
ReNaturAdapt
Renaturalizar para Adaptar



1. 

Enquadramento

O problema

• Historicamente, o concelho de Loures foi atingido por inundações e cheias rápidas
frequentes, com danos materiais e mortes. Prevê-se que a frequência destes eventos
possa aumentar tendo em conta as previsões climáticas para o território



1. 

Enquadramento

A solução

• ReNaturAdapt surge da preocupação do Município de Loures com uma mudança de
paradigma em relação ao tipo de atuação perante as linhas de água – procura do
enquadramento estratégico das mesmas no território enquanto recurso económico,
social e ambiental, apostando na sua valorização;

• O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), procura
concretizar o segundo objetivo da ENAAC2020—implementar medidas de adaptação,
com incidência nas intervenções físicas com impacto direto no território. Este projeto
vem então preconizar uma das linhas de ação, nomeadamente medidas que
diminuam o risco associado ao aumento da frequência e da intensidade de eventos de
precipitação extrema. Assim promove-se a valorização do território e a estruturação
de uma sociedade mais adaptada às alterações climáticas.



2.

ReNaturAdapt
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3.Objetivos

Re (NaturAdapt)

Re (de renaturalizar)
Com este pilar propõe-se a limpeza, a renaturalização da paisagem ribeirinha e a criação

das condições de habitat da flora e da fauna, permitindo melhorar a capacidade de

resiliência hidrológica e ecológica do sistema fluvial de troços de linhas de água

considerados prioritários devido à sua vulnerabilidade (5 troços previamente

identificados), através de técnicas de Engenharia Natural.



3.Objetivos

Re (NaturAdapt)

Re (de renaturalizar)

Antes Depois



3.Objetivos

(Re) Natur (Adapt)

Natur (de natureza)
• O ReNaturAdapt é um projeto que procura não só adaptar o território, mitigando 

vulnerabilidades, mas também envolver a população nessa missão. O Município de 
Loures procura proactivamente disseminar a informação, acreditando que um 
munícipe informado é mais capaz na hora de tomar decisões sustentáveis. 

• Pretende-se assim dinamizar ações de voluntariado que liguem a população ao 
ReNaturAdapt, através de atividades para plantação de espécies autóctones junto dos 
troços intervencionado. 



3.Objetivos

(Re) Natur (Adapt)

Natur (de natureza)
• Após o término das obras de 

renaturalização nos troços de linhas de 
água escolhidos, irá ser dinamizado o 
Piquenique Sustentável ReNaturAdapt
junto da linha de água do Parque Adão 
Barata, com a criação de uma mascote 
para o efeito o “Guarda Rios”. 

Desta forma, será possível ter como público-
alvo as famílias que visitam o parque, 
criando uma ligação entre o conceito de 
lazer e os rios. Será ainda dinamizado um 
debate com as famílias de forma a refletir 
sobre as vulnerabilidades do Município e 
medidas de adaptação possíveis para as 
mesmas.



3.Objetivos

(ReNatur) Adapt

Adapt (de adaptar)

• Durante o desenrolar do projeto, será desenvolvido um Caderno de Boas Práticas e 
Técnicas Aplicadas, o ReNaturRio. Este manual será uma ferramenta importante, não 
só na disseminação do projeto, mas também na promoção da replicabilidade do 
mesmo focando-se nas técnicas de renaturalização para promoção da adaptação às 
alterações climáticas. As opções de adaptação propostas estarão em linha com o 
desenvolvido no Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água de Loures e o 
Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Loures.



4.Resultados 

Esperados

Troços de linhas de 
água 
intervencionados

5

De intervenção

34500 
m2

Árvores Plantadas

4075

De redução de 
espécies invasoras

100%
Pessoas envolvidas 
nas ações de 
comunicação

200
Manuais de boas 
práticas entregues 
a outros 
Municípios

20




