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As alterações climáticas são um dos principais desafios da humanidade e o seu grave impacto
na fronteira luso-espanhola torna-se cada vez mais evidente.
Nos últimos anos, os esforços para combater as mudanças climáticas têm-se concentrado
principalmente na substituição de fontes de energia fóssil por energias renováveis e na
promoção da eficiência energética. No entanto, embora os avanços devam continuar nessa
direção, a emergência climática e a velocidade com que os cenários menos favoráveis estão a
ser alcançados mostram que isso não é suficiente.
A fronteira de Castela e Leão com Portugal é uma das áreas vulneráveis às alterações
climáticas no nosso território, como mostram os cenários climáticos disponíveis, que terão
consequências nas atividades económicas (sector agrícola e florestal, turismo, etc.) na saúde,
na biodiversidade e a frequência e intensidade de eventos extremos, como secas ou incêndios
florestais. Isto leva-nos a considerar a necessidade e a importância da cooperação
transfronteiriça na articulação de respostas coordenadas e inovadoras às alterações climáticas,
que permitam aumentar a resiliência do território fronteiriço e que, ao mesmo tempo, sirvam de
referência a nível europeu sobre a importância da cooperação e da ação conjunta para
enfrentar as alterações climáticas.
Neste contexto foi considerado oportuno, no contexto da Comunidade de Trabalho
transfronteiriça Centro de Portugal-Castilla y León (CENCYL) e também Norte e Castilla e León
(NORCYL), a organização de uma conferência enquadrada nas Conferências sobre o Futuro
da Europa dedicada às questões das alterações climáticas.
Assim, nos próximos dias 3 e 10 de novembro, irá ter lugar, no Campus de Viriato em Zamora,
a conferência transfronteiriça, "Respostas inovadoras da cooperação transfronteiriça às
mudanças climáticas".
Trata-se de um evento aberto ao público, em modelo hibrido, presencial e online.
Informação sobre o evento:
- Programa
- Faz ouvir a tua voz em Zamora
- O que é a Conferência sobre o Futuro da Europa?
- Evento inscrito na plataforma Conferência sobre o Futuro da Europa (inclui a localização do
campus).
Faça aqui a sua inscrição.
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