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QEPiC – Enquadramento  



1. Convicção politica, científica e técnica sobre impacto alterações climáticas  

2. Maturidade nacional em matéria de politicas climáticas  

3. Uma nova geração de instrumentos – PNAC 2020/2030, ENAAC 2020 

4. Necessidade de articular objetivos, instrumentos e instituições  

5. Promover a aproximação ao cidadão e à sociedade civil é fundamental 

6. Promover uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono 5 

Estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, 

articulando e integrando diversos instrumentos e medidas, assentando num conjunto de 

pressupostos: 

QEPiC – Pressupostos  
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Crescimento Verde  

e desenvolvimento de uma economia 

competitiva, resiliente e de baixo carbono 

QEPiC – Visão  



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 
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QEPiC – Objetivos  



6. Melhorar a comunicação e envolver a sociedade nos desafios 
das alterações climáticas, aumentando 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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QEPiC – Objetivos  
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Estratégia 

Nacional do 

Ar  

(ENAR) 

 

 

 

 

 

Roteiro Nacional de 

Baixo Carbono 2050 
Estratégia Nacional de 

Adaptação às  

Alterações Climáticas 

(ENAAC2020) 

Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão 

(CELE) 

Sistema Nacional de Políticas e 

Medidas e  

Projeções (SPeM) 

Fundos Comunitários (Portugal 2020; LIFE;…) 2014-2020  

Sistema Nacional Inventário Emissões 

por Fontes e Remoção por Sumidouros 

Poluentes Atmosféricos (SNIERPA) 

Fundo Português de Carbono (FPC)  

Programa Nacional 

para as Alterações 

Climáticas (PNAC) 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL DO AR E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

(CIAAC) 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS AR 

Sistema de reporte no 

âmbito da ENAAC 

QEPiC – Componentes 
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Programa Nacional para as  

Alterações Climáticas  

PNAC 2020/2030 
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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 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. 
 

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

(mainstreaming). 

PNAC 2020/2030 – Objetivos  



PNAC 2020/2030 – Ambição   

Descarbonizar o consumo e a produção de energia 

Posicionar Portugal como fornecedor de FER para a UE 

Reduzir a dependência energética do país, diversificação 
das fontes de energia, a redução dos desequilíbrios da balança comercial 
e a segurança do abastecimento 

Promover o transporte coletivo em alternativa à utilização do 
automóvel  individual fomentando a transferência modal e um melhor 
funcionamento das redes de transporte 

Promover a mobilidade elétrica, criando condições para uso mais 
alargado e para a constituição de um cluster industrial nesta área 

12 
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Proporcionar uma perspetiva de longo prazo para orientação e 
estabilidade das políticas setoriais 

Fomentar a investigação e a inovação, o desenvolvimento e a 
demonstração de recursos e tecnologias de baixo carbono 

Promover a eficiência no uso de recursos e a economia circular 

Assegurar práticas agrícolas sustentáveis e o reforço da 

capacidade de sequestro de CO2 da floresta nacional 

Contribuir para melhorar a qualidade do ar, sobretudo nas 
cidades, com impactes positivos na saúde pública e no ambiente 

PNAC 2020/2030 – Ambição  
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• Após um rápido crescimento das emissões de GEE na década de 90, foi atingido o 

pico em 2005, registando-se depois um decréscimo significativo e sustentado. 

• Consolidou-se uma trajetória de descarbonização da economia nacional a manter. 

Portugal cumpriu os seus 

objetivos no âmbito do 

Protocolo de Quioto  

(1º período de cumprimento) 

Meta Quioto 

PNAC 2020/2030 – Evolução emissões GEE 
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Metas UE Pacote Energia-Clima 

20%  
Renováveis 
 

10%  
Renováveis nos 
transportes 
 

20%  
Eficiência Energética 
 

20%  
Redução de GEE 

Metas Portugal Pacote Energia-Clima 

31%   
Renováveis 

 

10%  
Renováveis nos transportes 
 

20%  
Eficiência energética 

+1%  
Limitação de emissões GEE nos 
setores não-CELE 

Metas nacionais adicionais 

… 

25%   
Eficiência energética na 
economia 

30% 
Eficiência energética na 
Administração Pública 

Metas Pacote europeu Energia-Clima 2020 

PNAC 2020/2030 – Metas 2020 
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Meta redução de 40% 

GEE  

(43% CELE e  

30% não-CELE face a 

2005) 

Meta vinculativa de 

renováveis para a 

União Europeia de 

27% como um todo 

Meta indicativa de 

eficiência energética 

para a União Europeia 

de 27% como um todo 

a ser revista em 2020 

Meta para as 

interconexões 

energéticas de 15% da 

capacidade de 

interligação 

Reforma estrutural 

CELE: Criação da 

Reserva de 

Estabilidade 

Governança e 

processo: Planos 

Nacionais de Energia 

e Clima a serem 

avaliados pela 

Comissão 

Metas Pacote europeu Energia-Clima 2030 

PNAC 2020/2030 – Metas 2030 
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* Contingente aos resultados das negociações europeias 

Metas nacionais clima e energia 2020 e 2030 estabelecidas no 

âmbito do Compromisso para o Crescimento Verde, constituindo o 

referencial para o PNAC em matéria de redução de emissões de CO2. 

PNAC 2020/2030 – Metas CCV 

Objetivo*   2020   2030   

Reduzir as emissões de CO 2e   (sem  

LULUCF) (Mt CO 2e )   
68  –   72   52,7    –   61,5   

Redução 30% - 40% em  

relação a 2005   

Reforçar o peso das energias  

renováveis (%)   
31%   40%     

Aumentar a eficiência energética  

(tep/M€PIB)   
122   101   

Redução de 30% sobre  

baseline   energética   
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1.º 
período 

CELE 

1.º período 
Protocolo de 

Quioto 

2.º período Protocolo de 
Quioto 

Pacote Energia-Clima 2020 

Pacote Energia-Clima 2030 

Redução de emissões em 

2030 (CCV): -30% a -40% 

face a 2005 

Metas de emissões não-CELE 

Trajetórias CCV 2020/2030 

(emissões totais) 

Meta Quioto 

(emissões nacionais 

2008-2012) 

Redução de emissões em 

2020 (CCV): -18% a -23% 

face a 2005 

Intervalo de metas 

estimadas em 2030 para 

Pacote Energia-Clima 2030  

(não-CELE) 

PNAC 2020/2030 – Trajetória de emissões CCV 



Objetivos setoriais de redução de emissões de GEE a atingir face a 2005 

19 

Os objetivos foram estabelecidos: 

• Mantendo em 2020 os níveis de emissão verificados em 2012, com exceção do 

setor resíduos em que se utilizou a meta de redução de emissões prevista no 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 (PNGR). 

• Para 2030 foi considerada a média dos níveis de redução de emissão dos 

cenários de política analisados, de forma a alcançar a meta global de emissões de 

GEE estabelecida no CCV. 

PNAC 2020/2030 – Metas setoriais 

Setor 2020 2030 

Não-CELE -15% -31% 

   

Serviços -65% -69% 

Residencial -14% -15% 

Transportes -14% -26% 

Agricultura -8% -11% 

Resíduos
* 

-14% -26% 
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1.º 
período 

CELE 

1.º período 
Protocolo de 

Quioto 

2.º período Protocolo de Quioto 
Pacote Energia-Clima 2020 

Pacote Energia-Clima 2030 

Metas de emissões não-CELE 

Trajetórias CCV 2020/2030 

(emissões totais 

Meta Quioto 

(emissões nacionais 

2008-2012) 

Trajetórias de emissões CELE 

Não-CELE: Outros (gases fluorados e indústria não-CELE) 

Não-CELE: Transportes 

Não-CELE: Residencial 
Não-CELE: Serviços 

Não-CELE: Agricultura 

Não-CELE: Resíduos 

PNAC 2020/2030 – Trajetórias setoriais de emissões 

Redução de emissões em 

2030 (CCV): -30% a -40% 

face a 2005 

Redução de emissões em 

2020 (CCV): -18% a -23% 

face a 2005 



• Para a prossecução dos objetivos e metas estabelecidas no 

PNAC são identificadas propostas de P&M. 

• As P&M de baixo carbono identificadas sustentam-se em: 

– documentos de política setorial 

– orientações retiradas da modelação 

– contributos dos setores 

• Foram especialmente consideradas as iniciativas do 

Compromisso para o Crescimento Verde e as medidas 

entretanto implementadas no âmbito da reforma da                  

 fiscalidade ambiental. 
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PNAC 2020/2030 – Políticas e medidas 



• Iniciativas Setoriais 

• Eixos transversais 

• Áreas de intervenção 
integrada 
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PNAC 2020/2030 – Organização das P&M 



• Medidas constantes do PNAEE e PNAER 

• Medidas constantes do PERSU 2020, PNGR 2020 e PENSAAR 2020 

• Promoção da utilização do transporte público 

• Promoção da mobilidade elétrica, incluindo programa dirigido à 

Administração Pública 

• Promoção da produção e autoconsumo de energia renovável 

• Descarbonização do parque de edifícios do Estado 

• Taxa de carbono – entretanto implementada na reforma da 

 fiscalidade verde 
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PNAC 2020/2030 – Exemplo de P&M 
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PNAC 2020/2030 – Exemplo de P&M 



• Visa dinamizar a avaliação de progresso na implementação das políticas 

e medidas setoriais, potenciando o envolvimento e reforçando a 

responsabilização dos setores.  

• As P&M identificadas constituem opções consideradas interessantes e 

viáveis no contexto da evolução para uma economia de baixo carbono.  

• Ponto de partida para a identificação de medidas custo-eficaz a 

implementar pelos setores no contexto do SPeM.  

• Sistema em construção e a ser aprovado por RCM no seguimento da 

aprovação do QEPiC e do PNAC. 
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Sistema Nacional de Políticas e Medidas 

PNAC 2020/2030 – SPeM  



• Plano de “2.ª geração” que aposta na integração da política climática nas 

políticas setoriais e uma maior responsabilização dos setores alicerçado no 

nível de maturidade alcançado pela política nacional de clima. 

• PNAC reforça o seu caráter de “Plano de Planos” assumindo um conjunto 

de P&M já constantes de planos setoriais. 

• Processo de implementação dinâmico conferindo aos setores a 

oportunidade de identificação das P&M que contribuem para os objetivos 

do PNAC, suportado no SPeM e no estabelecimento de metas setoriais de 

redução de emissões. 

• Áreas transversais e de intervenção integrada tendo em vista uma 

organização das medidas mais vocacionada para a sua implementação. 
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PNAC 2020/2030 – Aspetos inovadores 



Estratégia Nacional de  

Adaptação às  

Alterações Climáticas  

ENAAC 2020 



Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 

através da contínua implementação de soluções baseadas no 

conhecimento técnico-científico e em boas práticas.  
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ENAAC 2020 – Visão  



29 

ENAAC 2020 – Áreas Temáticas e Objetivos 



Áreas Temáticas – Investigação e Inovação 

• Desenvolver uma agenda nacional de PRIORIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO e demonstração em adaptação 
(inclui possível PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO em 
adaptação às alterações climáticas) 

• Apoiar a assinatura de PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO ENTRE 
INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS nacionais e internacionais e os 
organismos envolvidos na implementação da Estratégia 

• Apoiar a PARTICIPAÇÃO DA CIÊNCIA PORTUGUESA em projetos 
nacionais e internacionais nas temáticas relacionadas com a 
Estratégia 

• Promover a ligação e PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES 
ENVOLVIDOS na Estratégia EM REDES INTERNACIONAIS na área 
da adaptação e alterações climáticas 

• PROMOVER A CAPITALIZAÇÃO DOS PROGRESSOS no 
conhecimento e inovação por parte do tecido empresarial 
português 

30 

ENAAC 2020 – I&D 

Dinamização: 
• FCT 
• IPMA 
• APA 



Áreas Temáticas – Financiar, Implementar e Reportar a Adaptação 

• Desenvolver INDICADORES DE UTILIZAÇÃO DE FUNDOS para 
Adaptação 

• Contribuir para os termos de referência de PROGRAMAS DE 
CANDIDATURAS DE PROJETOS de Adaptação com apoio do 
FPC 

• Procurar desenvolver NOVOS ESQUEMAS DE 
FINANCIAMENTO DE GESTÃO PRIVADA 

• Desenvolver MECANISMOS ADEQUADOS DE REPORTE em 
matéria de adaptação às alterações climáticas, incluindo 
desenvolvimento de indicadores 

31 

ENAAC 2020 – Financiamento e Implementação 

Dinamização: 
• APA 
• ADC 
• IFAP 



Áreas Temáticas – Cooperação Internacional 

• Desenvolver uma agenda nacional de prioridades de APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO EM ADAPTAÇÃO 

• Assegurar a COERÊNCIA COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO e 
a agenda e compromissos internacionais 

• Estabelecer um SISTEMA DE COOPERAÇÃO IBÉRICA DE ADAPTAÇÃO 
às alterações climáticas 

• PARTICIPAR NAS REDES INTERNACIONAIS com foco na adaptação às 
alterações climáticas promovendo as trocas de conhecimento e o 
estabelecimento de parcerias de desenvolvimento de projetos 

• Apoiar POLÍTICAS DE COOPERAÇÃO ATIVA EM ADAPTAÇÃO 
promovendo a troca de conhecimento, de tecnologia e de boas 
práticas de adaptação 

• Acompanhar o desenvolvimento de INDICADORES INTERNACIONAIS 
PARA MONITORIZAÇÃO da componente adaptação em projetos de 
apoio ao desenvolvimento 

• Apoiar o REPORTE DAS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO nacional em 
matéria de adaptação 32 

ENAAC 2020 - Cooperação 

Dinamização: 
• Camões  
• DGAE/MNE  



Áreas Temáticas – Comunicação e Divulgação 

• Desenvolver uma PLATAFORMA NACIONAL DE ADAPTAÇÃO 
que centralize informações, progressos, e a interação de 
atores no âmbito da adaptação às alterações climáticas  

• Promover a RECOLHA, SISTEMATIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

• DISPONIBILIZAR gratuitamente a necessária INFORMAÇÃO 
CLIMÁTICA E FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO em 
adaptação no setor público e privado 

• Adotar planos de comunicação tendo em vista a 
SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL em relação às 
alterações climáticas 
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ENAAC 2020 – Comunicação  

Dinamização: 
• APA 
• IPMA 



Áreas Temáticas – Integrar a Adaptação no Ordenamento do Território 

• Promover a divulgação de informação e de outros recursos de 
apoio que ORIENTE OS DIVERSOS AGENTES SETORIAIS NA 
GESTÃO ATIVA DA ADAPTAÇÃO às alterações climáticas nas 
suas atividades de forma enquadrada com as especificidades 
locais e regionais 

• Mapear, analisar e apresentar propostas para ALTERAÇÃO DOS 
PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA E PLANEAMENTO 
TERRITORIAL existentes 

• Promover a ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS por 
forma a assegurar a integração da adaptação nos IGT 

• Promover a integração da adaptação no Programa de Ação do 
PNPOT e nas Agendas de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável 

34 

ENAAC 2020 – Ordenamento do Território 

Dinamização: 
• DGT 
• ANMP 
• APA 



Áreas Temáticas – Recursos Hídricos 

• Incorporar a componente adaptação nos principais 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, PLANEAMENTO E GESTÃO DA 
ÁGUA 

• Promover a divulgação de informação e de outros recursos de 
apoio que ORIENTE OS DIVERSOS AGENTES SETORIAIS NA 
GESTÃO ATIVA da adaptação às alterações climáticas nas suas 
atividades de forma integrada com a gestão dos recursos 
hídricos e enquadrada com as especificidades das bacias 
hidrográficas 

• Propor e acompanhar a IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 
ADAPTAÇÃO de âmbito de gestão dos recursos hídricos 
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ENAAC 2020 – Recursos Hídricos 

Dinamização: 
• APA 



GT AGRI GT BIODIV GT ECON 

GT ENERG GT FLORT 

GT TRANS 

GT SEGUR 

GT SAUDE GT MAR 

Grupo 
Coordenação (GC) 

Painel Científico 
(PC) 

Áreas Temáticas 

Aconselha 

Reporta 

Setores Prioritários 

Comissão Interministerial para o Ar e Alterações Climáticas (CIAAC) 

36 

ENAAC 2020 – Governação  



Grupos de Trabalho Setoriais Dinamização e 

coordenação 

GT AGRI Agricultura GPP; DGADR 

GT BIODIV Biodiversidade ICNF 

GT ECON Economia (indústria, turismo e 

serviços) 

DGAE/ME 

GT ENERG Energia e segurança energética DGEG 

GT FLORT Florestas ICNF 

GT SAUDE Saúde humana DGS 

GT SEGUR Segurança de Pessoas e Bens ANPC 

GT TRANS Transportes e Comunicações IMT; ANACOM 

GT MAR Zonas Costeiras e Mar APA; DGPM 
37 

ENAAC 2020 – Grupos Setoriais 



Competências 

• CONTRIBUIR PARA OS TRABALHOS DAS AT de 
acordo com os objetivos da estratégia 

• Identificar e analisar os IMPACTOS, 
VULNERABILIDADES E MEDIDAS de adaptação 

• ENVOLVER OS AGENTES SETORIAIS 

• INTEGRAR A ADAPTAÇÃO nas políticas e 
instrumentos de planeamento setoriais 

• IDENTIFICAR LACUNAS de conhecimento 

• Promover ESTUDOS SETORIAIS em adaptação, 
identificar FONTES DE FINANCIAMENTO e 
mecanismos de MONITORIZAÇÃO 

• Apresentar PLANO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
38 

ENAAC 2020 – Grupos Setoriais 
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ENAAC 2020 – Cronograma  


