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Enquadramento e objetivos 

Adaptação às alterações climáticas através de:

• Aumento de resiliência na cidade: adaptação do planeamento urbano para 
a redução de riscos;

• Aumento da adaptação às indas de calor em áreas urbanas, escassez de 
água e inundações;

• Introdução de biodiversidade e serviços de ecossistemas
• Desenvolvimento de parcerias na AML em prol de políticas comuns.

Objetivos genéricos:

• Contribuir para a implementação da Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas;

• Promover uma gestão sustentável de recursos; 
• Aumentar a resiliência da cidade de Lisboa às alterações climáticas.
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Ação 1: Instalação, melhoria e 

gestão de prados biodiversos

❑ 2,6 ha de prado de sequeiro 

biodiverso convertido (Bela Vista)

❑ 8 ha de prado de sequeiro 

biodiverso semeado (Bela Vista e 

Alto da Ajuda)

• Aumento de biodiversidade

• Conservação do solo e contribuição para 

uma composição do solo mais estável 

(retenção de água e NO2 no solo);

• Sequestro de carbono

• Redução do consumo de água e atuar 

como uma alternativa aos relvados 

exigentes de rega



Ação 2: Manutenção por pastagem de 

animais como mecanismo de controlo 

da vegetação e conservação do solo

❑ Instalação de ovil na Bela Vista

❑ Rebanho a pastar no Parque da Bela 

Vista e noutros espaços verdes

• Uso dum rebanho de ovelhas como 

agente natural (não mecânico) no 

controlo de vegetação e melhoria da 

qualidade solo

• Redução do esforço humano e o consumo 

de energia associados ao corte 

tradicional

• Aumento da matéria orgânica do solo, 

aumentando a sua humidade relativa, 

contribuindo assim para a estabilização 

do solo e controle da taxa de erosão



Ação 3: Medidas de gestão da água

❑ Melhoria da bacia de retenção / 

Lago na Bela Vista sul

❑ Instalação de uma área de zero 

desperdício de águas pluviais no 

LNEC

❑ Implementação de um piloto para 
gestão da água em hortas urbanas e 
formação dos hortelãos

• Promoção da infiltração de águas pluviais 

e a redução do escoamento superficial 

através da promoção de bacias de 

retenção em áreas verdes

• Inclusão de uma dimensão social com 

conscientização dos hortelãos urbanos 

sobre boas práticas no uso e gestão da 

água

• Esta ação é apoiada pelo Plano Geral de 

Drenagem de Lisboa (2016-2030), cujos 

objetivos têm uma estreita relação com a 

adaptação às alterações climáticas



Ação 4: Aumento da cobertura arbórea na 

infraestrutura verde

❑ Plantação de árvores de arruamento 

(4.000 plantas)

❑ Plantação em larga escala de zonas 

verdes (240.000 plantas)

• A infraestrutura verde contribui 
diretamente para adaptação climática 
– sequestro de carbono

• A sombra tem uma ação concreta na 
redução da temperatura da 
superfície, sendo as árvores 
consideradas uma das melhores 
soluções para combater o efeito da 
ilha de calor urbana





Ação 5: “Open Desk Office” para promover 

a replicação e a transferência de 

conhecimentos para a AML

❑ Capacitação interna

❑ Apoio externo 

• Esta ação engloba a maximização dos resultados do projeto - no caso, de 

medidas de adaptação às alterações climáticas - noutras áreas verdes urbanas, 

pertencentes à CML e privadas, não diretamente abrangidas pelo projeto

• Apoiar outros municípios da região de Lisboa e privados, com a colaboração da 

AML, que tenham interesse na promoção da adaptação às alterações 

climáticas, nos temas relacionados com:

• Instalação e manutenção de prados biodiversos

• Gestão da água, no âmbito de bacias de retenção e sistemas de 

monitorização de consumo de água

• Métodos de controlo de vegetação: necânico versus não necânico

• Gestão de cobertura arbórea: plantação, poda, rega, etc

• Gestão de espécies invasivas

• Uso de espécies nativas na infraestrutura urbana verde



Ação 6: Resultados e 

transferência/replicação através do 

envolvimento de parte interessadas

❑ Replicação dos resultados em Málaga

❑ Workshops regionais (Mediterrâneo)

❑ Reunião da Plataforma LIFE

• Esta ação pretende garantir a transferência e a replicação, fundamentais 
num projeto de demonstração, assegurando uma dimensão 
internacional pois envolve o município de Málaga (AM) mais 
diretamente, mas também outras partes interessadas nacionais e 
europeias
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Obrigado!

JÁ ESTAMOS ONLINE!
https://life-lungs.lisboa.pt/

https://life-lungs.lisboa.pt/

