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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O documento preliminar do Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC)
encontra-se em consulta pública no portal Participa, até 28 de novembro, como forma de abrir a
discussão à sociedade civil.
O P-3AC visa a concretização do segundo objetivo da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas (ENAAC 2020) - implementar medidas de adaptação, particularmente ao nível de
intervenções físicas com impacte direto no território - e identifica as ações de adaptação de
concretização prioritária com vista à redução das vulnerabilidades principais do território nacional às
alterações climáticas, para aumentar a sua resiliência e contribuir para o bem estar da população.
Ao identificar impactes e vulnerabilidades principais às alterações climáticas e correspondentes áreas
prioritárias de intervenção, o presente Programa pretende constituir-se como um guia orientador no
sentido de mobilizar os instrumentos de financiamento a curto prazo (até 2020), e, a médio prazo,
apoiar os exercícios de definição de políticas, de instrumentos de política e/ou de financiamento, no
sentido de orientar a implementação de ações de caráter mais estrutural que contribuam para reduzir a
vulnerabilidade do território e da economia aos impactes das alterações climáticas, minimizando-os.
Sistematiza, ainda, as principais componentes do apoio público que, de forma direta ou indireta, foi
concedido a ações que contribuem para a adaptação às alterações climáticas até ao presente.
A proposta de programa beneficiou da articulação com um conjunto alargado de entidades que
constituem o Grupo de Coordenação da ENAAC 2020 e recolheu os contributos do conjunto de
cientistas e académicos que constitui o Painel Científico da ENAAC 2020.
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