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• Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (PT) 

• Universidade de Coimbra (PT) 

• Association Climatologique de la 
Moyenne-Garonne et du SudOuest (FR) 

• Chambre d’Agriculture de la Dordogne (FR) 

• Westcountry Rivers Trust (UK) 

• Instituto Vasco de Investigación y 
Desarollo Agrario S.A. (SP) 

• Limerick Institute of Technology (IR) 



 Ihobe S.A (ES) 
 The Rivers Trust (UK) 
 Région Nouvelle Aquitaine (FR) 
 Conseil Départemental de Lot-et-Garonne (FR) 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil (PT) 
 Agência Portuguesa do Ambiente 
 Agglomération d’Agen (FR) 
 Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (PT) 

 Cajamar Caja Rural (ES) 
 Ministerio de Agricultura y Pesca y 

Alimentación y Medio Ambiente (ES) 
 
 
 

 
 
 

 University College Cork (IE) 
 Department of Communications, Climate 

Action and Environment (IE) 
 Basque Water Agency (SP) 

 Spanish Meteorological Agency (SP) 
 University of Plymouth (UK) 
 Chamber of Agriculture Nouvelle Aquitaine 

(FR) 
 Estrela Geopark (PT) 

 Chamber of Agriculture Pays de Loire (FR) 

PARCEIROS ASSOCIADOS 



 
 Maior cooperação – redução da vulnerabilidade - 

reforço da resiliência do Espaço Atlântico.  

 

 

 Cooperação e aprendizagem mútua entre as iniciativas 

em curso e anteriores levadas a cabo com êxito a nível 
europeu, fundamental para extrair conhecimento, com 

base em soluções testadas 

 



 Análise, avaliação e capitalização de projetos no 

domínio da prevenção e gestão dos riscos 

decorrentes das alterações climáticas 

 

 Objetivo de divulgar e transferir as melhores práticas 

e resultados identificados para a elaboração de 

políticas 

 



 Objetivos 



1| 
Recolher, organizar e atualizar os resultados, metodologias e 

ferramentas obtidos a partir dos diferentes projetos nesta área 

2| 
Identificar resultados e boas práticas que mereçam maior 

difusão e exploração 

3| 
Capitalizar projetos através do intercâmbio de boas práticas e 

experiências entre parceiros, bem como através da 

identificação de barreiras e soluções e da formulação de 

recomendações 



4| 
Assegurar a máxima visibilidade dos produtos, metodologias, 

atividades e resultados dos projetos a nível europeu 

5| 
Transferir resultados, criar um efeito multiplicador e/ou 

integrá-los em políticas, apoiando e influenciando a formulação 

de políticas 

6| 
Fornecer aos futuros programas e iniciativas da UE 

orientações e recomendações para apoiar a execução dos 

projetos aprovados 



Órgãos políticos e 

stakeholders - europeus, 

nacionais e regionais 

Órgãos políticos e partes interessadas europeus, nacionais e regionais. 

Instituições técnicas 

responsáveis pela adaptação 

à mudança climática e 

redução do risco de desastres 

Os programas de cooperação da UE 

em matéria de alterações climáticas e 

de redução dos riscos 

3 públicos distintos: 



A capitalização e a 

cooperação são 

fundamentais para a 

adaptação às 

alterações 

climáticas… 



Atividades  



WP3|CAPITALIZAÇÃO 

 

 Identificar, organizar, analisar e avaliar todos os 

conhecimentos e experiências transnacionais 

obtidos nos diferentes projetos da UE relacionados 

com a prevenção e gestão dos riscos decorrentes 

das alterações climáticas. 

 



AÇÕES 

 

Identificação e análise dos projetos e 
iniciativas capitalizados 

Seleção e análise de boas práticas e 
resultados 

Reuniões e sessões com representantes de 
projetos capitalizados 

Criação e manutenção da plataforma Triple-
C. 

Diagnóstico do impacto dos projetos 
capitalizados 

1 

2 

3 

4 

5 



A gestão das 

alterações climáticas é 

um problema 

internacional… 



WP4|TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E 

PLANO DE EXPLORAÇÃO 
 

 Plano de transferência de tonhecimento com o 

objetivo de converter e integrar as boas práticas e 

experiências relevantes identificadas anteriormente 

em exemplos úteis, através da partilha e interação 

com as partes interessadas identificadas. 



AÇÕES 

 
Atividade de ligação em rede com projetos 

Eventos regionais para audiências técnicas 

Orientações para a próxima geração de 
programas de cooperação da UE em 
matéria de gestão dos riscos associados às 
alterações climáticas 

Participação noutros eventos e congressos 

1 

2 

3 

4 



Não há planeta B. 

Precisamos da 

natureza… 



WP5|INTEGRAÇÃO POLÍTICA 

 
 Informar as autoridades públicas direta ou 

indiretamente ligadas à gestão dos riscos em 

matéria de adaptação às alterações climáticas, 

com vista a influenciar a sua tomada de decisões 

políticas.  
 

 

 O objetivo final é que os resultados promovidos pelos 

parceiros influenciem políticas, estratégias e ações 

levadas a cabo a nível da regulação pública. 



AÇÕES 

 

Reuniões e encontros com órgãos políticos e 
representantes relevantes 

Relatórios técnicos e recomendações para a 
integração na política 

Seminários temáticos relacionados com a 
ação da UE em matéria de projetos de apoio 
à adaptação às alterações climáticas e sua 
influência nas políticas 

Conferência final 

2 

3 

4 

1 



 Resultados 



 A plataforma Triple-C e o catálogo de projetos 

capitalizados partilharão as melhores práticas em 

toda a Europa em matéria de gestão e prevenção 

dos riscos associados às alterações climáticas. 

 



 As missões de investigação, os eventos e atividades 

em rede criarão sinergias entre projetos e parceiros, 

e construirão uma "rede de redes" para reforçar e 

alargar as capacidades dos planos de acção e 

estratégias de gestão dos territórios atlânticos. 



 As orientações para a próxima geração de 

programas de cooperação da UE em matéria de 

gestão dos riscos das alterações climáticas e os 

encontros com os decisores políticos aumentarão o 

impacto da cooperação territorial no âmbito de 

políticas locais e nacionais. 

 Reforçar a resiliência do território ao clima. 
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