
 

Co-financiado por: 

   

 

Designação do projecto  | Sistema de observação meteorológica e oceânica como 

ferramenta para o fomento da resiliência e adaptação às alterações climáticas no espaço de 

cooperação [MAC-CLIMA] 

Código do projecto  | MAC/3.5b/254 

Objectivo principal  | Promover a progressiva criação de um tecido institucional, científico 

e social entre os países do espaço de cooperação para actuar de forma coordenada na área 

de adaptação e mitigação das alterações climáticas. 

Área de intervenção  | Canarias, Madeira, Senegal, Mauritânia e Cabo Verde 

Data de aprovação  | 12-06-2019 

Data de início  | 28-10-2019 

Data de conclusão  | 28-10-2022 

Custo total elegível na Madeira (DRAAC) | 147 140,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia  | 125 069,00 € 

Apoio financeiro público regional  |   22 071,00 € 

 

Objectivos, actividades e resultados esperados/atingidos 

Criação do Sistema Regional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros 

de Poluentes Atmosféricos (SRIERPA), para enquadrar a elaboração anual do Inventário 

Regional de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos da 

Região Autónoma da Madeira. 

Inquérito à população para conhecer a percepção dos cidadãos sobre o fenómeno das 

alterações climáticas e as respectivas vulnerabilidades. 

Plano de comunicação e sensibilização no sentido de melhorar o nível de conhecimento das 

populações sobre os fenómenos das alterações climáticas, com acções formativas e de 

sensibilização aos diversos dirigentes da administração pública regional e local, assim como 

dirigidas aos diversos grupos alvo da população. 

Com este projecto pretende-se obter informação sobre as emissões de gases de efeito de 

estufa, as respectivas fontes e a capacidade sumidoura, uma ferramenta fundamental para a 

definição das políticas ambientais, designadamente na política climática no que se refere à 

definição de medidas de mitigação das emissões de GEE, assim como contribuir para a literacia 

da população relativamente a estas matérias, por forma a se conseguir o seu maior 

envolvimento, aspecto fundamental para o sucesso das políticas na acção climática. 

 https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/proyecto/  

https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/proyecto/

