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PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

CLÁUSULA 1.ª 
OBJETO 

 
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento concursal que tem por objeto a aquisição de 
serviços de elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
de Ílhavo (PMAAC-I). 

 
2. A aquisição de serviços deverá cumprir as especificações técnicas descritas na Parte 

II do presente Caderno de Encargos (Cláusulas Técnicas) e incluem a elaboração do 
PMAAC-I. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
CONTRATO 

 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 
 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a. O presente Caderno de Encargos; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 
aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

d. A proposta adjudicada; 

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pela entidade 
adjudicante. 

 
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos nos números que antecedem, e 

sem prejuízo do disposto no artigo 51.º do Código dos Contratos Públicos (doravante 
designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a 
respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados. 
 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 2 e o clausulado do 
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 
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propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo prestador 
de serviços nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 
5. O prestador de serviços obriga-se a entregar toda a documentação necessária para 

a celebração do contrato, no prazo de cinco (5) dias a contar da data da prestação 
da caução. 

 

 
CLÁUSULA 3.ª 

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO 
 

É adotado o procedimento por Ajuste Direto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
número 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

1. Os serviços objeto do contrato serão prestados nas instalações do prestador de 
serviços e/ou em outros locais, desde que previamente aprovados pelo Município de 
Ílhavo. 
 

2. O Programa de Acompanhamento Técnico deverá ser ministrado em local 
geograficamente adequado, de modo a garantir a otimização dos tempos de 
mobilização e deslocação dos técnicos envolvidos, proposto pelo prestador de 
serviços e aceite pelo Município de Ílhavo. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

1. A prestação de serviços será executada no prazo máximo de dezoito (18) meses a 
contar da data de entrada em vigor do contrato. 
 

2. O contrato mantém-se em vigor até à sua conclusão, em conformidade com os 
respetivos termos e condições e o disposto na Lei, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
FASES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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O presente contrato deverá obedecer ao seguinte faseamento de execução, descrito na 
Parte II do presente Caderno de Encargos (Cláusulas Técnicas): 
 
1. Fase 1 – Aprofundamento metodológico e identificação de atores; 

 
2. Fase 2 - Avaliação e cenarização climática; 

 
3. Fase 3 - Avaliação de impactos e de vulnerabilidades setoriais e definição de 

opções. 
 

4. Fase 4 – Integração, gestão e monitorização do Plano. 
 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
OBRIGAÇÕES 

 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente 
Caderno de Encargos, no Programa Concursal, na respetiva proposta ou nas 
cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as 
seguintes obrigações principais: 

a. Executar o trabalho adjudicado com absoluta subordinação aos princípios da 
ética profissional, isenção, independência, zelo e competência; 

b. Cumprir as condições fixadas no contrato, na Proposta apresentada e no Caderno 
de Encargos; 

c. Garantir o sigilo de informações de carácter confidencial de que venha a ter 
conhecimento; 

d. Obter todos os elementos que necessite para a elaboração dos trabalhos e que 
não sejam diretamente fornecidos pelo Município de Ílhavo, devendo para o 
efeito solicitar as respetivas credenciais; 

e. Prestar todos os esclarecimentos e participar nas reuniões que forem consideradas 
necessárias, durante o período de execução dos trabalhos e, posteriormente, 
durante o período de garantia oferecido. 

 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e 
adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.  
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CLÁUSULA 8.ª 
RECEÇÃO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO CONTRATO 

 

1. No prazo máximo de trinta (30) dias a contar da entrega dos elementos referentes a 
cada uma das três fases de execução do contrato, o Município de Ílhavo procede à 
respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as caraterísticas, 
especificações e requisitos técnicos definidos na Parte II do presente Caderno de 
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por Lei. 
 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar o 
Município de Ílhavo toda a cooperação e esclarecimentos necessários. 

 
3. No caso da análise do Município de Ílhavo a que se refere o número 1 não 

comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no 
caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos 
técnicos definidos na Parte II do presente Caderno de Encargos, o Município de 
Ílhavo deve notificar o prestador de serviços. 

 
4. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, por sua 

conta e no prazo razoável que for determinado pelo Município de Ílhavo, às 
alterações e complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências 
legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

 
5. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de 

serviços, no prazo respetivo, o Município de Ílhavo procede a nova análise, nos 
termos do número 1. 

 
6. Caso a análise do Município de Ílhavo a que se refere o número 1 comprove a 

conformidade dos elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências 
legais, e neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as caraterísticas, 
especificações e requisitos técnicos definidos na Parte II do presente Caderno de 
Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de cinco (5) dias seguidos a contar do 
termo dessa análise, declaração de aceitação pelo Município de Ílhavo. 

 
7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação 

de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, 
especificações e requisitos técnicos previstos na Parte II do presente Caderno de 
Encargos não detetados anteriormente. 
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CLÁUSULA 9.ª 

ACEITAÇÃO DEFINITIVA 
 

1. Após a conclusão da Fase III, em caso de satisfação integral das condições 
contratuais, o Município de Ílhavo deverá emitir, por escrito, no prazo de trinta (30) 
dias, a sua aceitação definitiva. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica 
obrigado a manter com uma periodicidade trimestral, se porventura outra não vier a 
ser melhor definida consoante a especificidade do trabalho a elaborar, reuniões de 
coordenação com os representantes do Município de Ílhavo, das quais deve ser 
lavrada ata pelo prestador de serviços a assinar por todos os intervenientes na 
reunião. 
 

2. As reuniões previstas no número anterior são convocadas pelo Município de Ílhavo. 
 
3. O prestador de serviços fica também obrigado a apresentar o Município de Ílhavo, 

com uma periodicidade bimensal, a evolução de todas as operações objeto dos 
serviços e o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

 
4. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados 

pelo prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português. 
 
 

CLÁUSULA 11.ª 
GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO 

 

1. Será constituído um Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano com um total de 3 
(3) elementos. 
 

2. O Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano reunirá após convocação pelo 
Município de Ílhavo, para análise e acompanhamento, comentários e parecer dos 
diversos documentos e instrumentos que forem apresentados. 
 

3. Compete ao Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano representar a entidade 
adjudicante nas reuniões de acompanhamento previstas nos documentos que instruem 
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o procedimento, designadamente, as relativas ao plano quinzenal de 
acompanhamento. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PLANO 

 

1. O prestador de serviços deverá indicar na sua proposta o nome do responsável 
técnico do Plano, o seu perfil e se o mesmo pertence ou não ao quadro de recursos 
humanos da empresa proponente. 
 

2. As ordens, avisos e notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da 
execução da adjudicação devem ser dirigidas diretamente ao responsável técnico. 

 
3. As funções do responsável técnico do Plano podem ser acumuladas com as de 

representante do prestador de serviços, ficando então o mesmo com os poderes 
necessários para responder perante o Município de Ílhavo pela execução do projeto. 

 
4. O responsável técnico deve apresentar ao Município de Ílhavo os esclarecimentos 

solicitados por esta. 
 
5. O Município de Ílhavo pode pedir ao responsável técnico, sempre que necessário, 

informação quanto ao estado de qualquer das atividades em curso, a qual deve ser 
entregue no prazo de vinte e quatro (24) horas após a realização do pedido. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE 

 

1. Com a declaração de aceitação definitiva, ocorre automaticamente a transferência 
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato 
para o Município de Ílhavo, incluindo os direitos autorais sobre todas as criações 
intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 
 

2. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior, não é devida qualquer 
contrapartida para além do preço a pagar de acordo com o contrato. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
OBJETO DO DEVER DE SIGILO 
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1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de 
Ílhavo, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do 
contrato. 
 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 
não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador 
de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da Lei, de 
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 

 
4. Sempre que a entidade adjudicante solicite trabalhos de análise e programação, 

pode exigir medidas técnicas e organizacionais preventivas da segurança e 
privacidade da informação nos domínios: 

a. Acesso aos dados; 

b. Defesa do conteúdo dos registos; 

c. Acesso ao tratamento; 

d. Difusão de dados; 

e. Atualização e eliminação de dados; 

f. Políticas de segurança. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
PREÇO BASE 

 

1. O preço base da prestação de serviços objeto do presente procedimento concursal é 
de 50.000 € (cinquenta mil Euros) + IVA. 
 

2. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 
demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de 
Ílhavo deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

 
3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Município de Ílhavo. 
 



MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

Página 13 de 22 
 

4. O preço base do procedimento constitui o limite máximo suscetível de ser 
apresentado nas propostas concorrentes, constituindo a sua violação causa de 
exclusão dessa proposta. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1. As quantias devidas, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo de 
trinta (30) dias após a receção pela Município de Ílhavo das faturas, que só podem 
ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a emissão 

da declaração de aceitação pela Município de Ílhavo do cumprimento pelo 
prestador de serviços das obrigações contratuais relativas a esse pagamento. 

 
3. Em caso de discordância por parte do Município de Ílhavo quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número 1, as faturas 

são pagas através de transferência bancária. 
 
5. Os concorrentes deverão apresentar propostas de condições de pagamento, as quais 

não poderão prever adiantamentos por conta de serviços e bens não efetivamente 
prestados ou fornecidos. 

 
6. As condições de pagamento a propor pelos concorrentes deverão assegurar o 

pagamento de uma parcela não inferior a 10% do valor do contrato após a 
aceitação definitiva do projeto. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
PENALIDADES CONTRATUAIS 

 

1. No caso de atraso ou de incumprimento do contrato, por causa imputável ao 
adjudicatário, poderá ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a 
seguinte fórmula: 
P (penalidade) = V (valor do contrato com IVA incluído) x A (dias de atraso, incluindo Sábados, Domingos e 

feriados) / 100 
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2. Havendo lugar a penalidades, o correspondente valor pode ser objeto de 
compensação com qualquer crédito do adjudicatário. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
RESOLUÇÃO POR PARTE DO CONTRAENTE PÚBLICO 

 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na Lei, pode resolver o 
contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma 
grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 
 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 
enviada ao prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já 
realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Município de Ílhavo. 

 
 

CLÁUSULA 19.ª 
CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força 
maior, designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido 
de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 
 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar 
tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer 
a situação. 

 
 

CLÁUSULA 20.ª 
CAUÇÃO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o prestador de 
serviços deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do contrato, com 
exclusão do IVA, através de garantia bancária. 

 
2. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, 

independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento das 
obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo prestador de serviços. 

 
3. No prazo de trinta (30) dias úteis contados do cumprimento de todas as obrigações 

contratuais por parte do prestador de serviços, a entidade adjudicante promove a 
liberação da caução a que se refere o número 1. 
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4. A demora na liberação da caução confere ao prestador de serviços o direito de 

exigir juros à entidade adjudicante, se a anomalia resultar de facto não imputável 
ao prestador de serviços, sobre a importância da caução, calculados sobre o tempo 
decorrido desde o dia seguinte ao termo do prazo referido no número anterior. 

 
 

CLÁUSULA 21.ª 
PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTADAS 

 

1. São da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos decorrentes 
da utilização ou fornecimento de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 
 

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na 
execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o 
prestador de serviços indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja 
de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

 
 

CLÁUSULA 22.ª 
FORO COMPETENTE 

 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a 
competência do Tribunal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 

CLÁUSULA 23.ª 
SUBCONTRATAÇÃO 

 

A subcontratação pelo prestador de serviços durante a vigência do contrato tem de ser 
aprovada previamente pelo Município de Ílhavo. 
 
 

CLÁUSULA 24.ª 
CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

 
A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende de autorização da 
outra parte, nos termos definidos no CCP. 
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CLÁUSULA 25.ª 
COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e às 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos 
definidos no CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no 
contrato. 
 

2. Qualquer alteração das informações de contacto deve ser comunicada à outra parte 
por escrito (incluindo correio eletrónico). 

 
 

CLÁUSULA 26.ª 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
O contrato é regulado pela legislação portuguesa.



MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

Página 17 de 22 
 

 
PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 
 

CLÁUSULA 27.ª 
ENQUADRAMENTO GERAL 

 

1. Na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), as 
Alterações Climáticas são identificadas “como uma das maiores ameaças ambientais, 
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam”. A dimensão deste 
problema faz com que a adaptação às novas condições do clima constitua um dos 
principais desafios para o desenvolvimento sustentável, existindo consenso alargado 
sobre a necessidade das sociedades, especialmente à escala local, iniciarem desde 
já o planeamento do processo adaptativo, com vista a minimizar os efeitos negativos 
das Alterações Climáticas e a potenciar os eventuais efeitos positivos.  
 

2. Ciente deste desígnio, o Município de Ílhavo desenvolveu recentemente, no âmbito do 
projeto ClimAdaPT.Local, a sua Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas (EMAAC), com o triplo objetivo de: (i) definir um quadro estratégico global 
de adaptação do concelho; (ii) capacitar as estruturas técnicas da autarquia para as 
implicações Alterações Climáticas e para a construção de abordagens adaptativas 
ao nível das políticas locais; (iii) e, finalmente, de sensibilizar a comunidade local 
para os desafios emergentes que este problema compreende. 

 
3. A necessidade de criar em Ílhavo níveis adequados de resistência e reestruturação 

face aos eventos potencialmente danosos que poderão ser agravados pelas 
Alterações Climáticas é premente para salvaguardar pessoas e bens, num território 
onde se continua a assistir ao crescimento da população e dos aglomerados urbanos 
e onde urge dotar as comunidades de maior capacidade adaptativa que estimule a 
sua resiliência. 

 
4. Da análise e avaliação efetuada no âmbito da EMAAC de Ílhavo emergem um 

conjunto de eventos que atualmente possuem já impacto significativo, sendo 
expectável que a médio e longo prazo possa vir a ocorrer um agravamento: (i) 
ondulação forte/subida do nível do mar; (ii) precipitação excessiva (cheias e 
inundações); (iii) temperaturas elevadas/ondas de calor/vento forte. 

 
5. Neste âmbito, a EMAAC de Ílhavo identifica um quadro de opções de adaptação, 

que se consideram estratégicas para construir um concelho (território e comunidade) 
melhor preparado para fazer face às projeções climáticas até ao final deste século, 
considerando três períodos: presente – 2040; 2041 – 2070; e, 2071-2100.  
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6. Com o processo desenvolvido pela equipa do município, com o apoio multidisciplinar 

dos técnicos do consórcio ClimAdaPT.Local, e com os contributos de inúmeros atores 
estratégicos do concelho de Ílhavo envolvidos na elaboração da Estratégia, deu-se 
início à construção de um caminho de adaptação às Alterações Climáticas em Ílhavo, 
que se pretende consequente, incremental e operativo, com vista a tornar, 
efetivamente, o concelho de Ílhavo mais resiliente às vulnerabilidades atuais e 
futuras.  

 
7. Neste âmbito, o Município de Ílhavo decidiu elaborar um ‘Plano Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas’ (PMAAC-I) que permita aprofundar o processo 
de análise realizado no âmbito da EMAAC de Ílhavo e definir um plano de ação que 
operacionalize a Estratégia definida, reduzindo a vulnerabilidade territorial deste 
território e promovendo a sua adaptação e resiliência. 
 

8. A elaboração deste Plano poderá beneficiar de apoio financeiro direto do 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), 
nomeadamente através do Aviso de Concurso POSEUR-08-2016-57, para a 
apresentação de candidaturas no âmbito de projetos de planeamento, produção de 
informação e conhecimento em adaptação às Alterações Climáticas.  

 
 

CLÁUSULA 28.ª 
OBJETIVOS DO PMAAC-I 

 
1. O PMAAC-I deverá estar alinhado com os objetivos principais da Estratégia Europeia 

de Adaptação às Alterações Climáticas e da Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas 2020 (ENAAC), catalisando a adaptação à escala local, 
gerando sinergias entre os vários sectores e criando condições favoráveis para a 
operacionalização da EMAAC e para a obtenção o acesso a financiamento pela 
autarquia.  

 
2. Deverá também ser estruturado em coerência com a ENAAC 2020, estabelecendo um 

caminho adaptativo para todas as áreas temáticas e todos os setores estratégicos 
pertinentes:  

a. Agricultura; 

b. Florestas; 

c. Biodiversidade; 

d. Economia (indústria, turismo e serviços); 

e. Energia; 
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f. Saúde humana; 

g. Segurança de pessoas e bens; 

h. Transportes e comunicações; 

i. Zonas costeiras e mar. 

 
3. O Plano deverá, por isso, ter como objetivo geral não só promover a integração da 

adaptação às alterações climáticas no planeamento municipal, mas igualmente criar 
uma cultura de adaptação transversal aos vários setores e atores estratégicos, 
reforçando a resiliência territorial. Para que tal seja concretizado, será essencial que 
se confira grande importância ao acompanhamento técnico, à sensibilização dos 
atores locais e à definição de um quadro operacional exequível e financeiramente 
estruturado para a ação. 

 
4. A abordagem estratégica e operacional de escala municipal, a estabelecer com o 

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ílhavo (PMAAC-I), irá 
permitir propor e priorizar ações de redução da vulnerabilidade territorial atual e 
futura, promovendo a adaptação às Alterações Climáticas no município, 
nomeadamente: 

a. Aprofundamento de um quadro de contextualização e cenarização climática 
municipal que permita aperfeiçoar a compreensão da diversidade espacial;  

b. Definindo uma estratégia e priorizando medidas e opções de adaptação;  

c. Efetuando uma avaliação custo-benefício e identificando os meios, as ações e o 
planeamento financeiro devidamente organizado no tempo;  

d. Definindo as formas de integração da adaptação em políticas sectoriais, com 
especial relevância no quadro da gestão dos recursos hídricos e ordenamento do 
território e urbanismo;  

e. Estabelecendo um modelo de gestão, monitorização e avaliação que permita 
efetuar o acompanhamento regular da implementação do Plano;  

f. Divulgando e sensibilizando diversos atores-chave reforçando as condições para 
a criação de uma comunidade local resiliente;  

g. Integrando nos meios de comunicação institucional de cariz municipal, a 
divulgação do Plano e das opções de adaptação adotadas para o tornar eficaz. 

 

 

CLÁUSULA 29.ª 
FASES E CONTEÚDOS DO PMAAC-MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

 

1. A elaboração do PMAAC-I deverá ser elaborada em quatro (4) fases, contemplando 
nove (9) etapas metodológicas, designadamente: 
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a. Fase 1 – Aprofundamento metodológico e identificação de atores: 

 Etapa 1. Aprofundamento metodológico; 

b. Fase 2 - Avaliação e cenarização climática: 

 Etapa 2. Contextualização climática nacional, regional e municipal;  
 Etapa 3. Cenarização climática identificados os dois cenários 

climáticos que têm por base os cenários de emissão do relatório AR5 
do IPCC, designadamente o RCP 4.5 e RCP 8.5 (2006-2100); 

 Etapa 4. Avaliação bioclimática que permita compreendera 
diversidade de situações existentes, nomeadamente através da 
espacialização das condições bioclimáticas locais e urbanas. 

c. Fase 3 - Avaliação de impactos e de vulnerabilidades setoriais e definição de 
opções: 

 Etapa 5. Identificação e espacialização de impactos e avaliação da 
capacidade; 

 Etapa 6. Avaliação e espacialização de vulnerabilidades atuais e 
futuras; 

 Etapa 7. Priorização do conjunto de medidas medidas/ações de 
adaptação, contemplando a avaliação custo-benefício das opções e a 
priorização e planeamento financeiro e temporal das ações. 

d. Fase 4 – Integração, gestão e monitorização do Plano: 

 Etapa 8. Integração da Adaptação em políticas sectoriais locais, 
nomeadamente nos Planos Municipais de Ordenamento do Território e 
na gestão local dos recursos hídricos; 

 Etapa 9. Gestão e monitorização do plano definindo o modelo de 
gestão, o modelo de financiamento para a implementação do plano 
de adaptação, o modelo de comunicação institucional e o modelo de 
monitorização e avaliação. 

 
 

CLÁUSULA 30.ª 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

 

1. A elaboração do PMAAC-I deverá suportar-se num modelo de acompanhamento 
permanente por parte de técnicos do Município de Ílhavo, promovendo a sua 
interação com diversos especialistas, seguindo um processo integrado de 
envolvimento que acompanhará constantemente a elaboração do PMAAC-I.  
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2. O modelo de acompanhamento deverá permitir oferecer aos técnicos do Município 
de Ílhavo e municipais a oportunidade de contactarem com instrumentos, 
metodologias e boas práticas de adaptação, assim como a sua participação técnica 
na elaboração do Plano, ajustando-o à realidade territorial do Município de Ílhavo. 
 

3. O modelo de acompanhamento deverá basear-se num programa de envolvimento 
dos técnicos do Município de Ílhavo que preveja a realização de seminários de 
lançamento e encerramento do projeto e workshops de trabalho técnico conjunto. 

 
 

CLÁUSULA 31.ª 
PARTICIPAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE ATORES ESTRATÉGICOS LOCAIS 

 

1. A elaboração do PMAAC-I deverá ser articulada com um programa de sessões de 
envolvimento e sensibilização dos atores estratégicos locais dos diversos sectores que 
estarão na base da abordagem do Plano, cuja participação será essencial para 
assegurar a adequada formulação das opções de adaptação e a eficácia na sua 
implementação. 
 

2. O modelo de envolvimento dos atores estratégicos locais deverá promover a sua 
mobilização para participarem ativamente nos momentos-chave do processo 
metodológico. 

 
 

CLÁUSULA 32.ª 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1. Por forma a dar cumprimento às obrigações fixadas no n.º 3 do artigo 115º do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, no quadro da elaboração 
do PMAAC-I será fundamental comunicar regularmente o desenrolar do processo e as 
opções e medidas que dele decorrerão, quer junto dos públicos-alvo, quer junto dos 
demais atores estratégicos, públicos e privados, do território. A estratégia de 
comunicação institucional deverá permitir divulgar os objetivos, as abordagens e os 
resultados do Plano, bem como mobilizar e captar os eleitos e técnicos das Câmaras 
Municipais para o processo adaptativo. 
 

2. Deverá ser elaborado e implementado, ao longo da elaboração do Plano, um plano 
de comunicação institucional que integre ações de comunicação internas e externas 
ao próprio Município de Ílhavo, focadas sobre: 

a. O processo de elaboração, participação e divulgação do Plano; 

b. A avaliação dos cenários climáticos, dos impactos das alterações climáticas, da 
capacidade adaptativa e das vulnerabilidades municipais; 
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c. A identificação e avaliação das medidas de adaptação; 

d. A divulgação do PMAAC-I. 

 
 

CLÁUSULA 33.ª 
EQUIPA TÉCNICA 

 

1. Para a elaboração do PMAAC-I, o prestador de serviços apresentará uma equipa 
transdisciplinar de especialistas em adaptação às alterações climáticas, que 
trabalhará em articulação com a equipa interna do Município de Ílhavo e os técnicos 
municipais. 

 
2. A equipa técnica proposta pelo prestador de serviços deverá evidenciar experiência 

na elaboração de estudos, projetos e planos, elaboração de estratégias, formação, 
capacitação e acompanhamento de ações de adaptação, a nível municipal, regional, 
nacional e internacional. 

 
3. A equipa técnica proposta pelo prestador de serviços deverá assegurar as 

capacidades técnicas necessárias para o desenvolvimento PMAAC-I, evidenciando o 
domínio da análise, avaliação e desenvolvimento dos seguintes temas e processos: 

a. Contextos climáticos e cenários; 

b. Metodologias de avaliação de impactos e de vulnerabilidades;  

c. Integração da adaptação no planeamento municipal;  

d. Integração da adaptação nos sectores da biodiversidade, energia, transportes, 
agricultura e florestas, economia, saúde, zonas costeiras e mar, cidades e 
proteção de pessoas e bens; 

e. Integração da adaptação nas áreas estratégicas do ordenamento do território e 
da gestão de recursos hídricos;  

f. Sensibilização de atores estratégicos. 

 


