
 

 

 

Designação do Projeto | Ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre riscos associados às alterações 

climáticas 

Código do Projeto | POSEUR-02-1708-FC-000069 

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

Região de Intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Câmara Municipal da Maia 

 

Data de Aprovação | 21-03-2018 

Data de Início | 01-01-2018 

Data de conclusão | 31-12-2019 

Investimento Total |186.689,40 

Apoio Financeiro da União Europeia | FC – 140.017,05 

Apoio financeiro público nacional | 46.672,35 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A presente operação, dedicada à promoção do conhecimento na área da Adaptação às alterações climáticas, 

prevê o desenvolvimento, sistematização e disseminação da informação necessária ao envolvimento dos 

cidadãos na temática, de modo a que se consiga percorrer o caminho que os levam do conhecimento à 

sensibilização, e daqui à ação.  

As ações propostas no âmbito da operação a candidatar, têm por base a concretização de OBJETIVOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS, cujo cumprimento contribuirá para o alcance dos resultados expectados. 

Objetivos gerais: 

Dar continuidade à implementação da Estratégia de Sustentabilidade do Município da Maia, assente nos três 

pilares do desenvolvimento sustentável, bem como a participação dos cidadãos; 

O aprofundamento e consolidação da promoção de estratégias de baixo teor de carbono, nas diversas áreas do 

desenvolvimento e planeamento do território; 

A concretização de uma intervenção necessária e inevitável, ao nível da adaptação, face aos riscos atuais e 

previstos para o território. 



 

Objetivos específicos: 

Promover ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre os riscos associados às alterações climáticas; 

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; 

Promover as boas práticas e a mobilização dos cidadãos, no sentido de alterações comportamentais com vista à 

adaptação aos riscos associados ao fenómeno. 

As ATIVIDADES previstas na presente operação, são as seguintes: 

Atividade 1: Ações de Formação/Sensibilização | Workshop’s 

Público-alvo: Atores chave da sociedade civil 

Nº de ações: 6 Sessões  

Descrição e Caracterização Técnica: Dinamização de ações, com o objetivo principal de capacitar e integrar os 

atores locais para a temática, promovendo e aprofundando o seu conhecimento, através da apresentação de 

uma base fundamental do conhecimento nesta área, bem como dos riscos e das medidas de mitigação e 

adaptação, em prossecução no Município. 

Atividade 2: Atividades teórico-práticas de sensibilização 

Público-Alvo: Crianças e jovens em idade escolar (2º e 3º ciclo do Ensino Básico) 

Nº de Sessões: 20 Sessões (duração aproximada de cada sessão: 60 min.) 

Descrição e Caracterização Técnica: Desenvolvimento de ações, com uma componente teórica inicial de 

formação/sensibilização de crianças e jovens em idade escolar, seguida de um conjunto de atividades práticas e 

lúdicas de aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

Atividade 3: Concurso de Fotografia 

Público-Alvo: jovens em idade escolar (Ensino Secundário) 

Descrição e Caracterização Técnica: Concurso fotográfico, dirigido aos alunos do Ensino Secundário, através do 

qual serão convidados a registar imagens que correspondam a situações associadas aos riscos e vulnerabilidades 

do território do Concelho da Maia, às Alterações Climáticas. 

Atividade 4: Exposição digital interativa 

Público-Alvo: População em geral 

Descrição e Caracterização Técnica: Exposição digital, modular, com caráter itinerante, sobre as Alterações 

Climáticas, no sentido de aproximar o público visitante da problemática em causa, usando uma comunicação 

visual forte, que sensibilize para o tema e que contribua para a promoção de comportamentos ambientalmente 

sustentáveis e efetivos. 

Módulo 1: Introdução ao tema 



Módulo 2: Divulgação da informação produzida no âmbito da tipologia e)  

Módulo 3: Os efeitos das alterações climáticas na saúde 

Módulo 4: Da ação individual para a mitigação e adaptação às alterações climáticas 

Módulo 5: Promoção de boas práticas 

Módulo 6: Esperança de um futuro melhor 

Atividade 5: Espaço demonstrativo |painel interativo 

Público-Alvo: População em geral 

Descrição e Caracterização Técnica: Pretende-se criar espaços de demonstração, em vários pontos da cidade, 

alusivos à temática das alterações climáticas e que se constituam, em simultâneo, como espaços de fruição da 

população. 

O conceito assenta em estruturas de exterior, sendo o foco destes espaços de demonstração, painéis digitais, de 

exterior – DOOH (Digital Out of Home). 

Atividade 6: Plataforma sobre alterações climáticas 

Público-Alvo: População em geral 

Descrição e Caracterização Técnica: Criação de uma plataforma que se constitua como um repositório de 

informação sobre a adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos, traduzindo-se num elo 

importante de ligação com o público e num veículo privilegiado de comunicação. 

No que diz respeito aos RESULTADOS ESPERADOS, será diferenciadora e relevante para garantir o sucesso da 

presente operação, a articulação e complementaridade existente entre as várias ações delineadas, para o 

reforço de uma ação que se considera concertada e transversal, promotora do aumento da resiliência do 

território do Concelho, face aos cenários, próximos e futuros, resultantes das alterações climáticas. 

Uma das principais componentes da presente operação, a formação, é sem qualquer dúvida, essencial para a 

divulgação e sensibilização de temas tão importantes como o das alterações climáticas.  

Mas, mais do que isso, a formação dos diferentes públicos incluídos nas ações delineadas, fará com que os vários 

agentes adquiram as capacidades e ferramentas necessárias para desenvolver um pensamento crítico e 

autónomo sobre o fenómeno, dando continuidade aos conhecimentos adquiridos, transmitindo-os e abordando-

os de uma forma lógica e intuitiva, tornado, assim a aprendizagem e a transmissão do conhecimento, o mais 

eficiente possível. 

 


