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Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e 
gestão de riscos 

Centro – Região de Coimbra 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

21-03-2018 

01-05-2018 

30-09-2021 

224.284,35 € 

Fundo de Coesão: 168.213,26 

56 071,09 €  

Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações 
Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização 
na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
 

POSEUR-02-1708-FC-000058 

A CIM-RC encontra-se a dinamizar o projeto designado por “Reforço das Capacidades 
de Adaptação às Alterações Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização na 
Comunidade Intermunicipal” – Projeto ClimAgir, compreendendo ações de 
comunicação e sensibilização para o público em geral, e para o público escolar em 
particular, sobre alterações climáticas e os seus impactos no território da CIM RC.  
 
O Projeto ClimAgir centra-se em 4 ações de comunicação e sensibilização:  
- Ação Escolas que consistem em ações na Comunidade Escolar;  
- Ação Município com ações nos 19 Municípios da CIM RC;  
- Ação Praias que contemplam ações nas praias costeiras e praias fluviais da CIM RC;  
- Ação de Saúde Pública que consiste em ações de formação/sensibilização destinadas 
aos profissionais que lidam com grupos de risco na Região de Coimbra.  
 



 

 

 Público-alvo: o programa é dirigido ao público em geral, com enfoque na comunidade 
escolar dos vários ciclos de ensino: 1º,2º e 3º CEB e Secundário. 

São objetivos do projeto: 

 Disseminação de informação e conhecimento, através da realização de ações 
de comunicação e sensibilização da população para as alterações climáticas, de 
forma a promover o reforço das capacidades individuais de adaptação às 
alterações climáticas no território da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC); 

 Divulgar, para o território da CIM-RC, os cenários, as vulnerabilidades e os 
riscos das seguintes áreas temáticas: agricultura; biodiversidade; economia; 
energia; florestas; saúde; segurança de pessoas e bens; transportes e 
comunicação; e zonas costeiras; 

 Envolver a comunidade escolar nas ações de comunicação e sensibilização para 
as alterações climáticas, de forma a promover a consciencialização do público 
escolar para a adaptação às alterações climáticas;  

 Contribuir para a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e 
para a execução do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

Site: https://climagir.cim-regiaodecoimbra.pt/ 

 


