
 

Designação do projeto | Programa de Educação, Sensibilização e Informação Pública 

sobre Alterações Climáticas da Região de Leiria (PESIPAC-RL) 

Código do projeto | POSEUR-02-1708-FC-000053 

Objetivo principal | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e 

gestão de riscos 

Região de intervenção | Região de Leiria (Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de 

Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto 

de Mós) 

Entidade beneficiária | CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 

Data de aprovação | 31-03-2018 

Data de início | 01-01-2018 

Data de conclusão | 31-12-2021 

Custo total elegível | 122.728,33 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | 92.046,25 EUR 

Apoio financeiro público regional | 30.682,08 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 

A operação candidata consiste na concretização do Programa de Educação, 

Sensibilização e Informação Pública sobre Alterações Climáticas da Região de Leiria 

(PESIPAC-RL), dirigindo-se a diferentes públicos-alvo da comunidade, nomeadamente 

o público-infantil e a população adulta, procurando dar uma resposta integradora e 



 

complementar, generalizando o conhecimento e promovendo a cultura e a literacia 

relativamente à temática das Alterações Climáticas. 

As ações previstas na presente operação compreendem: 

- Concretização do PESIPAC-RL; 

- Elaboração do Plano de Comunicação; 

- Elaboração de página Web; 

- Desenvolvimento e disseminação de materiais de divulgação; 

- Publicação de Caderno Temático sobre Alterações Climáticas; 

- Realização de um Fórum sobre Alterações Climáticas; 

- Realização de iniciativas de participação pública. 

Constituem objetivos primordiais do Programa de Educação, Sensibilização e 

Informação Pública da Região de Leiria (PESIPAC-RL) os seguintes: 

- Promover e implementar um projeto de sensibilização para as Alterações 

Climáticas assente no reforço da segurança das populações, transversal aos vários 

setores, de forma a melhorar o conhecimento sobre a prevenção de 

comportamentos de risco, medidas de autoproteção, conhecimento dos locais 

críticos e locais de refúgio; 

- Assegurar processos participativos com a comunidade científica e a sociedade civil; 

- Apostar na consciencialização das autoridades locais no que respeita ao seu papel 

e benefícios de ação; 

- Promover ações que possam dar uma visão estratégica e perspetiva alargada sobre 

o tema Alterações Climáticas. 

No âmbito da ação principal desta operação serão produzidos dois manuais 

interativos multiplataforma alusivos à temática dos riscos associados às Alterações 

Climáticas, um primeiro vocacionado para o público infantil e um segundo destinado 

à população adulta, ainda que pautados pelo mesmo objetivo de transmitir várias 

mensagens alusivas às Alterações Climáticas. 


