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Exmo. Senhor 
Chefe do Gabinete do 
Secretário de Estado dos Assuntos  
Parlamentares 
Dr. Nuno Araújo 
 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
674, 668, 667, 664 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
23.02.2016 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 1001/2016 
ENT.:  
PROC. Nº: 137/2016 

 DATA 
14-06-2016 

 
ASSUNTO: 

 
Resposta a pergunta nº 694, 697, 698, 704 / XIII – Medidas de apoio a Municípios com prejuízos 
causados pelo mau tempo 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta às perguntas n.º 694, 697, 698, 704/XIII 

formuladas pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS, encarrega-me Sua Excelência o 

Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a 

seguinte informação: 

 

Os apoios do Portugal 2020 no domínio da gestão de riscos e catástrofes, designadamente, as que são 

causadas pelas alterações climáticas e pelo mau tempo, apostam, no essencial, na vertente preventiva 

do risco. 

Trata-se de apoios disponibilizados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 

Recursos, tendo por objetivo principal promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e 

gestão de riscos, numa perspetiva de resiliência, capacitando as instituições envolvidas, incluindo as 

autarquias locais. 

Por um lado, trata-se de reforçar as capacidades de adaptação às alterações climáticas, numa 

perspetiva transversal de planeamento, conhecimento, monitorização, comunicação e sensibilização, 

considerando relevantes os investimentos em adaptação dos territórios (ex. municípios, comunidades 

intermunicipais e administração regional) face às suas realidades específicas. 

Neste âmbito serão, sobretudo, financiadas tipologias de intervenção com uma natureza imaterial, 

privilegiando a aquisição de mais informação, a produção de conhecimento e o reforço do planeamento, 

tendo também por base melhores instrumentos de monitorização, que apoiem a gestão e a decisão. 

Por outro lado, importa reforçar a gestão efetiva face aos riscos, numa perspetiva de resiliência, com 

enfoque na gestão de riscos específicos, apostando na capacitação das instituições envolvidas, em 
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termos de equipamentos, infraestruturas e intervenções no território, mas também em termos de 

planeamento, conhecimento, monitorização e inovação. 

 

Os apoios destinam-se a, designadamente: 

� Prevenção e gestão de riscos de cheias e inundações; 

� Meios de emergência e ações preventivas face a acidentes graves e catástrofes; 

� Instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação; 

� Ações piloto inovadoras para prevenção e gestão de riscos; 

�  

Os apoios do Programa Operacional, a que as autarquias locais se podem candidatar, estão já em vigor e 

os respetivos planos de avisos de abertura de candidaturas podem ser acompanhados no site do Portugal 

2020 - Portugal2020 - Candidaturas. 

 
 

Com os melhores cumprimentos,  

 
 
A Chefe do Gabinete 

 
Maria 
Cristina da 
Silva Simões 
Bento
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