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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Plano de Comunicação do Projeto ‘Oeste Adapta – Planeamento da Adaptação 
Climática Municipal na Região Oeste’, candidatado ao Aviso de Concurso ‘Small Grant Scheme #3 – Projetos para 
reforçar a adaptação às alterações climáticas a nível local’, lançado no âmbito do Programa Ambiente, Alterações 
Climáticas e Economia de Baixo Carbono (Programa Ambiente), financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (MFEEE). 

O Projeto Oeste Adapta é liderado pela OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste, em parceria com o 
CEDRU - Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda e a Vestlandsforsking (Western Norway 
Research Institute). 

No essencial, o Projeto Oeste Adapta é composto por 3 componentes que visam dotar os Municípios do Oeste de 
instrumentos de promoção da adaptação climáticas e de recursos humanos preparados para assegurar a sua 
implementação e monitorização, mas também de comunidades locais informadas e preparadas para lidar com as 
mudanças climáticas. 

 

Componente Descrição 

Planos Municipais de Adaptação 
às Alterações Climáticas 

 Elaborar 11 Planos Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas 
em municípios sem instrumento de planeamento local de adaptação às 
alterações climáticas. 

 Elaborar 1 Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
(Torres Vedras) num município com Estratégia Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas. 

Programa de capacitação em 
planeamento e montagem de 
operações de adaptação às 
alterações climáticas 

 Realização de 3 workshops de capacitação de técnicos municipais dos 
departamentos de urbanismo, ambiente e proteção civil. 

 Realização de 12 reuniões municipais de capacitação com técnicos dos 
departamentos de urbanismo, ambiente e proteção civil. 

Sensibilização regional e local 
para as alterações climáticas 

 Realização de 12 conselhos locais de adaptação, com o envolvimento 
de entidades sectoriais locais relevantes, de apresentação de 
vulnerabilidades atuais e futuras e discussão de medidas de adaptação. 

 Realização de 2 seminários regionais sobre adaptação local às 
alterações climáticas. 
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2. Objetivos  
 

Como preconizado no ‘Manual do Promotor’ do Programa Ambiente, a comunicação é uma parte importante na 
implementação do MFEEE 2014-2021 e, como tal, todo o material comunicacional e informação devem estar 
alinhados com os objetivos de comunicação definidos.  

Neste sentido, foram definidos requisitos e orientações relativos à comunicação EEA Grants que os Promotores 
têm de seguir na implementação dos seus projetos, e que se encontram sistematizados no “Manual de 
Comunicação e de Normas Gráficas – EEA Grants Portugal 2014-2021”. 

Os objetivos gerais de Comunicação dos EEA Grants são: 

 Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades ao público em geral de uma forma clara e atrativa; 

 Aumentar a visibilidade e reconhecimento da marca EEA Grants em Portugal; 

 Informar os atuais e potenciais parceiros e beneficiários; 

 Dar a conhecer os resultados e impactos dos projetos e iniciativas; 

 Transmitir uma mensagem de garantia e transparência. 

 

Segundo o Modelo de Comunicação EEA Grants, o Promotor de projeto ou de iniciativa reportará ao Programa 
Ambiente todas as atividades comunicacionais e este, por sua vez, articulará com a Unidade Nacional de Gestão 
do MFEEE.  

O Promotor do projeto assume como responsabilidades de comunicação: 

 Destacar o contributo dos EEA Grants; 

 Realçar as relações bilaterais; 

 Dar informações aos Operadores de programa (exemplo: o Promotor deve informar o Operador de 
programa de todos os eventos públicos relativos ao projeto, com uma antecedência de, pelo menos, 5 
dias uteis); 

 Incluir em todos os materiais de divulgação o logotipo dos EEA Grants de acordo com as normas gráficas 
do Manual; 

 Criar um site ou página web com informações do projeto; 

 Disponibilizar a informação numa página integrada no seu website; 

 Criar um dossier de comunicação digital; 

 Produzir uma placa comemorativa caso o financiamento tenha um componente físico; 

 Desenvolver um plano de comunicação; 

 Organizar, pelo menos, 3 atividades de comunicação. 
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Neste sentido, o Plano de Comunicação do Projeto Oeste Adapta assume também como objetivos específicos: 

 Aumentar a sensibilidade e a preparação dos atores locais e regionais e da população em geral, para 
lidarem com as implicações das alterações climáticas. 

 Aumentar a capacidade adaptativa dos municípios promovendo a capacitação dos técnicos municipais 
no domínio da adaptação climática local; 

 Divulgar o trabalho desenvolvido pela OesteCIM e pelos municípios do Oeste no planeamento da 
adaptação às alterações climáticas à escala intermunicipal e municipal; 

 Divulgar o papel do Programa Ambiente e dos seus instrumentos de financiamento destacando o valor 
acrescentado dos EEA Grants como fator de alavancagem dos planos locais de adaptação às alterações 
climáticas; 

 Mobilizar para a ação climática os agentes do desenvolvimento regional e a população do Oeste em geral. 
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3. Grupos-alvo 
 

Tendo em consideração os objetivos que se pretendem alcançar e as características do Projeto Oeste Adapta, o 
Plano de Comunicação identifica como grupos-alvo a alcançar os seguintes: 

 Autarcas dos municípios do Oeste; 

 Técnicos dos municípios do Oeste; 

 Técnicos da OesteCIM; 

 Agentes do desenvolvimento regional e local relevantes, nomeadamente os associados aos sectores e 
domínios transversais considerados na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas: 
Agricultura; Florestas; Biodiversidade e paisagem; Economia; Energia; Ordenamento do território; 
Recursos hídricos; Saúde humana; Segurança de pessoas e bens; Transportes e comunicações; Zonas 
Costeiras e Mar. 

 População residente nos concelhos do Oeste. 

 Outros públicos interessados, de Portugal, dos países dadores ou de outros, nomeadamente: autarcas, 
técnicos municipais, agentes do desenvolvimento regional e local, especialistas, investigadores e 
planeadores no domínio da adaptação local às alterações climáticas, estudantes, população em geral. 
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4. Estratégia de comunicação 
 

No quadro da elaboração dos Planos Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas dos municípios do Oeste, 
será fundamental para o seu sucesso comunicar regularmente o desenrolar do processo, quer junto dos 
municípios, quer dos principais atores estratégicos da região. 

Neste contexto, será promovido um programa de comunicação institucional ao longo da elaboração da elaboração 
dos Planos, que integrará: 

A. Ações de comunicação de apresentação interna e externa do Projeto e da elaboração dos Planos; 

B. Ações de comunicação de reflexão e análise sobre os cenários climáticos, impactes, capacidade 
adaptativa e vulnerabilidades municipais; 

C. Ações de comunicação de reflexão e debate sobre a definição da estratégia de adaptação e plano de 
ação. 

D. Medidas de divulgação do Projeto na Internet. 

 

Todos os produtos, informação e material de comunicação desenvolvidos no âmbito do Projeto estarão alinhados 
com o ‘Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants Portugal’, que determina os requisitos técnicos 
em termos de ferramentas de comunicação e identidade visual. 

Apresentam-se em seguida o conteúdo das iniciativas de informação e publicidade, incluindo as atividades, 
ferramentas de comunicação e respetivos prazos (indicativos). 

 

A. Ações de comunicação de apresentação interna e externa do Projeto e da 
elaboração dos Planos 

Ação 
Ferramentas 

de 
comunicação 

Objetivos Públicos alvo Prazos 

Seminário 
inicial 

Seminário 

Sensibilização da comunidade 
regional, apresentação do Projeto 
e de experiências de adaptação 
local às alterações climáticas 

Autarcas 

Técnicos municipais 

Técnicos da OesteCIM 

Stakeholders regionais/locais 

População do Oeste 

Outros públicos interessados 

Setembro 
2020 

Seminário 
final 

Seminário 

Apresentação dos Planos 
Municipais e das medidas 
municipais prioritárias, e 
atribuição de certificados de 
formação aos técnicos municipais 
que participaram nos workshops 
de capacitação 

Autarcas 

Técnicos municipais 

Técnicos da OesteCIM 

Stakeholders regionais/locais 

População do Oeste 

Outros públicos interessados 

Agosto 
2022 
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B. Ações de comunicação de reflexão e análise sobre os cenários climáticos, 
impactos, capacidade adaptativa e vulnerabilidades municipais 

Ação 
Ferramentas de 
comunicação 

Objetivos 
Públicos 

alvo 
Prazos 

Workshop de 

capacitação 
técnica #1 

Workshop Apresentação do programa metodológico, 
das tarefas acometidas aos municípios, e 
análise das necessidades de informação 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Setembro 
2020 

Workshop de 
capacitação 
técnica #2 

Workshop 

Capacitação técnica em métodos de 
identificação e análise da sensibilidade 
climática, avaliação de vulnerabilidade e 
identificação de territórios vulneráveis 
prioritários  

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Março 
2021 

Workshop de 
capacitação 
técnica #3 

Workshop 

Capacitação técnica em métodos e 
técnicas de construção de medidas e 
ações de adaptação e em integração da 
adaptação no ordenamento do território 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Julho 
2021 

 

C. Ações de comunicação de reflexão e debate sobre a definição da estratégia 
de adaptação e plano de ação 

Ação 
Ferramentas de 
comunicação 

Objetivos Públicos alvo Prazos 

Reuniões 
municipais de 
capacitação  

(um workshop 
em cada 
município) 

Workshop 

Capacitação técnica em 
conceção e validação de 
estratégias locais e construção 
de medidas de adaptação 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Setembro-
Outubro 
2021 

Conselhos 
Locais de 
Adaptação  

(um workshop 
em cada 
município) 

Workshop 

Validação de estratégias locais 
de adaptação e discussão de 
medidas de adaptação com 
atores estratégicos locais 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Stakeholders 
regionais/locais 

Março-Abril 
2022 

Conselhos 
Locais de 
Adaptação 

(um workshop 
em cada 
município) 

Workshop 

Validação de estratégias locais 
de adaptação e discussão de 
medidas de adaptação com a 
comunidade escolar local 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Março-Abril 
2022 
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D. Medidas de divulgação do Projeto na Internet 

Ação 
Ferramentas de 
comunicação 

Objetivos Públicos alvo Prazos 

Criação e 
disponibilização de 
um website bilingue 
(Português e 
Inglês) dedicado ao 
Projeto  

 

Website dedicado 
do Projeto 

Disponibilizar a 
informação sobre o 
Projeto na internet, 

o seu progresso, 
conquistas e 
resultados, a 
cooperação com 
entidades dos 
Países Doadores, 
imagens, 
informações de 
contacto e uma 
clara referência ao 
Programa 
Ambiente, bem 
como ao MFEEE e 
à Secretaria Geral 
do Ambiente e 
Ação Climática 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Stakeholders 
regionais/locais 

População do 
Oeste 

Outros públicos 
interessados 

Novembro 2020 a 
agosto 2022  

(após o 
encerramento do 
Projeto, os 
conteúdos do 
website 

continuarão a ser 
disponibilizados a 
partir do website 
institucional da 
OesteCIM) 

Atualização regular 
do website 
dedicado ao 
Projeto 

Website dedicado 
do Projeto 

Atualização regular 
do website, com 
notícias sobre os 
avanços do Projeto, 
os eventos 
programados e 
realizados, os 
dados da 
monitorização do 
Projeto e a 
disponibilização 
dos seus 
resultados, 
recursos e produtos 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Stakeholders 

regionais/locais 

População do 
Oeste 

Outros públicos 
interessados 

Novembro 2020 a 
agosto 2022 

Partilha de notícias 
do Projeto e 
ligações nos 
websites 

institucionais dos 
parceiros 
promotores do 
Projeto 

Websites 
institucionais dos 
parceiros 
promotores do 
Projeto 

Disponibilizar a 
informação sobre o 
Projeto na Internet, 
o seu progresso, 
conquistas e 
resultados, a 
cooperação com 
entidades dos 
Países Doadores, 
imagens, 
informações de 
contacto e uma 
clara referência ao 
Programa 
Ambiente, bem 
como ao MFEEE e 
à Secretaria Geral 
do Ambiente e 
Ação Climática 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Stakeholders 
regionais/locais 

População do 
Oeste 

Outros públicos 
interessados 

Setembro 2020 a 
agosto 2022 
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Ação 
Ferramentas de 
comunicação 

Objetivos Públicos alvo Prazos 

Partilha de notícias 
do Projeto e 
ligações nos canais 
das redes sociais 
dos parceiros 
promotores do 
Projeto 

Canais de redes 
sociais dos 
parceiros 
promotores do 
Projeto 

Disponibilizar a 
informação sobre o 
Projeto na Internet, 

o seu progresso, 
conquistas e 
resultados, a 
cooperação com 
entidades dos 
Países Doadores, 
imagens, 
informações de 
contacto e uma 
clara referência ao 
Programa 
Ambiente, bem 
como ao MFEEE e 
à Secretaria Geral 
do Ambiente e 
Ação Climática 

Autarcas 

Técnicos 
municipais 

Técnicos da 
OesteCIM 

Stakeholders 
regionais/locais 

População do 
Oeste 

Outros públicos 
interessados 

Setembro 2020 a 
agosto 2022 
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5. Responsabilidade pela execução do 
Plano de Comunicação 
 

A execução do Plano de Comunicação do Projeto será coordenada pela entidade líder da parceria, a OesteCIM, 
sob a direção técnica da Dra. Marta Martins. 

Não obstante, a execução do plano de comunicação será partilhada pelas entidades parceiras do Projeto, na 
medida das suas responsabilidades específicas associadas às ações de comunicação. 
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6. Monitorização e avaliação do plano de 
comunicação 
 

De modo a monitorizar e permitir a posterior avaliação de como as medidas de informação e publicidade 
contribuirão para a visibilidade e consciência do Projeto e do mecanismo financeiro, os seus objetivos e impactos, 
bem como o papel dos Países Doadores, serão monitorizados e reportados os seguintes indicadores de realização 
associados, diretamente às ações previstas no Plano de Comunicação. 

 

Ação Indicador Unidade Meta Fonte de verificação 

Seminários 
Inicial e Final 

Seminários sobre adaptação local 
às alterações climáticas 
realizados 

n.º 2 
Folhas de presença nos 
seminários; Registos fotográficos 
dos seminários 

Participantes em seminários sobre 
adaptação local às alterações 
climáticas 

n.º 200 
Folhas de presença nos 
seminários; Registos fotográficos 
dos seminários 

Workshops de 
capacitação 
técnica 

Workshops realizados de 

capacitação técnica em adaptação 
local às alterações climáticas 

n.º 3 

Folhas de presença nos 
workshops; Registos fotográficos 
dos workshops; Cópias dos 
certificados de formação 

Técnicos municipais capacitados 
em adaptação local às alterações 
climáticas 

n.º 36 

Folhas de presença nos 
workshops; Registos fotográficos 
dos workshops; Cópias dos 
certificados de formação 

Reuniões 
municipais de 
capacitação 

Reuniões municipais realizadas 
de capacitação técnica em 
adaptação local às alterações 
climáticas 

n.º 2 
Folhas de presença nas 
reuniões; Registos fotográficos 
das reuniões 

Técnicos municipais que 
participaram em reuniões de 
capacitação em adaptação local 
às alterações climáticas 

n.º 72 
Folhas de presença nas 
reuniões; Registos fotográficos 
das reuniões 

Conselhos 
Locais de 
Adaptação 

Conselhos Locais de Adaptação 
realizados 

n.º 12 
Folhas de presença nos 
workshops; Registos fotográficos 
dos workshops 

n.º 480 
Folhas de presença nos 
workshops; Registos fotográficos 
dos workshops 

Como definido no ‘Manual do Promotor’ do Programa Ambiente, todas as entidades envolvidas no MFEEE 2014-
2021 têm obrigatoriamente de elaborar um dossier de comunicação digital, que têm de estar acessíveis 
digitalmente e de forma imediata, quando solicitado pela UNG-MFEEE. 

Com este efeito, será compilado um dossier de Projeto com os seguintes elementos: 
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 Nome completo do Projeto e nome a ser utilizado para efeitos comunicacionais (em Português e Inglês); 

 Nome da entidade promotora e dos parceiros; 

 Nomes das pessoas responsáveis para efeitos de comunicação; 

 Contactos (morada, nºs de telefones, endereços de e-mails, usernames para redes sociais); 

 Resumo do Projeto em Português e Inglês com uma linguagem acessível para efeitos comunicacionais; 

 Plano de comunicação; 

 Clipping de notícias do Projeto em Português e Inglês; 

 Registo fotográfico do Projeto, filmes/vídeos, e outro material considerado relevante. 

 


