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Perguntas frequentes 

Quadro Estratégico de Política Climática (QEPiC) 

1. Porquê desenvolver um QEPiC? 

 Existe a convicção política, científica e técnica de que as alterações climáticas são uma 

realidade e uma prioridade nacional, determinando uma ação política articulada a vários 

níveis, seja em termos de mitigação (redução de GEE) ou adaptação aos impactes das 

alterações climáticas. 

 Por sua vez, atingiu-se um patamar de maior maturidade em matéria de políticas 

climáticas, tendo sido concluído um ciclo de aplicação dos instrumentos de política 

climática em matéria de mitigação e adaptação, designadamente o Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC) e a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 

(ENAAC).  

 Portugal assegurou com sucesso o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de 

alterações climáticas no âmbito do Protocolo de Quioto, tendo limitado o aumento das 

suas emissões a cerca de 13% em relação a 1990 em 2012 (a meta Quioto possibilitava um 

aumento de até 27%).  

 Está-se agora perante uma nova geração de instrumentos de política climática que 

deverão dar resposta à ambição de uma política climática com olhos no futuro e que 

permita alcançar os objetivos estabelecidos para Portugal neste contexto. Para esse 

efeito, torna-se necessário articular objetivos, instrumentos e instituições reconhecendo 

a transversalidade das políticas climáticas. Pretende-se assim uma abordagem mais 

dinâmica de planeamento, visando potenciar o envolvimento e promover a 

responsabilização dos diversos setores tendo como objetivo a integração da política 

climática nas políticas setoriais.  

 Na convicção de que a aproximação ao cidadão e à sociedade civil é fundamental para o 

sucesso das políticas climáticas. 

 Porque se pretende uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, num 

contexto de crescimento verde enquanto vantagem competitiva da economia nacional. 

 Esta ambição exige um quadro integrado, complementar e articulado de instrumentos 

de política climática no horizonte 2020/2030 que é estabelecido no âmbito do QEPiC. 
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2. Em que consiste o QEPiC? 

 O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) estabelece a visão e os objetivos da 

política climática nacional no horizonte 2020/2030. 

 Com o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), são emanadas orientações e é 

estabelecido um quadro integrado, complementar e articulado de instrumentos de política 

climática no horizonte 2020/2030. 

 

3. Qual a visão subjacente ao QEPiC? 

 O QEPiC tem como visão o desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de 

baixo carbono estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal num 

contexto de Crescimento Verde. 

 

4. Quais os objetivos do QEPiC? 

 A concretização da visão estabelecida para o Quadro Estratégico da Política Climática 

assenta nos seguintes nove objetivos: 

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

emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 

estufa; 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria 

de cooperação; 

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

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

aumentar a ação individual e coletiva; 

7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos 

climáticos nos domínios setoriais (mainstreaming). 
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5. Porquê o ano de 2030 como horizonte do QEPiC? 

 O QEPiC estabelece o quadro orientador da política climática nos horizontes 2020/2030 

assegurando desta forma a resposta nacional aos compromissos já assumidos para 2020 e 

propostos para 2030 (no âmbito da União Europeia e, a nível nacional, do Compromisso 

para o Crescimento Verde). 

 A nível europeu foi já estabelecida uma meta de redução de emissões para 2030 de pelo 

menos 40% em relação a 1990.  

 O estabelecimento de uma meta de redução de emissões de GEE para 2030, já adotada no 

Compromisso para o Crescimento Verde, traduz a aposta numa economia de baixo 

carbono enquanto contributo para o crescimento verde.  

 Pretende-se ainda dar um sinal de mais longo prazo da trajetória de baixo carbono que se 

pretende para o país criando condições e conferindo a estabilidade necessária para a 

realização de investimentos de baixo carbono. 

 

6. Quais as componentes do QEPiC? 

 O QEPiC inclui, nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas, os 

principais instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas 2020/2030 e a Estratégia Nacional para as Alterações 

Climáticas 2020, a aprovar neste contexto. Na vertente mitigação inclui também a 

implementação do Comércio Europeu de Licenças de Emissão. 

 O QEPiC aborda a dimensão internacional e de cooperação em matéria de alterações 

climáticas.  

 O QEPiC identifica as componentes de suporte do mesmo no que respeita a: 

o financiamento, no qual se destaca o Fundo Português de Carbono; 

o reporte e monitorização da implementação da política climática e das ações 

desenvolvidas, suportado no Sistema Nacional para Políticas e Medidas (SPeM), que 

se cria, no Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA) e no sistema de reporte no âmbito 

da ENAAC; 

o uma estrutura de governação, criando a Comissão Interministerial do Ar e Alterações 

Climáticas (CIAAC). 
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7. Qual o modelo de governação previsto? 

 O QEPiC prevê a constituição da Comissão Interministerial para o Ar e Alterações 

Climáticas (CIAAC), órgão de caráter político para acompanhamento da política climática e 

das políticas setoriais com impacte nos objetivos nacionais em matéria de ar e alterações 

climáticas, atendendo às sinergias existentes entre estes dois temas. 

 A CIAAC será constituída pelos membros do governo cujas matérias se relacionam com as 

políticas climáticas. 

 

8. Como se financia o QEPiC? 

 A autossustentabilidade do financiamento das políticas climáticas é assegurada pela 

consignação à política climática de um conjunto de receitas geradas pelas próprias 

políticas, com destaque para as receitas de leilão das licenças de emissão do CELE. 
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 O Fundo Português de Carbono, que recebe parte das receitas supramencionadas, assume 

um papel privilegiado enquanto instrumento financeiro para a implementação do QEPiC. 

 Os fundos estruturais e de investimento no período 2014-2020, ao abrigo do Portugal 

2020, e dos programas operacionais e regionais que o materializam assumem um papel 

muito relevante. Destaca-se em particular o POSEUR. 

 Outros fundos como o Fundo para a Eficiência Energética e o Fundo de Apoio à Inovação 

terão ainda um papel a desempenhar no financiamento dos projetos que se enquadrem no 

seu âmbito, em particular os da área energética. 

 

9. Como se relaciona o QEPiC com os objetivos de política energética? 

 Os objetivos de política energética, designadamente os relativos ao aumento da eficiência 

energética e ao aumento das energias de fontes renováveis, e os objetivos de política 

climática articulam-se e reforçam-se mutuamente. Nesse sentido, o PNAC adota as 

medidas previstas no PNAEE e o no PNAER. No horizonte 2030 o PNAC identifica opções 

custo-eficazes para dar seguimento aos objetivos nacionais definidos no CCV, no âmbito da 

política energética a nível da União Europeia. 

 

10. Como se relaciona o QEPiC com o Compromisso para o 

Crescimento Verde? 

 O QEPiC concretiza o Compromisso para o Crescimento Verde na sua dimensão de 

promoção de uma economia resiliente aos efeitos das alterações climáticas, competitiva e 

de baixo carbono. 

 O QEPiC assume o desafio de identificar opções de política para dar cumprimento aos 

objetivos estabelecidos no Compromisso para o Crescimento Verde e alcançar as metas 

nacionais aí estabelecidas, em particular as relativas à redução de emissões de gases com 

efeito de estufa. 

 O CCV inclui iniciativas que se enquadram no QEPiC como sejam a “Implementação do 

PNAC” e “Integrar a adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial”, entre outras. 
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11. Quais os sistemas de reporte e monitorização previstos? 

 O QEPiC contempla três sistemas de reporte e monitorização da implementação da política 

climática e das ações desenvolvidas: 

o o Sistema Nacional para Políticas e Medidas (SPeM), que é criado no âmbito do 

QEPiC e que será objeto de diploma próprio; 

o o Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA), criado pela RCM nº 68/2005, 

de 13 de janeiro e reestruturado pela RCM n.º 20/2015, de 14 de abril de 2015; 

o o sistema de reporte no âmbito da ENAAC, previsto nessa estratégia. 

 

12. O que justifica a criação destes sistemas? 

 O SNIERPA e o SPeM são sistemas, de implementação obrigatória, essenciais à avaliação 

do progresso alcançado em matéria de política climática e de reporte, através dos quais se 

demonstra o cumprimento das obrigações a nível da CQNUAC e comunitárias.  

 Tanto o SPeM como o SNIERPA, no que respeita a inventários de emissões, visam dar 

resposta às obrigações de reporte da CQNUAC e da UE, designadamente do Regulamento 

(EU) n.º 525/2013 de 21 de maio de 2013 (MMR). 

 Estes sistemas são ainda fundamentais no acompanhamento das responsabilidades 

setoriais suportando a gestão dinâmica que se pretende incutir na implementação da 

política climática. 

 

13. Em que consiste o SPeM? 

 O SPeM inclui as disposições institucionais, jurídicas e processuais aplicáveis para avaliar as 

políticas e elaborar as projeções de emissões de GEE em resposta ao estabelecido no 

Regulamento (EU) n.º 525/2013 de 21 de maio de 2013, 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 (MMR).  

 O SPeM estabelecerá: 
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i. Procedimentos para que os setores identifiquem políticas e medidas de mitigação e 

reportem a sua execução, acolhendo desta forma as políticas e medidas setoriais 

consideradas relevantes à medida que o planeamento setorial for evoluindo; 

ii. As responsabilidades de cada interveniente na implementação, monitorização, reporte 

e avaliação (ex-ante e ex-post) das medidas e dos seus efeitos, incluindo informação 

relativa a custos e benefícios ou em alternativa uma avaliação custo eficácia das 

medidas;  

iii. Monitorização do cumprimento dos objetivos nacionais e setoriais estabelecidos para 

a redução de emissões de GEE e de outras metas setoriais relevantes a qual terá por 

base as metodologias do inventário nacional de emissões; 

iv. Procedimentos relativos à elaboração de projeções e dos efeitos esperados das 

políticas e medidas a implementar, incluindo os procedimentos para seleção de 

pressupostos, metodologias e modelos a utilizar para avaliação de políticas e medidas 

e para projeções, contribuindo para suportar os exercícios de prospetiva a 

desenvolver; 

v. Procedimentos de controlo e garantia de qualidade e de análise de sensibilidade das 

projeções. 

 O SPeM é coordenado pela APA e constituído pelos representantes dos setores incluídos 

no PNAC, sem prejuízo de outros que venham a considerar-se relevantes. 

 

14. Em que consiste o SNIERPA? 

 O Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos (SNIERPA) garante a elaboração do inventário nacional de 

emissões antropogénicas por fontes e remoção por sumidouros de poluentes atmosféricos 

(INERPA), de acordo com os requisitos e diretrizes comunitárias e internacionais 

relevantes, e assegura a coerência, a comparabilidade, a exaustividade e o rigor das 

estimativas efetuadas tendo em conta o princípio do custo-eficiência. 

 O SNIERPA é coordenado pela APA a quem também compete elaborar e atualizar o INERPA 

e proceder ao respetivo envio às instâncias europeias e internacionais. No SNIERPA estão 

identificados pontos focais nos ministérios relevantes e entidades envolvidas. 


