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Assunto: Programa Comunitário Adapt /Apoio da Comissão Europeia às políticas de 

adaptação às alterações climáticas 
 
 
O projecto “Mayors Adapt”, lançado por iniciativa da Comissária Europeia responsável pela 
Acção Pelo Clima, Connie Hedegaard, visa oferecer assistência técnica para avaliação das 
vulnerabilidades dos territórios e para a elaboração de planos de acção, implementando as 
medidas necessárias para os adaptarem e minimizarem os impactos actuais ou futuros das 
alterações climáticas. 
Paralelamente, é criada uma rede de governos locais e regionais destinada ao intercâmbio de 
boas práticas na matéria, em casos tais como, e nomeadamente, inundações, fenómenos 
meteorológicos extremos e, deterioração da saúde pública. 
Esta iniciativa organiza-se à volta de 4 objectivos: 
 
1. Apoiar os esforços de adaptação das colectividades territoriais às alterações climáticas em 
domínios tais como os transportes, a saúde pública ou o aprovisionamento de energia e água; 
2. Propôr às colectividades territoriais uma plataforma de intercâmbio de experiências e de 
boas práticas; 
3. Dar uma maior visibilidade às acções implementadas ao nível local; 
4. Incitar os decisores políticos a comprometerem-se, de maneira coerente e a longo prazo, na 
luta contra as consequências das alterações climáticas. 
 
Por outro lado, as colectividades territoriais signatárias do “Adapt” beneficiarão: 
a) De assistência técnica, a cargo da Comissão Europeia, na avaliação das vulnerabilidades dos 
seus territórios e na implementação dos seus planos de acção; 
b) Da rede “Mayors Adapt” que permitirá o intercâmbio de boas práticas entre os governos 
locais e regionais participantes; 
c) Da visibilidade acrescida ligada a este compromisso em matéria de luta contra as alterações 
climáticas. 
 
Como participar?  
 
Contactar, para efeitos de informações complementares e adesão, o “Bureau Mayors Adapt” 
em: helpdesk@mayors-adapt.eu, ou pelo telefone 00.32.2.8084492 (Bruxelas). 
Sítio web: http://mayors-adapt.eu 
Todos os governos locais e regionais são convidados a participar nesta iniciativa, estando 
agendada uma cerimónia de assinatura formal, a decorrer em Bruxelas, a 7 de Outubro de 
2014, a fim de acolher todos os signatários. 
 
Com os nossos mais cordiais cumprimentos. 

    Rui Solheiro 
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