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alterações climáticas
Triple-C INTERREG Espaço Atlântico é nome do projeto que
pretende selecionar e transferir as melhores práticas
identificadas em projetos europeus no campo da prevenção e
gestão de riscos decorrentes das alterações climáticas. O
objetivo é reunir resultados para que sejam tomados em
consideração pelas políticas regionais e europeias e torná-los
úteis para as orientações da próxima geração de Programas de
Cooperação Transnacionais.
Cofinanciado pelo Programa Interreg Espaço Atlântico
2014-2020, este projeto reúne oito parceiros internacionais,
entre estes duas universidades portuguesas, a saber o
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A, a
L’Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du SudOuest, a Chambre d’Agriculture de la Dordogne, a Westcountry
Rivers Trust, a Limerick Institute of Technology, o Consejo
Superior de Investigaciones Científicas e as Universidades de
Coimbra e de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
Os parceiros do projeto vão selecionar, compilar, organizar e
atualizar as metodologias, resultados e ferramentas, obtidas
pelos diferentes projetos relacionados com as alterações

climáticas, assim como identificar resultados e boas práticas
que mereçam maior disseminação e exploração. No caso da UTAD,
participam neste projeto oito investigadores de três Centros
de Investigação (CITAB, CIDESD e CGEO) um destes é Ronaldo
Gabriel que representa a UTAD no Consórcio.
Um dos objetivos estabelecidos passa por capitalizar os
projetos através do intercâmbio de boas práticas e
experiências entre os parceiros, a identificação de barreiras
e possíveis soluções e a formulação de recomendações, com base
nas informações obtidas. Destina-se também a garantir a máxima
visibilidade dos produtos, metodologias, atividades e
resultados de projetos a nível europeu.
Neste sentido, será criada a plataforma Triple-C, um dos
principais resultados deste projeto, que reunirá informação
sobre os projetos capitalizados e será fonte útil de
informação sobre as iniciativas de adaptação às alterações
climáticas bem‑sucedidas.
Esta plataforma e o compêndio de projetos capitalizados,
compartilharão as melhores práticas de gestão e prevenção de
riscos associados às alterações climáticas em toda a Europa.
Esta plataforma será desenvolvida, publicada e mantida durante
a execução do projeto e, também, cinco anos após a conclusão,
permitindo que profissionais e autoridades locais, regionais e
nacionais possam aceder à informação nela contida, ao longo do
tempo.
O Triple-C incluirá também um diagnóstico do impacto dos
projetos capitalizados, indo mais além na análise, incluindo
conclusões e recomendações. As atividades realizadas pelos
parceiros dará origem a uma rede, dentro da qual também serão
contatados os projetos selecionados pelas melhores práticas, a
fim de fortalecer as capacidades dos planos e estratégias de
ação sobre alterações climáticas. Os resultados obtidos serão
transferidos e as orientações/recomendações para a
implementação serão fornecidas aos próximos programas e

iniciativas da União Europeia, destinadas a apoiar os projetos
aprovados.
O projeto encerra com a realização de uma conferência em
Bruxelas, destinada a comunicar que a integração da mitigação,
com a adaptação às alterações climáticas, e a gestão/prevenção
de riscos enquadrados nas políticas regionais, nacionais e
setoriais da União Europeia e nos fundos da União Europeia,
constitui um fator essencial para o sucesso das políticas
globais.
Informação sobre Programa de Cooperação Transnacional
O projeto TRIPLE-C possui um orçamento de 1,6 milhões de
euros, dos quais 75% são financiados pelo Espaço Atlântico,
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
O INTERREG Espaço Atlântico é um programa de financiamento
europeu que promove a cooperação transnacional em 36 regiões
atlânticas de cinco países europeus. Com um orçamento total de
185 milhões de euros, dos quais 140 milhões de euros provêm do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), este
Programa cofinancia projetos de cooperação nos campos da
Inovação e Competitividade, Eficiência de Recursos, Gestão de
Riscos Territoriais e Biodiversidade e Herança Natural e
Cultural.
Informação sobre o projeto em: https://www.triplecproject.eu/

