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Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Avaliação do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho 

 

1. DEFINIÇÃO, ANTECEDENTES E VISÃO DA ENAAC 2020 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) corresponde ao 

delinear dos objetivos, atividades previstas e modelo de organização e funcionamento para o 

período 2020, com vista a promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas 

diversas políticas públicas e instrumentos de operacionalização, designadamente de carácter 

territorial, bem como na sociedade em geral. 

Esta Estratégia vem em sequência da primeira fase da ENAAC que decorreu entre 2010 e 

2013, do relatório de progresso desenvolvido com base nos trabalhos dos diversos grupos 

setoriais e da coordenação. 

A ENAAC 2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 

através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico 

e em boas práticas”, de forma a contribuir para o planeamento e desenvolvimento de uma 

sociedade e economia resiliente, competitiva e de baixo carbono. 

 

2. OBJETIVOS 

Para alcançar a sua visão para Portugal são definidos três objetivos para a ENAAC 2020, que 

procuram dar continuidade ao racional da primeira fase da ENAAC e dar uma orientação mais 

operacional e de implementação para a nova fase. Os três objetivos da ENAAC 2020 são: 

i. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

ii. Implementar medidas de adaptação; 

iii. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 
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A ENAAC deve evoluir no sentido de promover e auxiliar os vários sectores, a administração 

central, regional e local e os decisores políticos a encontrar os meios e as ferramentas para a 

transposição do plano teórico para o plano de atuação através de um maior foco na 

implementação eficiente de medidas de adaptação e promovendo a sua integração nas 

diversas políticas sectoriais e instrumentos de planeamento territorial. 

 

3. ORGANIZAÇÃO 

A prossecução coerente da visão e dos objetivos da ENAAC 2020 necessita de uma 

abordagem integrada, centrada na implementação traduzível em ações concretas a aplicar em 

todo o território nacional e que permita a cooperação com os restantes Estados-Membros da 

UE e múltiplos parceiros internacionais. 

A operacionalização de uma Estratégia com estas características requer uma estrutura flexível 

e dinâmica de forma a promover uma coerente integração vertical (entre escalas) e horizontal 

(entre sectores e organismos). 

A ENAAC 2020 está organizada em seis áreas temáticas e nove setores prioritários (Figura 1). 

As Áreas Temáticas promovem a coerente integração vertical das diferentes escalas 

necessárias à adaptação (da internacional à local) e a integração horizontal (dos diferentes 

sectores) através da coordenação e desenvolvimento de trabalho específico de carácter 

multissectorial. 

Os Setores Prioritários representam as unidades elementares de trabalho da ENAAC 2020, 

dando continuidade à fase anterior, tendo sido agora atualizados de forma a responder às 

necessidades identificadas. Estes setores devem igualmente contribuir para os trabalhos a 

desenvolver no âmbito das Áreas Temáticas. 

As seis Áreas Temáticas foram selecionadas tendo por base a experiência da primeira fase da 

ENAAC (2010-2013) e os objetivos para a ENAAC 2020. Foram identificadas Áreas Temáticas 

prioritárias e transversais, comuns à generalidade dos setores, como i) a investigação, ii) o 

financiamento, iii) a cooperação internacional e a iv) comunicação/divulgação. Paralelamente, 

num esforço de integração da adaptação nas políticas setoriais, identificam-se v) o 

ordenamento do território e vi) a gestão dos recursos hídricos como temáticas prioritárias, dado 

o seu carácter estratégico e transversal em termos de adaptação às alterações climáticas em 
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Portugal, tendo-se constatado na primeira fase da ENAAC a necessidade de uma abordagem 

particular, com base numa melhor articulação com os setores envolvidos.  

 

FIGURA 1: ESQUEMA REPRESENTATIVO DAS ÁREAS TEMÁTICAS E SETORES PRIORITÁRIOS 

 

As Áreas Temáticas promovem a coerente integração vertical das diferentes escalas 

necessárias à adaptação (da internacional à local) e a integração horizontal (dos diferentes 

setores) através da coordenação e desenvolvimento de trabalho específico de carácter 

multissetorial (Quadro 1). Cada Área Temática deverá equacionar nos seus trabalhos 

propostas de atuação, incluindo medidas prioritárias transversais e setoriais, e identificar os 

respetivos instrumentos de financiamento, regulamentares, fiscais e outros, acompanhadas de 

indicadores e metas, sempre que possível e adequado. 
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QUADRO 1: ATRIBUIÇÕES DE CADA ÁREA TEMÁTICA 

Investigação e inovação 

Promover a ciência e o 

conhecimento nacionais nas 

áreas relevantes para uma 

coerente implementação da 

ENAAC 

Financiar e Implementar a 

Adaptação 

Priorizar e articular fundos e 

meios disponíveis para o 

coerente financiamento das 

opções e medidas de Adaptação 

necessárias à implementação da 

ENAAC. 

Estabelecer eficazes 

mecanismos de reporte, 

designadamente no âmbito das 

obrigações internacionais. 

Integrar a Adaptação no 

Ordenamento do Território 

Promover a introdução da 

componente adaptação nos 

instrumentos de política e gestão 

territorial, a todas as escalas 

relevantes para uma coerente 

implementação da ENAAC. 

Cooperação Internacional 

Promover o trabalho de 

cooperação com outros países 

nas temáticas necessárias à 

implementação da ENAAC e das 

estratégias equivalentes nesses 

países e regiões do mundo, 

privilegiando os países 

prioritários para a cooperação 

portuguesa. 

Comunicação e Divulgação 

(Plataforma Nacional de 

Adaptação) 

Apoiar o desenvolvimento, 

sistematização e disseminação 

da informação necessária à 

tomada de decisão 

Integrar a Adaptação na 

Gestão dos Recursos Hídricos 

Promover a introdução da 

componente adaptação nos 

instrumentos de política, 

planeamento e gestão dos 

recursos hídricos nacionais, a 

escalas relevantes para uma 

coerente implementação da 

ENAAC. 

 

Os nove Setores prioritários e respetivos Grupos de Trabalho Setoriais (GT) identificados para 

a promoção e implementação da adaptação em Portugal são os seguintes: 

1) Agricultura (GT AGRI) 

2) Biodiversidade (GT BIODIV) 

3) Economia (indústria, turismo e serviços) (GT ECON) 

4) Energia e segurança energética (GT ENERG) 

5) Florestas (GT FLORT) 

6) Saúde humana (GT SAÚDE) 

7) Segurança de Pessoas e Bens (GT SEGUR) 

8) Transportes e Comunicações (GT TRANS) 

9) Zonas Costeiras e Mar (GT MAR) 
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Tendo em consideração a visão, os objetivos e as Áreas Temáticas da ENAAC, cada Grupo de 

Trabalho Setorial tem como competências: 

i. Promover a identificação, análise e avaliação dos principais impactes, vulnerabilidades, 

opções e medidas de adaptação para cada setor; 

ii. Envolver os diversos agentes setoriais nas atividades dos Grupos de Trabalho; 

iii. Promover a integração da componente adaptação em todas as políticas relevantes e 

instrumentos de planeamento setoriais; 

iv. Identificar necessidades e falhas de conhecimento relevantes para o setor; 

v. Promover o desenvolvimento e avaliação de estudos setoriais em adaptação, incluindo 

a identificação de fontes de financiamento e mecanismos de monitorização e avaliação; 

vi. Apresentar plano e relatório de atividades de acordo com o estabelecido pela 

coordenação da Estratégia; 

vii. Contribuir ativamente para os trabalhos das diferentes Áreas Temáticas, de acordo com 

os objetivos da estratégia. 

A Figura seguinte identifica a organização proposta para a política climática onde está 

integrada a ENAAC 2020. 
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FIGURA 2: COMPONENTES DO QEPiC E PAPEL DO PNAC 

4. ÂMBITO DA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 232/2007 

O âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que estabelece o regime 

a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, 

abrange: 

i. Planos e programas que constituam enquadramento para a futura aprovação de 

projetos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio 

(avaliação de impacte ambiental); 

ii. Planos e programas que tenham eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios, 

num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona 

de proteção especial ou que devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências 

ambientais (no âmbito da transposição das diretivas aves e habitats); 
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iii. Planos e programas não previstos nas alíneas anteriores mas que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como 

suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do referido diploma, compete à entidade responsável pela 

elaboração do plano ou programa averiguar se o mesmo se encontra sujeito a avaliação 

ambiental. 

Considerando: 

i. Que a ENAAC assume uma lógica colaborativa e de facilitação de ações setoriais 

através da promoção de parcerias e identificação de linhas de orientação para a 

adaptação às alterações climáticas; 

ii. Que a ENAAC não apresenta características adequadas para enquadrar diretamente 

projetos, nem tem subjacente qualquer plano ou programa para futura aprovação de 

projetos qualificados como suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente; 

iii. Que o desenvolvimento das medidas setoriais deverá integrar o planeamento dos 

diferentes setores de política, numa lógica de mainstreaming da política climática nas 

políticas setoriais; 

iv. Que a avaliação de eventuais efeitos ambientais será mais adequadamente avaliada no 

âmbito dos planos e programas setoriais que concretizem a materialização de projetos 

concretos como foi realizado por exemplo nos casos do Plano Estratégico dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (PERSU 2020), Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 

(PNGR) e PENSAAR 2020 – Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de 

Água e Saneamento de Águas Residuais; 

v. O envolvimento abrangente de entidades setoriais relevantes no desenvolvimento da 

ENAAC; 

vi. Que a ENAAC será sujeita a consulta pública. 

Conclui-se, pelas características acima explanadas inerentes à Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas 2020 não se encontra no âmbito de aplicação do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 


