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1.  Cidades participantes: diversos tamanhos e tipos, em todas as regiões; multiplicidade de práticas de PsPs 
com perspectiva  climática

• De todos tamanhos [mega até aldeias]

• Consolidação :As experiências variam entre 
mais de 20 anos [Cuenca], mais de 10 anos 
[Semarang, Arzgir, Dalifort- Foirail], vários 
recentes ou muito recentes e algumas 
descontinuadas (Metz). 

• Diferentes tipos  / Multiplicidade de práticas: 

• A maioria com base territorial: distritos, 
aldeias, cidades binacionais, metrópoles, 
regiões, paróquias rurais.

• Surgimento de OP temáticos: OP eco-cidadão 
[Metz]; OP para o desenvolvimento sustentável 
[Bordeaux]

• Casos mistos de actores/temas, nova geração:
- OPs jovens sobre as alterações climáticas {Molina 
de Segura)
- Os PsPs para a poupança de energia [distritos] 
com a participação de empresas privadas e dos 
seus empregados ( New Taipei)

• Em diferentes situações de vulnerabilidade e 
preparação



2. Os OPs verdes ou sensíveis ao clima resultam dos efeitos dramáticos sofridos 
pela população

Motivados pela necessidade 
de enfrentar os efeitos muito 
específicos das alterações 
climáticas, e não por agendas 
ou programas internacionais

• Mais frequentes: inundações 
(pluviosidade intensa + subida 
do nível do mar)

 • Incêndios, ilhas de calor, 
ondas de calor, ciclones 

• Combinação de efeitos 
(Águeda) 



3. Respostas variadas, múltiplas e altamente adaptadas às necessidades imediatas.  1/2 
Uma verdadeira contribuição para enfrentar os efeitos das alterações climáticas 
• Em 11 cidades, muitas das quais não são 

ricas nem grandes, mais de 900 projectos 
aprovados [4.400 analisados], mais de 22 
milhões de dólares em dois anos 

• Proporção variável: poucos % a 100 %.

• Número de projectos variáveis : menos de 10 
/ ano até 100+ (Cuenca 514, Metz 120, S. 
Pedro 185)

• 6 tipos de projectos 

[1] Projectos tangíveis de adaptação ao clima

[2] Projectos tangíveis mitigação dos efeitos

[3] Projectos de adaptação e mitigação

[1] Adaptação 

[2] Mitigação de efeitos> 

< [3] Adaptação + Mitigação 



4. Campanhas de Formação e Sensibilização  

5. Projectos de Alerta Precoce 

6. Estudos 
2019, Molina, consumo público de electricidade para reduzir 
o consumo de energia.


 Apesar das suas dimensões inovadoras, não são mais 
difíceis de implementar ! 

3. Respostas variadas, múltiplas e altamente adaptadas às necessidades imediatas.  2/2 
Uma verdadeira contribuição para enfrentar os efeitos das alterações climáticas 



4. Uma multiplicidade de inovações em vários campos, 
muitas vezes insuficientemente documentadas 

• Dimensão de participação [Ex. Yaoundé, Arzgir, Semarang] & formas 
democráticas de organização popular / comunitária & equipas de OP] 

• Dimensão fiscal e orçamental [co-fi; níveis orçamentários]

• Dimensão regulamentar e institucional [Molina, autoreglamentos & 
importância de Pol. / Prog]

• Dimensão climática e de justiça espacial e climática [Ex. Cuenca]



5. Agenda para o futuro: como expandir e maximizar o impacto dos OPs 
com perspectiva climática ao clima? 
• Aumentar o apoio para
> Expandir para as 6000 + cidades que praticam o OP
> Melhor documentar os "know-how" [volatilidade, por exemplo Metz]
> Apoiar a inovação “clima” nas cidades que praticam o OP
> Apoiar as inovações democráticas nas cidades que o praticam

• Mobilizar os actores : IO / ONU / Bilateral/; associações nacionais 
de cidades e G.Locais & Regionais; Movimentos de Cidadãos

• Os OPs climáticos são uma mina de ouro de soluções 
inexploradas.
Por exemplo, Metz, 2014 - 2019 : 3735 propostas, 298 projectos 
aprovados: o que fazer ? 

• Reconhecer  as virtudes dos OPs Climáticos : Um termómetro e 
um barómetro [social, espacial e ambiental]

•  OPs solidários para a justiça climática.
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