
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO 
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA  
BEIRA BAIXA (PIAAC-BB) 

A Comunidade Intermunicipal 
da Beira Baixa está a definir os 
mecanismos de combate e 
adaptação às Alterações 
Climáticas na Região da Beira 
Baixa 

Conheça o PIAAC-BB e dê o 
seu contributo em: 
http://piaacbb.cimbb.pt 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O clima do planeta tem 
vindo a mudar desde a sua 
formação. No entanto, 
desde a revolução 
industrial, as temperaturas 
aumentaram a uma 
velocidade nunca antes 
vista. 

Há hoje um claro consenso na comunidade científica 
sobre o papel preponderante da ação humana nas 
Alterações Climáticas.  

As Alterações Climáticas têm como consequência o 
aumento da ocorrência e severidade de fenómenos 
como ondas de calor, vagas de frio, secas, cheias, 
inundações ou incêndios florestais. Estes 
fenómenos geram impactos incontornáveis no 
ambiente, na economia e nas populações. 

A 28 de fevereiro de 2022, o Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(IPCC) publicou o 6º Relatório de Avaliação 
intitulado "Alterações Climáticas 2022: Impactes, 
Adaptação e Vulnerabilidade", que aponta que os 
impactos climáticos são já mais generalizados e 
severos do que o esperado. 

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, 
designou o relatório de “atlas do sofrimento 
humano", referindo ainda que reflete uma "forte 
condenação à liderança na política climática".  

Aquele relatório é claro ao apontar que estamos 
perante uma janela de oportunidade para a ação 
climática, que se fechará rapidamente. Os próximos 
anos são cruciais para a construção de um futuro 
sustentável para todos. 

 

 

No Pacto Ecológico Europeu, lançado em 2019, a 
União Europeia colocou as Alterações Climáticas no 
topo da sua agenda política. 

Cabe aos responsáveis políticos criar as bases para 
que a sociedade civil se possa empenhar na 
adaptação às Alterações Climáticas, sendo 
fundamental desenvolver políticas e instrumentos 
nos mais variados níveis territoriais: nacional, 
regional e local. 

A adaptação às Alterações Climáticas significa que 
temos de nos preparar para os seus efeitos e tornar 
as nossas sociedades e territórios mais resilientes. 

Os países do Sul da Europa, como Portugal, estão 
particularmente vulneráveis aos impactos das 
Alterações Climáticas, sendo que nas regiões do 
Interior e nos territórios de baixa densidade, como a 
Beira Baixa, as consequências poderão ser ainda 
mais gravosas, exponenciando a necessidade de 
maior resiliência. 

Foi neste contexto que a Comunidade 
Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) decidiu 
desenvolver o Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Beira Baixa (PIAAC-BB), 
instrumento cofinanciado pelo Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUR). 

Trata-se de um instrumento de planeamento de 
âmbito supramunicipal, assim como de âmbito local, 
abrangendo o território dos Municípios que 
compõem a região da Beira Baixa: Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-
Nova e Vila Velha de Ródão. 

 

O PIAAC-BB identifica as principais vulnerabilidades 
climáticas a que a Beira Baixa se encontra exposta - 
e a que estará exposta no futuro - elencando um 
conjunto de opções de adaptação para serem 
implementadas ao longo dos próximos anos. 

Este plano tem um cunho essencialmente 
operacional, vocacionado para a implementação de 
ações de adaptação às Alterações Climáticas no 
terreno, por parte de um conjunto vasto de partes 
interessadas, com mecanismos de 
acompanhamento e monitorização perfeitamente 
definidos. 

Pretende-se que o PIAAC-BB seja a pedra angular da 
criação de uma verdadeira cultura de adaptação às 
Alterações Climáticas na Beira Baixa, capaz de 
envolver o poder político, a sociedade civil, os 
agentes económicos e demais partes interessadas 
neste desígnio coletivo. 

É a cada um de nós que cabe reverter o processo de 
alteração do clima, de modo a deixar um planeta 
saudável e sustentável às gerações vindouras. 

Queremos um futuro melhor para todos os 
habitantes da Beira Baixa e sabemos que apenas 
com a ação local teremos um impacto 
verdadeiramente global. 

Estamos convictos que damos agora um passo 
fundamental rumo a uma Beira Baixa mais 
sustentável, resiliente e competitiva. 

 

João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo 
(Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBB) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Beira Baixa (PIAAC-
BB) é o documento de referência para o 
processo de adaptação às alterações 
climáticas no território da Beira Baixa, nos 6 
municípios que integram esta região: Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, 
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. 

O que é o PIAAC-BB? 

Necessidade de Adaptação 

 

 

As Alterações Climáticas são hoje uma 
realidade inegável e a maior ameaça com que 
a Humanidade se depara. 

Portugal, como País do sul da Europa é uma 
das áreas potencialmente mais afetadas 
pelas Alterações Climáticas. 

A Região da Beira Baixa, pela sua 
interioridade, encontra-se particularmente 
vulnerável a estes fenómenos. 

Como surge o PIAAC-BB? 

 Assistiremos a um aumento das temperaturas 
médias, máximas e mínimas 

 Teremos mais dias com temperaturas acima 
dos 35ºC e mais noites tropicais 

 Haverá um aumento da frequência e 
intensidade de secas 

 Veremos ondas de calor mais frequentes e 
intensas que, em conjugação com as situações 
de seca, levará à ocorrência de um número 
crescente de incêndios 

 Os níveis de precipitação anual vão diminuir, 
aumentando a precipitação no inverno 

 Assistiremos a um aumento dos fenómenos 
extremos, em particular de precipitação intensa 
ou muito intensa em períodos de tempo curtos 

 As tempestades de inverno serão mais intensas 
e acompanhadas de chuva e vento forte 

De que forma as Alterações Climáticas 
podem alterar o clima da Beira Baixa? 

A manifestação mais visível 
das Alterações Climáticas 
assume a forma de eventos 
extremos, como ondas de 
calor, secas, cheias, 
inundações e incêndios 
florestais, com elevados 
impactos ambientais, 
económicos e sociais. 

 

Como se manifestam as 
Alterações Climáticas? 

PIAAC-
BB 

FASE 3. Identificação, Seleção e Avaliação de 
Opções de Adaptação 

Para dar resposta às vulnerabilidades climáticas 
atuais e futuras identificadas, foi definido um 
conjunto de opções e medidas de adaptação 
consideradas prioritárias para implementação na 
região da Beira Baixa. 

FASE 4. Implementação, Integração, 
Monitorização e Revisão 

Nesta fase foram criados procedimentos para a 
implementação efetiva das opções selecionadas 
em contexto de ordenamento do território, bem 
como para a monitorização e revisão do PIAAC-
BB. 

Desenvolvido em 4 Fases 

 

 

FASE 1. Identificação das Vulnerabilidades 
Climáticas Atuais 

As vulnerabilidades climáticas atuais foram 
identificadas com base num levantamento dos 
eventos climáticos adversos que afetaram a 
Região nos últimos 15 anos (2005-2019) e de 
uma análise aos riscos de origem natural. 

FASE 2. Identificação das Vulnerabilidades 
Climáticas Futuras 

As vulnerabilidades climáticas futuras foram 
identificadas com base numa observação do 
clima atual (1971-2000) e em projeções futuras 
de médio (2041-2070) e longo (2071-2100) 
prazo, para dois cenários distintos de evolução 
das concentrações de CO2 atmosférico (RCP4.5 
e RCP8.5). 

 Identificação das Vulnerabilidades Climáticas Atuais 
(Relatório Técnico, Relatório Não-Técnico e Relatórios 
Municipais) 

 Identificação das Vulnerabilidades Climáticas Futuras 
(Relatório Técnico, Relatório Não Técnico e Relatórios 
Municipais) 

 Identificação, Seleção e Avaliação de Opções de Adaptação 
(Relatório Técnico e Relatório Não-Técnico) 

 Implementação, Integração, Monitorização e Revisão 
(Relatório Técnico e Relatório Não-Técnico) 

PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 Reduzir a vulnerabilidade climática da 
região da Beira Baixa 

 Promover a adaptação às Alterações 
Climáticas na Beira Baixa, através de um 
conjunto de medidas e ações identificadas 
como prioritárias 

 Guia para Ação em contexto de 
Planeamento Urbano 

 9 Cadernos Temáticos Setoriais 

 Sessão de Apresentação do PIAAC-BB 

 6 Sessões Temáticas Setoriais para 
discussão pública 

 Sessão de Encerramento do PIAAC-BB 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

PARCERIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO 

1. 

DESENVOLVIMENTO DE UM 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 
PARA FAZER FACE A 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
(ONDAS DE CALOR E VAGAS 
DE FRIO)  

 

11. 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E/OU 
EFICIÊNCIA HÍDRICA EM 
EDIFÍCIOS 

 

2. PROMOÇÃO DO USO 
EFICIENTE DA ÁGUA 

 

 

12. 

DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS  

3. 
PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE 
ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS 

 

 

13. 

DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
CONSUMO ALIMENTAR 
RESPONSÁVEL 

 

4. 

PROMOÇÃO DO AUMENTO 
DA RESISTÊNCIA E 
RESILIÊNCIA DAS ÁREAS 
FLORESTAIS AOS INCÊNDIOS 

 

 

14. 

DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
ECONOMIA CIRCULAR 

 

5. 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS DE 
GESTÃO E ORDENAMENTO 
FLORESTAL 

 

 

15. 

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO DAS 
LINHAS DE ÁGUAS E 
RECUPERAÇÃO DOS PERFIS 
NATURAIS DE TROÇOS DE RIO, 
PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO E 
RESPETIVA VEGETAÇÃO 
RIBEIRINHA 

 

6. 

DEFINIÇÃO DE MEDIDAS 
SUSTENTÁVEIS PARA  GESTÃO 
DE POVOAMENTOS 
FLORESTAIS 

 

 

16. 

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 
QUE GARANTAM A REDUÇÃO OU 
MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS 
ASSOCIADOS A FENÓMENOS DE 
CHEIA/ INUNDAÇÃO 

 

7. 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS 
SUSTENTÁVEIS 

 

 

17. 

VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS 
INUNDÁVEIS, ATRAVÉS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE USOS 
COMPATÍVEIS QUE CONTRIBUAM 
PARA A MELHORIA DO 
ECOSSISTEMA FLUVIAL  

8. 

PROMOÇÃO DA INSTALAÇÃO 
DE ESPÉCIES FLORESTAIS 
AUTÓCTONES PARA 
INCREMENTAR A RESILIÊNCIA 
AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

 

18. 

PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE 
MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E 
MITIGAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS NOS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO TERRITORIAL OU 
OUTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMENTO E GESTÃO 

 

9. 
PROMOÇÃO DO CONTROLO 
DE ESPÉCIES INVASORAS, 
PRAGAS E DOENÇAS 

 

 

19. 
CRIAÇÃO DE PLATAFORMA 
ONLINE PARA A DISSEMINAÇÃO 
DE CONTEÚDOS 

 

10. 

DESENVOLVIMENTO DE 
MEDIDAS PARA CONTRARIAR 
O EFEITO DE ILHA DE CALOR 
EM ESPAÇOS PÚBLICOS 
URBANOS 

 

 

20. 

ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DO 
PERFIL DE IMPACTOS CLIMÁTICOS 
(PIC-L) DA REGIÃO DA BEIRA 
BAIXA 

 

 

9 SETORES 
PRIORITÁRIOS 

SAÚDE HUMANA 

 
 

SEGURANÇA DE 
PESSOAS E BENS 

 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

BIODIVERSIDADE 

 
 

ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E CIDADES 

 
 

AGRICULTURA, 
FLORESTAS E PESCAS 

 
 

INDÚSTRIA 

 
 

TURISMO 

 
 

ENERGIA 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O QUE PODEMOS FAZER ? 

Para que a Beira Baixa e cada um dos seus 
Municípios se torne mais resiliente, competitiva 
e sustentável, e capaz de lidar com os impactos 
das Alterações Climáticas, cada um de nós terá de 
ser um AGENTE DE MUDANÇA. 

A adaptação às Alterações Climáticas é uma 
tarefa que cabe a TODOS. 

É fundamental envolver toda a comunidade da 
Beira Baixa no combate às Alterações Climáticas. 

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 
promoveu um conjunto de sessões públicas, no 
sentido de informar e envolver as diferentes 
partes interessadas no combate às Alterações 
Climáticas a nível local. 

PARTICIPE NO PIAAC-BB ! 

Queremos que continue a dar-nos o SEU contributo! 

Venha conhecer o que a CIMBB e o seus Municípios 
estão a fazer para combater as Alterações 
Climáticas. 

Até 9 de setembro, o PIAAC-BB estará disponível 
para recolha de contributos, de forma a enriquecer 
o conteúdo do mesmo e a envolver a população nos 
princípios do Plano. 

Venha CONHECER, PARTICIPAR e ajudar a traçar o 
rumo do seu concelho na adaptação às Alterações 
Climáticas! 

Saiba mais em https://piaacbb.cimbb.pt 

 

O QUE QUEREMOS ? 

 Um território mais resiliente 

 Um território mais competitivo 

 Um território mais sustentável 

 Minimizar os efeitos negativos das 
Alterações Climáticas 

 Potenciar as oportunidades inerentes às 
Alterações Climáticas 

A adaptação às Alterações Climáticas está a acontecer em todos os Municípios da Beira Baixa ! A adaptação às Alterações Climáticas está a acontecer em todos os Municípios da Beira Baixa !


