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Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC2020/2030) 

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

 

1. DEFINIÇÃO, ANTECEDENTES E VISÃO DO PNAC 2020/2030 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) é um dos elementos que 

constituem o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) que assumiu como visão o 

desenvolvimento de uma economia competitiva e de baixo carbono, estabelecendo um novo 

paradigma de desenvolvimento para Portugal num contexto de Crescimento Verde. 

O PNAC centra-se na vertente de mitigação da política climática e engloba todos os setores da 

economia nacional. Identifica objetivos de política climática alinhados com o potencial custo-

eficaz de redução de emissões para assegurar a manutenção do país numa trajetória de baixo 

carbono. Uma vez que as emissões dos setores abrangidos pelo Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão (CELE) estão já reguladas por este instrumento comunitário, o PNAC 

incide prioritariamente sobre os setores não abrangidos pelo CELE (não-CELE) dado que é 

nestes setores que as políticas públicas nacionais terão maior influência e impacte, sem 

descurar a relevância e o papel que aquelas políticas podem desempenhar nos setores CELE. 

O PNAC: 

i. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais com base no 

potencial de redução de emissões custo-eficaz identificado na modelação efetuada; 

ii. Define metas setoriais que consubstanciam os objetivos de redução de emissões 

nacionais decorrentes do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e previstas no 

QEPiC; 

iii. Identifica um conjunto de opções de políticas e medidas setoriais com potencial custo-

eficaz, a desenvolver no âmbito dos trabalhos do SPeM, o qual assegura a 

operacionalização e responsabilização setorial na sua implementação. 
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O PNAC dirige-se fundamentalmente aos setores da Administração Pública, bem como às 

Administrações Regional e Local, às quais compete a conceção e implementação das políticas 

públicas de âmbito nacional, regional e local, e que nelas deverão integrar um conjunto de 

preocupações e procedimentos que contribuam para assegurar, nas respetivas competências e 

domínios de atuação, uma trajetória de baixo carbono. Paralelamente, e ao constituir-se ainda 

como um quadro de referência em matéria de informação, conhecimento e sensibilização, o 

PNAC dirige-se também a um conjunto alargado de partes interessadas, como sejam 

empresas, profissionais, organizações não-governamentais e cidadãos em geral, cujas 

atividades e comportamentos poderão contribuir, de forma mais ou menos direta, para mitigar 

os efeitos das alterações climáticas. 

O Despacho n.º 2441/2014, de 14 de fevereiro de 2014, procedeu à criação do Grupo de 

Trabalho (GT) do PNAC para acompanhamento da sua elaboração, atendendo ao seu caráter 

intersectorial. A coordenação geral compete à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), 

mas integra também as entidades responsáveis pelos diversos setores de atividade, 

nomeadamente a Direção Geral de Energia e Geologia, a Direção Geral do Território, o 

Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura e do Mar, o Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas, I.P, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 

I.P e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

 

2. OBJETIVOS 

Constituem objetivos do PNAC: 

i. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 

emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

ii. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com 

efeito de estufa (GEE) de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -

30% a -40% em 2030 em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus; 

iii. Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais 

(mainstreaming). 
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O PNAC contribui igualmente para os objetivos assumidos pelo QEPiC: 

i. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

ii. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para 

aumentar a ação individual e coletiva. 

 

3. ORGANIZAÇÃO 

A maturidade alcançada pela política climática a nível nacional permite evoluir para uma 

abordagem mais dinâmica de planeamento promovendo o envolvimento e a responsabilização 

dos diversos setores, tendo como objetivo a integração da política climática de mitigação nas 

políticas setoriais. 

O PNAC assume um carácter de compilação de outros instrumentos existentes (um “plano de 

planos”) e constitui um quadro de referência dinâmico para a identificação e definição de 

políticas e medidas setoriais, assente na avaliação ex-ante e ex-post das mesmas, na vertente 

de baixo carbono. 

Para esta evolução no sentido de uma maior integração e responsabilização dos setores é 

fundamental o acompanhamento próximo das tutelas setoriais ao nível de membros do 

Governo, papel que deverá ser assegurado por uma Comissão Interministerial para o ar e 

alterações climáticas. 

No âmbito do QEPiC é ainda estabelecido o Sistema Nacional de Políticas e Medidas (SPeM), 

visando promover uma maior definição das políticas e medidas e o seu acompanhamento e 

integração. O SPeM dá ainda resposta a um requisito estabelecido a nível comunitário1, 

assegura a gestão do processo de definição de políticas e medidas e de elaboração de 

projeções e promove a articulação entre o inventário nacional e as projeções de emissões. 

Através do SPeM, os setores podem identificar em maior detalhe as políticas e medidas 

relevantes, definidas nos seus próprios instrumentos de planeamento de políticas setoriais, a 

implementar no horizonte 2020 e 2030. 

                                                
1
 Designadamente no âmbito do Regulamento (UE) n.º 525/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

maio de 2013 (MMR), relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informação sobre 

emissões de GEE e de comunicação a nível nacional e da União de outras informações relevantes no que se refere 

às alterações climáticas. 



 

  

 4 

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

integrado o PNAC 2020/2030. 

 

 

FIGURA 1: 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: 
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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); 

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 o PNAC assume um carácter de compilação de outros instrumentos existentes (um 

“plano de planos”) e constitui um quadro de referência dinâmico para a identificação e 

definição de políticas e medidas setoriais, na vertente de baixo carbono; 

ii. Que o PNAC estabelece linhas de orientação para o desenvolvimento de políticas e 

medidas setoriais visando a redução das emissões de carbono e de gases com efeito 

de estufa (GEE) para a atmosfera, numa perspetiva ambientalmente sustentável e de 

inovação tecnológica; 

iii. Que o desenvolvimento das medidas setoriais ocorrerá no âmbito do SPeM e que as 

medidas identificadas deverão 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; 
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v. O envolvimento abrangente de entidades setoriais relevantes no desenvolvimento do 

PNAC; 

vi. Que o PNAC será sujeito a consulta pública. 

Conclui-se, pelas características acima explanadas que o Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020/2030 não se encontra no âmbito de aplicação do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de Junho. 


