de dados de monitorização sejam utilizados sob diversas formas para produção 

de informação e conteúdos acessíveis a todos. Ou seja, que a informação de monitorização 

recolhida seja tratada e organizada sob a forma de Plano de Monitorização, por exemplo, para que 

seja possível a disponibilização dessa informação através de outras ferramentas (website, 

newsletter, entre outras). 

A divulgação da informação sistematizada assume grande importância, com vista a criar uma cultura 

de sensibilização e consciencialização de toda a comunidade, relativamente à capacidade adaptativa 

do município. Neste contexto, as informações-chave, as conclusões e as recomendações resultantes 

deste exercício deverão ser disponibilizados a todas as entidades e atores responsáveis pela 

concretização da política pública nesta dimensão, mas também serem acessíveis ao cidadão comum. 

Em termos de outputs deverão ser equacionadas diversas formas de partilha de informação 

(ferramentas de comunicação): boletins, flyers, website, newsletters online, entre outros. 

Tabela 16. Principais ferramentas de disseminação do processo de monitorização e avaliação 

Ferramenta de 
Comunicação 

Tipo de informação 
Forma de 

Apresentação 
Regularidade 

Boletim de 

Monitorização 

 Informação de natureza analítica onde se 

sistematiza a informação oferecida pela base 

de dados e se analisa a evolução verificada na 

execução do PMAAC Trofa e na política 

pública (adaptação às alterações climáticas); 

 Documento essencialmente gráfico e 

sustentado nos indicadores macro e micro que 

permita oferecer uma perspetiva sintética 

Em papel/digital. A 

disponibilizar nas 

instalações do Município 

e em eventos/iniciativas 

específicas associadas às 

alterações climáticas. 

Anual 
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sobre a evolução climática e dos 

eventos/impactes, bem como do desempenho 

do Plano. 

Brochuras e 

Flyers 

 Apresentação das principais variáveis-chave e 

conclusões, com especial relevo para as ações 

executadas, com recurso a infografia 

apropriada e gráficos dinâmicos da evolução 

do PMAAC Trofa; 

 Apresentação apelativa das medidas de 

adaptação em curso, com recurso a fotografias 

e memórias descritivas das intervenções; 

 Disponibilização de indicadores, que estarão 

suportados no tratamento da informação e 

em conteúdos dinâmicos. 

Anual 

Página online da 

CM Trofa 

 Síntese analítica da evolução das principais 

concretizações verificadas no PMAAC Trofa e 

na política pública; 

 Disponibilização de infografia apropriada e 

gráficos dinâmicos da evolução do PMAAC 

Trofa; 

 Apresentação apelativa das medidas de 

adaptação em curso, com recurso a fotografias 

e memórias descritivas das intervenções. 

Online. A disponibilizar 

nas ferramentas online 

existentes/a criar 

(separador a alojar nas 

páginas 

online/conteúdos 

específicos da 

newsletter) 

Semestral 

Newsletters 

online 

 Informação de natureza analítica onde se 

sistematiza a informação oferecida pela base 

de dados e se analisa a evolução verificada na 

execução do PMAAC Trofa e na política 

pública (adaptação às alterações climáticas); 

 Conteúdos essencialmente gráficos e 

sustentados nos indicadores (macro e micro), 

que permitam oferecer uma perspetiva 

sintética sobre o desempenho do Plano; 

 Apresentação apelativa das medidas de 

adaptação em curso, com recurso a fotografias 

e memórias descritivas das intervenções. 

Semestral 
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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. 

Alterações Climáticas – qualquer 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. 

Cenário climático – simulação numéria 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. 

Dias de chuva – segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) são dias com precipitação 

igual ou superior a 1mm num período de 25 horas. 

Dias muito quentes – segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) são dias com 

temperatura máxima superior ou igual a 35°C. 

Dias de verão – segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) são dias com temperatura 

máxima superior ou igual a 25°C 

Extremos climáticos – ocorrência de valores superiores (ou inferiores) a um limiar próximo do valor 

máximo (ou mínimo) observado. 

Frequência – número de ocorrências de um determinado evento por unidade de tempo. 

Instrumentos de Gestão Territorial – programas e planos consagrados no Decreto-Lei nº 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 nº 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. 

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. 
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Mitigação (das alterações climáticas) – intervenção humana através de estratégias, opções ou 

medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de gases com efeito de estufa, 

responsáveis pelas alterações climáticas 

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 a 5°C ao valor médio diário no 

período de referência (média dos últimos 30 anos). 

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 a proteção de uma 

área vulnerável ou a retirada da população um exemplo. 

Ordenamento da Território – conjunto de instrumentos utilizados pelo setor público para 

influenciar a distribuição de pessoas e de atividades nos territórios a várias escalas, assim como a 

localização de infraestruturas, áreas naturais e de lazer. 

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 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 específicas: o plano de intervenção no 

espaço rústico o plano de pormenor de reabilitação urbana; e, o plano de pormenor de salvaguarda. 

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 associadas. 

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 
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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. 

Probabilidade de ocorrência – número médio de anos entre a ocorrência de dois eventos sucessivos 

com uma magnitude idêntica. 

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 para o futuro, pois não se consegue atribuir 

probabilidades aos cenários climáticos obtidos por meio de diferentes cenários de emissões de 

gases com efeito de estufa. 

Resiliência – capacidade de sistemas sociais, económicos ou ambientais lidarem com perturbações, 

eventos ou tendências nocivas, respondendo ou reorganizando-se de 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. 

Risco – probabilidade de ocorrência de um evento multiplicado pelo impacte causado por esse 

evento. Resulta da interação entre vulnerabilidade, exposição e impacte potencial. 

Risco climático – probabilidade de ocorrência de consequências ou perdas danosas (mortes, 

ferimentos, bens, meios de produção, interrupções nas atividades económicas ou impactes 

ambientais), que resultam da interação entre o clima, os perigos induzidos pelo homem e as 

condições de vulnerabilidade dos sistemas. 

Vulnerabilidade – propensão ou predisposição que determinado elemento ou conjunto de 

elementos têm para serem impactos negativamente. A vulnerabilidade agrega uma variedade de 

conceitos, incluindo exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação. 
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