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PREFÁCIO

O Relatório do Estado do Ambiente (REA) comemora 
este ano trinta anos de informação e análise do estado 
do ambiente em Portugal. Um exercício anual que per-
mitiu identificar os progressos alcançados, mas tam-
bém reconhecer os constrangimentos existentes em 
matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável.

Nos últimos 30 anos, a evolução das políticas de am-
biente nacionais esteve alicerçada sobretudo nas polí-
ticas europeias e no seu vasto enquadramento norma-
tivo. A transposição de Diretivas e a necessidade de 
atingir os objetivos e metas presentes na regulamenta-
ção europeia levou a que Portugal alcançasse um qua-
dro robusto de instrumentos e normas ambientais. 

Concomitantemente, o estado do ambiente melhorou 
nas diversas áreas, alicerçado sobretudo no aumento 
do conhecimento científico que, como não podia dei-
xar de ser, também evoluiu, estabelecendo relações de 
compreensão sistémica dos acontecimentos. 

De facto, a forma como percecionamos os desafios 
ambientais foi-se alterando ao longo destes 30 anos. 
De desafios ambientais locais assentes em relações 
lineares de causa-efeito, abordados através de políti-
cas direcionadas e instrumentos específicos, patente 
nos anos 70/80, passámos para desafios ambientais 
regionais de causas cumulativas nos anos 80/90, cuja 
abordagem se baseou na integração de políticas e na 
consciencialização pública. Nos anos 90/2000 até à 
atualidade, surgiram os desafios ambientais globais de 

causas sistémicas, que exigem uma análise integrada e 
instrumentos integradores de políticas.

Intensifica-se assim a necessidade de uma adequada 
e rigorosa informação ambiental, que assuma um ca-
ráter mais analítico e prospetivo, passando a abordar 
as principais tendências ambientais e a fazer análises 
mais aprofundadas. 

Com o objetivo de fomentar uma reflexão mais apro-
fundada sobre alguns dos atuais desenvolvimentos da 
política ambiental, o REA 2017 retoma a publicação de 
artigos sobre temáticas ambientais, também presentes 
na edição de 2015. São 11 artigos que contemplam te-
mas tão diversos como a seca de 2017, o ordenamento 
do território, as estratégias municipais de adaptação 
às alterações climáticas, o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica, a Estratégia Nacional de Educação Ambien-
tal, a Economia Circular, as guias eletrónicas de acom-
panhamento de resíduos, os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, a conservação e gestão sustentável 
do oceano, o lixo marinho e a plataforma única de ins-
peção e fiscalização da agricultura, mar e ambiente.

Em nome da Agência Portuguesa do Ambiente, quero 
agradecer a preciosa colaboração das várias entidades e 
pessoas envolvidas na preparação e publicação do REA 
2017, e endereçar um agradecimento muito especial aos 
autores dos artigos, que contribuíram para alargar o es-
paço de reflexão e análise em matéria de ambiente.

O Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente,
Nuno Lacasta
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01. GESTãO DE RECuRSOS HÍDRICOS 
- A SECA DE 2017

CARACTERíSTICAS DA SECA DE 2017
O ano hidrológico de outubro de 2016 a setembro de 
2017 fica marcado pela situação de seca extrema, a 
qual se prolongou no início do ano hidrológico seguin-
te, e que determina, em particular nas bacias hidrográ-
ficas do Douro (interior), do Mondego, do Tejo, Sado e 
Guadiana, grandes dificuldades na atividade agrícola, 
bem como alguns constrangimentos de abastecimento 
de água a populações em diversas partes do país, no-
meadamente a pequenas povoações ainda dependen-
tes de sistemas não integrados. 

Ainda não tinha terminado o ano hidrológico assim 
como as principais campanhas de rega de Verão (as 
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SECO

Esta situação foi em grande medida determinada por 
um período de abril a setembro (semestre seco) par-
ticularmente quente e seco, sendo o valor médio da 
temperatura máxima de 27,7 °C, o mais alto desde 1931, 
sendo este segundo semestre o mais seco desde 1931, 
logo após o de 2005 (Figura 1). Neste semestre todos 
os valores mensais de precipitação foram inferiores ao 
normal.

Face a esta situação, e apesar da resiliência de gran-
de parte das origens de água para consumo humano, a 
partir de meio do verão verificou-se em muitos locais 
a necessidade de reduzir consumos de água para rega, 

FIGURA 1 – Temperatura e precipitação no semestre seco (período de abril a setembro), 1931-2017

Fonte: IPMA, 2017

que naturalmente mais água exigem), e a quase com-
pleta ausência de precipitação já determinava cada vez 
maiores problemas de disponibilidade de água em vá-
rios locais do território, inclusivamente de água para 
consumo humano. A bacia do Sado desde janeiro de 
2016 que estava no nível máximo de seca hidrológica.

Segundo o Boletim Climatológico de setembro de 2017 
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 
no ano hidrológico de 2016/2017 verificou-se em ter-
ritório nacional uma precipitação total de 621,8 mm, 
valor que representa cerca de 70% do normal, sendo o 
nono registo mais baixo desde 1931. 

de modo a ser assegurada a disponibilidade de água 
para abastecimento público. Esta situação foi mais 
evidente nas bacias do Tejo, Sado e Guadiana, regiões 
onde as práticas agrícolas assentam em grande parte 
em culturas irrigadas. Na generalidade das albufeiras a 
produção de energia foi também muito reduzida. 

No respeitante à evolução das reservas hídricas subter-
râneas ao longo do ano hidrológico 2016-2017, verifi-
cou-se que diversas massas de água apresentaram, de 
forma recorrente, o nível de água subterrânea inferior 
ao percentil 20. 

http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20171013/kOqtdIUPrEKkqtxFnawS/cli_20170901_20170930_pcl_mm_co_pt.pdf
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Com o fim do período de rega mais acentuado, seria 
de esperar uma gradual recuperação dos níveis de ar-
mazenamento de água, quer superficiais, quer subter-
râneos. Mas face à quase total ausência de precipitação 
em todo o território nacional desde o passado mês de 
abril, os níveis de armazenamento mantêm-se muito 
reduzidos, tendo vindo a crescer o número de agrega-
dos populacionais que já não podem beneficiar da ori-
gem de água habitual, tendo no entanto sido sempre 
garantido o abastecimento de água com a qualidade 
adequada. 

Considerando toda a infraestruturação de que o país 
beneficia ao nível dos serviços da água (origens, tra-
tamento e distribuição), a situação que se tem vivido 
desde o verão é de probabilidade de ocorrência muito 
reduzida. A situação climática extrema em que nos en-
contramos, por tão extraordinária que é, recorda-nos, 
no entanto, que os ciclos climáticos incluem situações 
que podem nunca antes ter sido registadas ou que te-
nham sido apagadas da nossa memória coletiva. Certa-
mente algumas haverá em que as infraestruturas e prá-
ticas de gestão de recursos hídricos são insuficientes 
ou inadequadas.

A GESTãO DA SITUAçãO DE SECA 
Segundo Maia e Vivas1 seca pode ser definida como um 
fenómeno natural extremo, entendida como uma ano-
malia transitória das condições de precipitação numa 
dada área, durante um certo período de tempo. Este 
conceito define a seca meteorológica, sendo conve-
niente, no contexto da gestão de recursos hídricos, a 
distinção para a designada seca hidrológica. A primeira 
traduz a redução da precipitação face aos valores nor-
mais; a segunda reflete a redução do armazenamento 
em aquíferos ou reservatórios, sejam lagos ou albufei-
ras. A seca hidrológica tem início normalmente desfa-
sado da seca meteorológica, já que o armazenamento 
em reservatórios tem exatamente o propósito de asse-
gurar disponibilidade hídrica em períodos sem precipi-
tação. No entanto a seca hidrológica pode prolongar-
-se além da seca meteorológica, pelo menos até que a 
precipitação seja suficiente para que se recuperem os 
níveis de armazenamento adequados.

A seca hidrológica que se verifica atualmente foi de-
terminada não apenas pela reduzida precipitação que 
se verificou no semestre seco de 2017, mas também e 
em grande medida pelos níveis reduzidos de armaze-
namento que se observavam já em março de 2017. De 
facto, o armazenamento em algumas das albufeiras de 
Portugal continental encontrava-se em níveis abaixo 
da média para o mês de março (Figuras 2 a 6), resultado de 
um semestre húmido com precipitações já abaixo do nor-
mal e que determinaram uma recuperação muito limitada 
dos níveis de armazenamento desde o verão anterior, de 
que é exemplo a bacia hidrográfica do rio Sado (Figura 2).
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FIGURA 2 – Evolução do armazenamento nas albufeiras 
da bacia hidrográfica do Sado

FIGURA 3 – Evolução do armazenamento nas albufeiras 
da bacia hidrográfica do Guadiana

Face à situação verificada no verão em várias albufei-
ras, e em função das necessidades de água previstas 
para consumo humano e irrigação, foram implementa-
das várias decisões em sede de Comissão de Gestão de 
Albufeiras (CGA), ao abrigo do Decreto-Lei nº 21/98, 
de 3 de fevereiro, com vista ao estabelecimento de re-
gras de operação de algumas albufeiras, tendo em con-
sideração as necessidades de água associadas a cada 
uma e assente no pressuposto de garantias para pelo 
menos um ano de reserva de água para consumo hu-
mano. As maiores dificuldades observadas incidiam em 
albufeiras de uso agrícola ou multiusos, já que no verão 
os consumos de água para rega representam muitas ve-
zes a maior parcela de água consumida. 

Assim, e no âmbito da CGA, foi possível congregar os 
interesses dos vários utilizadores da água, e, de for-
ma participativa, encontrar algumas soluções para os 
problemas que se foram encontrando. Neste contexto 
é de salientar a capacidade que todos os intervenien-
tes, quer da administração quer dos utilizadores, têm 
tido para encontrar e implementar soluções, de forma 
conjunta e integrada, facto que tem permitido mitigar 
grandemente os efeitos negativos decorrentes de um 
período de seca tão intenso como o que se tem ob-
servado no ano de 2017. Na região sul é de salientar o 
papel que a albufeira de Alqueva tem assumido como 
garante de fornecimento de água a todas as albufeiras 
que lhe estão ligadas por sistemas hidráulicos. 
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FIGURA 4 – Evolução do armazenamento nas albufeiras da 
bacia hidrográfica do Tejo

FIGURA 6 – Evolução do armazenamento nas albufeiras da 
bacia hidrográfica do Mondego

FIGURA 5 – Evolução do armazenamento nas albufeiras da 
bacia hidrográfica do Douro

Se no caso da bacia hidrográfica e do próprio rio Gua-
diana (Figura 3), a albufeira de Alqueva permitia asse-
gurar a disponibilidade de água, as situações observa-
das nos rios Tejo (Figura 4) e Douro (Figura 5) têm sido 
mais complexas. Face à condição de país de jusante em 
que Portugal se encontra, tem vindo a ser possível ga-
rantir uma cooperação efetiva com Espanha, permitin-
do a gestão de caudais em bacias partilhadas de forma 
a serem atendidos os interesses de ambas as partes, 
desde 1998 contemplada na Convenção de Albufeira. 
De facto, e apesar da seca que também se observa em 
território espanhol, nomeadamente na bacia do Douro, 
tem sido possível garantir o cumprimento dos caudais 
acordados, nos principais rios internacionais. Não obs-
tante, têm vindo a ser reportadas no rio Tejo situações 
de caudal insuficiente e de eventos de poluição, situ-
ações potencialmente associadas à captação de cau-
dal acima do disponível e da redução da capacidade 
de carga no rio, associado à permanência de caudais 
reduzidos, bem como a descargas acima dos valores 
permitidos.

A bacia do Mondego apresentou no ano hidrológico 
anterior valores de armazenamento total inferiores à 
média. Na Figura 6 é possível observar o afastamento da 
evolução do armazenamento na bacia do Mondego regis-
trado entre janeiro de 2016 e setembro de 2017, quando 
comparados com os valores médios dos últimos 25 anos. 

A criticidade da situação levou à criação da Comissão 
Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompa-
nhamento dos Efeitos da Seca, através da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 80/2017, de 7 de junho, 
constituída pelos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do Ambiente e da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, que coordenam conjuntamen-
te com outras áreas de governação. A referida Comis-
são é assessorada tecnicamente por um Grupo de Tra-
balho (GT Seca), criado no âmbito do n.º 6 da referida 
RCM.

Uma das primeiras ações foi a aprovação do Plano de 
Prevenção, Monitorização e Contingência para Situ-
ações de Seca. Neste Plano pretende-se uniformizar 
conceitos, harmonizar procedimentos de atuação pe-
los diferentes intervenientes da administração, definir 
limiares de alerta de seca agrometeorológica e de seca 
hidrológica, associar medidas a cada um dos níveis de 
alerta identificados, bem como clarificar as entidades 
responsáveis em cada nível de atuação.

MEDIDAS DE GESTãO DA SECA
A situação crítica que desde janeiro de 2016 se vivia na 
bacia do Sado implicou a realização de uma reunião da 
Sub-Comissão da Região Sul, no âmbito da Comissão 
de Gestão de Albufeira, com o objetivo de equacionar, 
preventivamente, condicionantes, cenários de eventu-
ais restrições e medidas de poupança de água, as quais 
poderiam eventualmente vir a ser definidas e adotadas 
a médio prazo, caso se prolongasse a grave situação 
de escassez hídrica e de baixos volumes de armazena-
mento na referida bacia.

O agravamento da situação, nomeadamente a partir de 
abril de 2017, conduziu à definição, em maio do mes-
mo ano, das medidas de prevenção e regulação, que 
posteriormente, a 19 de julho, foram aprovadas pela 
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e 
Acompanhamento dos Efeitos da Seca. Estas medidas 
consubstanciavam o seguinte:
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1. Equacionar a necessidade de implementar 
medidas temporárias de contingência na 
utilização dos recursos hídricos nas albufeiras 
mais críticas, nomeadamente nas albufei-
ras de Monte da Rocha, Vigia, Póvoa e Mea-
das e Vilar-Tabuaço;

 
2. Verificar a necessidade de reavaliar os volu-

mes atribuídos nas outras situações críticas 
ou sob vigilância, atendendo à evolução dos 
volumes armazenados e da evaporação ve-
rificando a sustentabilidade dos usos exis-
tentes;

3. Licenciar novas captações subterrâneas de 
águas particulares apenas por autorização, 
nos termos previstos do n.º 4 do artigo 62.º 
da Lei da Água (atender a que, face aos ní-
veis piezométricos presentes, possa existir 
impacte significativo e até colocar em risco 
as captações atuais), devendo ainda aferir-
-se as disponibilidades existentes e a sus-
tentabilidade de novas captações;

4. Apoiar os agricultores na identificação de 
soluções eficientes para o abeberamento de 
animais, evitando, nomeadamente, o disse-
minar de novas captações;

5. Garantir que o abeberamento de animais 
através das albufeiras de águas públicas 
não é realizado diretamente na margem da 
albufeira, para evitar a degradação da qua-
lidade da água. O abeberamento deverá ser 
feito em pontos de água próximos ou atra-
vés de cisternas, ficando a captação sujeita 
a autorização, para permitir a articulação 
dos diferentes usos existentes;

6. Reforçar a fiscalização de captações ilegais 
em albufeiras com usos principais e da exe-
cução ilegal de captações de água subter-
rânea, nomeadamente em aquíferos mais 
vulneráveis em termos quantitativos e qua-
litativos, e nas zonas críticas e de vigilância 
identificadas;

7. Implementar medidas de redução dos con-
sumos urbanos, nomeadamente:

 
a. Diminuir a rega dos jardins e hortas e 

respetiva prática em horários apropria-
dos;

b. Restringir nas zonas críticas o enchi-
mento de piscinas individuais, lavagens 
de viaturas e logradouros;

c. Diminuir para rega de sobrevivência das 
zonas verdes;

d. Encerrar fontes decorativas (quando 
não funcionem em circuito fechado).

8. Promover a remoção de peixes das albufei-
ras do Monte da Rocha, Vigia, Divor e Pego 
do Altar, conforme orientações do ICNF 
para o efeito.

Importa salientar que apesar das medidas de preven-
ção e maiores restrições ao licenciamento de novas 
captações, entre 1 de junho a 30 de setembro de 2017 
foram licenciadas 3 626 novas captações, conforme se 
ilustra na tabela seguinte.

TABELA 1 – Número de captações licenciadas, incluindo as que ainda se encontram na fase de pesquisa

Captações (n.º) ARH N ARH C ARH T ARH ALE ARH ALG Total

Subterrânea 1519 633 862 314 139 3467

Superficial 116 23 18 2 0 159

Total 1635 656 880 316 139 3626

Fonte: APA, 2017
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FIGURA 7 – Distribuição geográfica das captações superficiais e subterrâneas, com TURH-Título de Utilização dos Recursos 
Hídricos emitido de 1 de junho a 30 de setembro de 2017, distinguindo-se as captações novas (a vermelho) das situações de 
regularização (a verde) 

Na Figura 7 ilustra-se a sua distribuição geográfica a 
nível nacional, distinguindo as situações de regulariza-
ção de captações existentes de novas captações.

Foram implementadas nas albufeiras da Vigia, Monte 
da Rocha, Pego do Altar e Divor, sob coordenação da 
EDIA em articulação com a APA, as operações de ex-
tração preventiva de cerca de 150 toneladas de peixes, 
constituída na sua esmagadora maioria por carpa e 
pimpão, evitando assim a sua mortandade nas albufei-
ras o que implicaria não só um maior número de per-
das, mas também a degradação da qualidade da água. 

Durante os meses de julho a setembro foram realizadas 
várias reuniões da Subcomissão da Região Sul, no âm-
bito da Comissão de Gestão de Albufeiras, avaliando as 
disponibilidades existentes, nomeadamente na albufei-
ra do Monte da Rocha e da Vigia face às necessidades 
para os usos principais, promovendo uma gestão ra-
cional, permitindo atenuar a diminuição dos volumes 
armazenados, atingindo os objetivos pretendidos, e 
salvaguardando os volumes necessários para o abas-
tecimento público.

Já no início do ano hidrológico 2017/2018, e atendendo 
que a situação de seca se continua a agravar, a Comis-
são Permanente de Prevenção, Monitorização e Acom-
panhamento dos Efeitos da Seca manteve e definiu, a 
30 de outubro, mais medidas de prevenção e contin-

gência de curto prazo. Paralelamente, e tendo em con-
ta a experiência do ano hidrológico 2016/2017 foram 
também delineadas medidas de médio e longo prazo.

CUSTOS ECONóMICOS DA SECA
Uma situação de seca extrema como a que atualmen-
te se verifica em Portugal acarreta custos económicos 
significativos, os quais são, no entanto, de difícil quan-
tificação. Estes custos não podem ainda ser totalmente 
avaliados, tendo em consideração que a seca perdura e 
não se antecipa ainda o seu final. Admitindo como re-
ferência a seca registada no ano de 2004/2005 e para 
o qual houve uma estimativa de custos diretos de cer-
ca de 286,2 milhões de euros distribuídos por custos 
em abastecimento de água, na agricultura, na indústria, 
na produção de energia e em campanhas de sensibili-
zação, é fácil perceber que o impacto económico será 
por certo muito significativo. No valor global referido 
foram incluídos custos associados a fogos florestais, 
eventos em larga medida potenciados pela seca, fator 
certamente determinante também para a área ardida 
nos fogos florestais que ocorreram no verão de 2017.

Os custos energéticos estão em grande medida asso-
ciados às reduções da produção de energia de origem 

Fonte: APA, 2017
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hídrica, determinada pela redução dos caudais esco-
ados e consequentemente dos volumes armazenados 
em albufeiras. Como se pode verificar na Figura 8, os 
valores mais baixos de produção hidroelétrica dos últi-
mos 12 anos foram em 2005 e 2012, anos a que corres-
pondem períodos de seca de 2004/2005 e 2011/2012. 

FIGURA 8 – Produção anual de energia hidroelétrica em Portugal 

TABELA 2 – Produção e consumo de eletricidade em Portugal nos anos hidrológicos de 2015/16 e 2016/17

A produção de energia hidroelétrica no ano hidroló-
gico 2016/17 foi inferior em 50% em relação à produ-
ção no ano hidrológico anterior. Esta grande redução 
da contribuição hídrica foi compensada pelas centrais 
térmicas a carvão e, principalmente, pelas centrais de 
ciclo combinado a gás natural, que duplicaram a sua 
produção. 

NECESSIDADES E ESTRATéGIAS FUTURAS
Em Portugal continental ocorrem ciclicamente perío-
dos de seca mais ou menos intensa. Particularmente na 
região do sul do país, onde a estiagem é tipicamente 

Fonte: DGEG, 20173

Fonte: REN, 2017
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mais longa, os riscos de secas prolongadas são maiores 
e tendem a resultar em maiores prejuízos do que na 
região norte. Estes riscos podem vir a aumentar signifi-
cativamente caso se venham a verificar as previsões de 
alterações climáticas que têm vindo a ser apresentadas 
pela comunidade científica. Estes cenários traduzem-
-se em aumentos dos períodos de estiagem, alguma 
redução da precipitação total anual e aumentos de 
temperatura a que estarão associados aumentos de 
evapotranspiração e assim também das necessidades 
hídricas das culturas agrícolas.

A energia hídrica que deixa de ser produzida é em 
grande parte substituída principalmente por energia 
térmica, que se traduz quer em custos adicionais de 
importação de energia, quer no aumento de emissão 
de gases com efeito de estufa. 

http://www.dgeg.gov.pt/paginaRegisto.aspx?back=1&id=16036
http://www.ren.pt/
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Face a estes cenários climáticos e certamente também 
às alterações ao nível das necessidades de água para 
rega, é determinante avaliar adequadamente quais as 
disponibilidades de água que podemos ter no futuro, 
quer do ponto de vista do escoamento superficial quer 
das capacidades de armazenamento. Neste contexto 
é importante também proceder-se a reavaliações das 
afluências a grande parte das albufeiras, com impli-
cações nos respetivos índices de regularização, tendo 
nomeadamente em conta que desde a fase de estudo 
hidrológico com base no qual cada barragem foi di-
mensionada, em muitas bacias drenantes de albufeiras 
se observaram regularizações de escoamento (açudes, 
charcas e pequenas barragens) e alterações importan-
tes de uso do solo.

Também determinante será o trabalho ainda por de-
senvolver na área da eficiência no uso da água, em 
particular no sector agrícola, e também ao nível da 
reutilização do recurso. Não menos importante é o 
estabelecimento de regras de operação das origens 
de água que permitam uma gestão da água disponí-
vel com a devida antecipação e garantias para os usos 
prioritários. Para este desiderato será certamente de-
terminante a participação ativa de todos os atores do 
sector da água, de forma construtiva e na procura de 
soluções que sirvam os interesses das populações, nos 
quais também se incluem os aspetos económicos.  

Portugal tem beneficiado até aqui da disponibilidade 
de água, em quantidade e qualidade que tem permiti-
do satisfazer a maior parte das necessidades hídricas 
da nossa sociedade. Esta situação pode no entanto es-
tar a ser alterada, fruto do aumento do uso da água e 
eventuais alterações climáticas que determinam altera-
ções nos padrões históricos de precipitação. Urge por 
isso trabalhar na implementação das medidas neces-
sárias para garantir a todos o direito fundamental de 
acesso ao recurso Água.

Paulo Diogo e Felisbina Quadrado, novembro de 2017
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02. PROGRAmA NACIONAl DA POlÍTICA DE ORDENAmEN-
TO DO TERRITóRIO - REFERENCIAl NACIONAl PARA A 
TERRITORIAlIzAçãO DAS POlÍTICAS PúblICAS

PAPEL E PERCURSO DO PNPOT
O Programa Nacional da Política do Ordenamento do 
Território (PNPOT) é o instrumento de topo do sistema 
de gestão territorial, define os objetivos e as opções 
estratégicas de desenvolvimento territorial e estabe-
lece o modelo de organização do território nacional, 
identifica as prioridades do ordenamento do território 
e programa as ações e os investimentos de concretiza-
ção da estratégia definida, constitui o quadro de refe-
rência para os demais programas e planos territoriais e 
para a integração e cooperação territorial de Portugal 
no espaço da União Europeia.

A figura do PNPOT foi criada pela Lei de Bases da Po-
lítica de Ordenamento do Território e de Urbanismo 
de 1998, com o objetivo de dotar o país de uma visão 
prospetiva, completa e integrada sobre a organização 
e o desenvolvimento do território, abrangendo o conti-
nente e as regiões autónomas, e de criar um instrumen-
to de articulação e programação de políticas públicas 
numa base territorializada.

O PNPOT em vigor foi aprovado pela Assembleia da 
República, através da Lei n.º 58/2007, de 4 de setem-
bro, no culminar de um amplo debate sobre as questões 
chave da organização territorial do país e constituiu um 
marco da política de ordenamento do território, pela 
inovação introduzida e pela dinâmica gerada na elabo-
ração de Planos Regionais de Ordenamento do Territó-
rio. A elaboração do PNPOT acompanhou a discussão 
e adoção do território como terceiro pilar da política 
de coesão, em junção aos pilares económico e social, 
e influenciou os trabalhos de programação estratégica 
e operacional do ciclo de fundos comunitários 2007-
2013. O programa de ação do PNPOT 2007 foi constru-
ído em alinhamento material e temporal com o suporte 
financeiro proporcionado por aquele ciclo de fundos.

Em 2014, no fim do período de programação, o PNPOT 
2007 foi alvo de um exercício de avaliação, desenvolvi-
do pela Direção Geral do Território, com a colaboração 
da rede de pontos focais que acompanhou a elabora-
ção do Programa e com o recurso a consultas e en-
trevistas a cerca de 70 entidades públicas, de diversos 
sectores e níveis administrativos, identificadas como 
responsáveis pela execução de políticas e instrumen-
tos de estratégia, planeamento, programação e gestão 
relevantes para a concretização das orientações e di-
retrizes do PNPOT e a realização das medidas do pro-
grama de ação.

Em agosto de 2016, tendo em consideração os resul-
tados da avaliação efetuada e os novos desideratos 

do ordenamento e desenvolvimento do território, foi 
decidida pelo Governo a alteração do PNPOT 2007, 
tendo em vista a sua atualização, a produção de um 
novo programa de ação e a operacionalização de um 
sistema de acompanhamento, monitorização e gestão 
da implementação do Programa ao longo do tempo.

A alteração do PNPOT encontra-se em curso, em fase 
de conclusão do diagnóstico e da estratégia territorial 
e início da construção do novo programa de ação, es-
tando prevista a conclusão da proposta, a submeter a 
aprovação, no final do 1º semestre de 2018. Importa, 
nesta fase, impulsionar a participação e envolvimento 
de todos os atores relevantes, das esferas política e ad-
ministrativa, da academia, das organizações represen-
tativas de interesses e da sociedade civil, numa ampla 
reflexão sobre as condicionantes, as oportunidades e 
os desafios que se colocam ao território nacional e so-
bre os objetivos de ordenamento e desenvolvimento 
que o país quer prosseguir, a partir de uma visão terri-
torial informada.

CONCLUSõES E RECOMENDAçõES DA AVALIAçãO 
DO PNPOT 2007
O conhecimento dos resultados da execução das polí-
ticas públicas e dos seus instrumentos é uma condição 
chave para tomada de decisão e para o fomento da 
participação e envolvimento dos atores relevantes no 
processo. No caso do PNPOT 2007 a avaliação realiza-
da em 2014 e o inquérito sobre os problemas para o or-
denamento do território realizado em 2017, trouxeram 
dados e informação relevantes e permitiram a formula-
ção de conclusões e recomendações para o processo 
de alteração.

O processo de avaliação realizado em 2014 visou, so-
bretudo, obter a perspetiva das instituições sobre a 
implementação do PNPOT e recolher e sistematizar in-
formação sobre o grau de execução dos seus objetivos 
estratégicos e de realização das respetivas medidas de 
política, inscritas no programa de ação. O inquérito re-
alizado em 2017 visou principalmente, obter a perce-
ção da sociedade em geral sobre a atualidade e a evo-
lução dos problemas para o ordenamento do território 
elencados em 2007. Estes dois diferentes exercícios de 
avaliação permitiram, em tempos distintos, a melho-
ria do conhecimento e a promoção de uma discussão 
orientada sobre questões do ordenamento do territó-
rio e sobre o papel, as fragilidades e as potencialidades 
do PNPOT.

O exercício de avaliação de 2014, efetuado com as en-
tidades administrativas foi suportado por uma apre-

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640143/details/maximized


13

ciação qualitativa do grau de concretização dos obje-
tivos estratégicos (numa escala de 0 a 4) a partir da 
aferição das realizações e dos resultados das medidas 
programadas em cada um dos objetivos. As evidências 
da análise efetuada mostram graus de concretização 
diferentes, em que sobressaem, em termos relativos, 

FIGURA 1 – Avaliação qualitativa dos objetivos estratégicos do PNPOT

institucional e o agenciamento vertical e horizontal das 
opções estratégicas de base territorial do PNPOT; de-
senvolver instrumentos de monitorização regular das 
realizações e resultados das medidas programadas e 
da eficiência e impactes das orientações estratégicas 
definidas; reforçar os mecanismos e as condições para 
a disponibilização de informação geográfica padroni-
zada e para a sistematização de informação de segui-
mento das dinâmicas territoriais.

O inquérito questionou a opinião dos cidadãos sobre 
a atenuação, manutenção ou agravamento de cada um 
dos problemas para o ordenamento do território iden-
tificados em 2007, na perspetiva nacional e na pers-
petiva da sua região. Dos resultados obtidos regista-
-se uma perceção geral de persistência dos problemas 
identificados, variando sim a expressão do grau de ate-
nuação ou de agravamento em cada um deles, o que 
vem sublinhar que os problemas para o ordenamento 
do território são estruturais e carecem de uma gestão 

Fonte: Relatório de avaliação do PNPOT 

Objetivo Estratégico 1
Conservação da Natureza e Riscos

Realizações Resultados

2,4 2,5

Objetivo Estratégico 2
Competitividade Territorial

Realizações Resultados

2,2 2,2

Objetivo Estratégico 3
Policentrismo e Coesão Territorial

Realizações Resultados

2,0 2,3

Objetivo Estratégico 4
Infraestruturas e Equipamentos

Realizações Resultados

2,42,3

Objetivo Estratégico 5
Tecnologias de Informação e Comunicação

Realizações Resultados

3,0 3,0

Objetivo Estratégico 6
Participação Pública e Capacitação Técnica

Realizações Resultados

2,5 2,0

Além da estrita aferição de realizações e resultados, 
da avaliação do PNPOT destacam-se recomendações 
que apontam para a necessidade de desenvolvimento 
de conteúdos, designadamente: estabelecer critérios 
e orientações de base territorial de referência para o 
planeamento e programação das políticas sectoriais; 
planear e programar as redes de equipamentos e os 
serviços coletivos de interesse geral, segundo critérios 
articulados de eficiência e equidade territorial e de es-
truturação do sistema urbano; articular os instrumen-
tos de programação operacional com os instrumentos 
de gestão territorial, assegurando que as opções e 
orientações estratégicas de base territorial constituem 
referencial e critério da programação do financiamento 
nacional e europeu dos grandes investimentos públi-
cos com incidência territorial.

Destacam-se, também, recomendações relativas ao 
processo de implementação do PNPOT, designada-
mente: investir numa estrutura de governança perma-
nente, destinada a assegurar a adequada cooperação 

a melhor concretização, em realizações e resultados, 
alcançada no objetivo das tecnologias de informação 
e comunicação, as mais fracas realizações alcançadas 
no objetivo do policentrismo e coesão territorial e os, 
igualmente fracos, resultados alcançados no objetivo 
da participação pública e capacitação técnica.
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FIGURA 2 – Avaliação das perceções sobre os problemas para o ordenamento do território

duradoura que os minimize e de ações de fundo persis-
tentes sobre as suas causas.

Na perceção dos inquiridos merecem especial preocu-
pação o agravamento dos problemas relacionados com 
o despovoamento e o abandono de determinados ter-
ritórios, com a degradação do solo e a perda de recur-
sos e com os riscos territoriais e, também, a deficien-
te programação e o desajustamento entre a procura e 
oferta de equipamentos, as deficiências de mobilidade 
e os fenómenos de degradação de áreas urbanas. é in-
teressante verificar que alguns dos problemas foram 
apontados, embora por um grupo reduzido de inqui-
ridos, como resolvidos, como é o caso da degradação 
dos recursos hídricos e do planeamento das áreas pro-
tegidas, a conetividade internacional e algumas ques-
tões de coesão.

A CAMINHO DO FUTURO PNPOT
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 
23 de agosto, determinou a alteração do PNPOT 2007, 
tendo em particular consideração: os resultados da 
avaliação da execução do Programa em vigor; as orien-
tações da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; a 
crescente importância da dimensão territorial das po-
líticas públicas; a necessidade de dar enquadramento 
territorial à programação estratégica e operacional do 
ciclo de fundos comunitários pós 2020; os objetivos do 
Governo no domínio da valorização do território e da 

promoção da coesão territorial, através da exploração 
das diversidades territoriais e da aposta no desenvol-
vimento do interior; bem como os compromissos do 
acordo de Paris em matéria de alterações climáticas e 
os desígnios do Programa Nacional de Reformas.

O processo de alteração do PNPOT tem como obje-
tivos a elaboração do novo programa de ação para o 
horizonte de 2030, como instrumento de suporte da 
concretização de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial de mais longo prazo, suportada por uma vi-
são para o futuro do país, e o estabelecimento de um 
sistema de acompanhamento, monitorização e gestão 
do PNPOT, como ferramenta de melhoria do desempe-
nho do Programa, enquanto referencial estratégico da 
territorialização das políticas públicas e da programa-
ção de investimentos territoriais financiados por pro-
gramas nacionais e comunitários.

Dos trabalhos já desenvolvidos no âmbito da alteração 
do PNPOT relevam a identificação dos fatores críticos 
de mudança que se evidenciam como determinantes 
para a formação da visão, a definição da estratégia de 
desenvolvimento territorial, a ponderação das opções 
de organização do território e o equacionar dos desa-
fios que se colocam à ação das políticas públicas.

As mudanças demográficas associadas ao decréscimo 
e envelhecimento da população e os impactos territo-

Fonte: Inquérito no âmbito 
da alteração do PNPOT

Complexidade da leg. e procedimentosF)

Difícil coordenação inter-institucionalF)

Insuficientes bases técnicasF)

Ausência de cultura cív. territorialF)

Insuficiente coop. intermunicipalE)

Deficiente programação infr. e equip.E)

Desadequação distr. territor. e qualidadeE)

Ajustamento proc/of infr. e equip.E)

Cadeias de valor e diferenciaçãoD
)

Projeção externa princ. agl. urb.D
)

Sist. logístico globalD
)

Dispersão inf. e equip.D
)

Depend. energéticaC
)

Intensidade energ. e carb.C
)

IntermodalidadeC
)

Conetividade intern.C
)

Coesão social e cult.B
)

Degradação urb.B
)

DespovoamentoB
)

Urb. desordenadaB
)

Riscos territor.A
)

POAPsA
)

Degr. R. Hídr.A
)

Degr. solo

0% 50% 100%

NS/NR

A
)

Foi resolvido

Atenuou-se

Manteve-se

Agravou-se
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rialmente diferenciados dessas mudanças são críticos 
para a capacidade de alguns territórios manterem ou 
recuperarem atratividade e para a concretização de 
um modelo de desenvolvimento menos assimétrico. 
Novas políticas de captação de pessoas e atividades 
e de geração de emprego, alicerçadas nos recursos lo-
cais e no sistema urbano são essenciais para viabilizar 
a travagem e uma possível inversão do fenómeno de 
despovoamento em alguns territórios. As mudanças 
climáticas e os seus efeitos no aumento da tempera-
tura, na diminuição da precipitação média anual, na 
subida do nível médio do mar e nos eventos extremos, 
terão consequências nas atuais condições e aptidões 
de uso e ocupação do solo, no conforto, qualidade de 
vida e saúde humana, no incremento dos perigos natu-
rais e no agravamento das vulnerabilidades territoriais, 
com pesados efeitos na economia e na sociedade. A 
consideração preventiva dos perigos e vulnerabilida-
des na definição das opções de organização territorial, 
a gestão ativa dos riscos e a adoção de medidas de mi-
tigação e adaptação e de fomento da resiliência terão 
de ser devidamente assimiladas em todas as políticas 
e instrumentos.

As mudanças tecnológicas determinarão uma transição 
acelerada da economia e da sociedade no sentido da 
digitalização, da desmaterialização e da alteração dos 
sistemas e modelos de produção e de consumo, com 
efeitos incertos mas, seguramente, profundos na or-
ganização e funcionamento dos sistemas económicos 
e sociais atuais. Estas mudanças, por um lado, trazem 
oportunidades acrescidas de crescimento económico 
e de progresso social, por outro, trazem preocupações 
associadas à disponibilidade de emprego e à evolução 
desfasada das necessidades do mercado de trabalho e 
da capacitação e adaptabilidade dos recursos huma-
nos, com efeitos em exclusão de grupos sociais e terri-
tórios para os quais os benefícios da tecnologia fiquem 
inacessíveis. Também mudanças económicas e sociais 
inerentes à escassez eminente de recursos naturais es-
senciais e aos desequilíbrios de distribuição da riqueza 
trarão novas necessidades e alterações comportamen-
tais, no quadro da geração de economias mais circula-
res, de uma maior consciência ecológica e de maiores 
preocupações com o bem-estar, qualidade de vida e 
segurança alimentar, proporcionando novos padrões 
de apropriação e de ligação da economia e da socie-
dade ao território que poderão ser muito positivos, se 
devida e atempadamente considerados.

Salientam-se imperativos de: conciliar menos popula-
ção e mais concentração urbana com a valorização da 
economia dos territórios rurais, invertendo o abandono 
e promovendo a inovação na produção e consumo e 
nas formas organizativas; conciliar concentração urba-

na com uma maior equidade no acesso dos cidadãos a 
serviços de interesse geral e a atividade e serviços de 
apoio à economia, onde quer que residam ou se locali-
zem; conjugar valorização do capital natural, com redi-
namização económica e atratividade territorial e com o 
reforço da resiliência socio-ecológica, em meio urbano 
e rural; conjugar competitividade económica com uma 
utilização mais eficiente e sustentável dos recursos na-
turais e da energia, com a transição para neutralidade 
carbónica e com a travagem da artificialização e da 
fragmentação do solo; incrementar o conhecimento, 
a inovação económica e a inovação social ao serviço 
dos territórios mais e menos competitivos, em formas 
diferenciadas. Estes imperativos exigem consideração 
pela diversidade territorial e um incremento do conhe-
cimento e da cultura de território e de ordenamento 
do território.

No contexto das mudanças e dos desafios que se co-
locam ao desenvolvimento territorial sobressai como 
primordial a necessidade de operacionalizar um qua-
dro de governança sólido, promotor do planeamento, 
da programação e da gestão em vários âmbitos, níveis 
e escalas de atuação, desde a local, à intermunicipal, 
regional e nacional. Ao nível nacional é crucial incen-
tivar e prosseguir uma articulação mais profícua das 
políticas, dos instrumentos e dos investimentos secto-
riais no território, salientando-se a importância de pro-
mover o alinhamento e a interação de base territorial 
entre o PNPOT e vários instrumentos de cariz transver-
sal, recentes e em curso, que estabelecem compromis-
so de política nacional, como é o caso da Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, do 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, da Estratégia 
para a Economia Circular, da Estratégia Nacional para 
a Educação Ambiental e do Programa Nacional para o 
Investimento. Importa que o PNPOT possa constituir-se 
como o referencial territorial para estes instrumentos, 
oferecendo-lhes uma visão e uma abordagem global 
e integrada do território nacional, na sua diversidade, 
e que, por seu turno, estes ofereçam ao PNPOT novas 
vias de concretização dos seus objetivos, numa lógica 
de interesse comum.

é, assim, fundamental que seja feita uma aposta cla-
ra na estruturação e institucionalização do sistema de 
acompanhamento, monitorização e gestão do PNPOT, 
de forma a assegurar, ao longo do tempo, a existência 
de condições para alcançar os níveis de envolvimento 
de atores e de compromisso de políticas necessários 
para o fortalecimento de uma abordagem global e in-
tegrada e de uma perspetiva dinâmica dos instrumen-
tos de natureza estratégica, planificadora, programá-
tica e gestionária que influenciam a organização e o 
desenvolvimento do território nacional.

Ana Seixas e Fernanda do Carmo, dezembro de 2017
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03. ClImADAPT.lOCAl 
– ESTRATÉGIAS muNICIPAIS DE ADAPTAçãO 
àS AlTERAçõES ClImÁTICAS

O projeto ClimAdaPT.Local foi realizado no âmbito do 
Programa AdaPT, cofinanciado pelo programa EEA 
Grants da Islândia, Liechtenstein e Noruega, e pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto gestora 
do Fundo Português de Carbono (agora Fundo do Am-
biente).

O objetivo principal do projeto foi “Melhorar a capa-
cidade dos municípios portugueses para incorporar a 
adaptação às alterações climáticas nos seus instrumen-
tos de planeamento e nas suas intervenções locais”. A 
implementação teve lugar entre 2014 e 2016, e incluiu 
os seguintes objetivos específicos:

1. Elaboração de 26 Estratégias Municipais de 
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) 
em parceria com autarquias representativas 
de todo o território nacional (incluindo a di-
versidade socio-económica e vulnerabilida-
de a diferentes impactos climáticos); 

2. Formação em contexto de 55 Técnicos Mu-
nicipais, responsáveis locais pela elabora-
ção das EMAAC; 

3. Criação de uma Rede de Municípios de 
Adaptação Local às Alterações Climáticas 
em Portugal com 30 Câmaras Municipais 
signatárias, assim como a promoção de 26 
Conselhos Locais de Acompanhamento;  

4. Criação de uma Plataforma Virtual de Infor-
mação e Comunicação sobre Adaptação Lo-
cal às Alterações Climáticas.

O consórcio ClimAdaPT.Local foi liderado pelo cen-
tro cE3c da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e constituído por entidades portuguesas e 
norueguesas (academia, empresas, ONG e municípios) 
envolvidas em estudos, elaboração de estratégias e im-
plementação de ações de adaptação, assim como no 
planeamento e gestão do território ao nível municipal 
e regional. 

O projeto ClimAdaPT.Local produziu vários guias e ma-
nuais para a elaboração de EMAAC, linhas orientadoras 
para a integração da adaptação no planeamento mu-
nicipal, 26 fichas climáticas que explicitam os cenários 
climáticos regionais futuros, organizou um número ele-
vado de eventos e atividades ao nível local, regional e 
nacional com o envolvimento de mais de 2000 parti-
cipantes. 

A escolha dos 26 municípios beneficiários (Fig. 1) pro-
curou assegurar a representatividade das Comunida-
des Intermunicipais, das Áreas Metropolitanas de Lis-
boa e Porto e das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, bem como a diversidade ecológica, ambiental 
e socioeconómica do território nacional e das susce-
tibilidades a diferentes impactes climáticos atuais e 
futuros. Há ainda que referir o envolvimento dos três 
municípios parceiros, dada a sua experiência na elabo-
ração das EMAAC e na integração da Adaptação nos 
Instrumentos de Gestão Municipal (Almada, Cascais e 
Sintra).

FIGURA 1 – Municípios beneficiários

ELABORAçãO DAS ESTRATéGIAS MUNICIPAIS DE 
ADAPTAçãO àS ALTERAçõES CLIMÁTICAS
As EMAAC são o produto principal deste projeto por 
serem a expressão física da capacitação e formação 
dos técnicos ao longo do mesmo, assim como um ele-
mento científico e técnico que apoiará uma visão po-
lítica e legal para a boa implementação da Adaptação 
no território municipal. São também um documento 
educativo, uma vez que se iniciam com uma identifi-
cação e priorização das atuais vulnerabilidades e ris-
cos climáticos para cada município (Fig. 2), e das suas 
projeções até ao final do século, permitindo criar uma 
base comum a todos os envolvidos no desenho e im-
plementação da Adaptação, assim como melhorar a 
comunicação com os munícipes.     
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FIGURA 2 – Tipos de eventos climáticos registados nos municípios envolvidos no projeto (2113 ocorrências registadas)

 
Num total de 2 113 ocorrências identificadas nos 26 mu-
nicípios envolvidos, verifica-se uma clara predominân-
cia de eventos relacionados com precipitação excessi-
va e temperaturas elevadas, perfazendo estes mais de 
56% do total de ocorrências. é importante ter em conta 
que apenas 10 dos municípios se localizam no litoral, 
sendo que destes apenas 9 elencaram eventos, pelo 
que a percentagem de 3,28% relativa aos eventos de 
ondulação forte/subida do nível do mar deve ser lida 
com cuidado.

Desta base, as estratégias seguem para a identificação 
de um conjunto integrado de opções de adaptação 
que visam minimizar os efeitos adversos das alterações 
climáticas e maximizar as oportunidades que daí po-
dem decorrer. As estratégias constituem um ponto de 
partida para o contínuo desenvolvimento de políticas 
territoriais coerentes, baseadas nas necessidades dos 
diferentes grupos populacionais e sectores económi-
cos, permitindo um real reforço da resiliência climática 
dos municípios e dos seus habitantes e visitantes. São 
um instrumento a ser revisto e atualizado, com base na 
evolução do conhecimento científico, das práticas de 
adaptação às alterações climáticas e da própria visão e 
estratégia municipal. 

A elaboração das EMAAC concretizou-se através da 
aplicação da metodologia ADAM “Apoio à Decisão em 
Adaptação Municipal”, desenvolvida através de um 
protocolo entre a Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa e o UK Climate Impacts Programme, 
adaptando à realidade portuguesa o modelo utilizado 
por aquela entidade, no contexto do ClimAdaPT.Local.
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Os 26 municípios beneficiários do projeto elencaram 
um total de 640 opções de adaptação, que foram ca-
racterizadas de acordo com os sectores da Estratégia Na-
cional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), 
podendo cada opção enquadrar-se em mais do que um 
sector (Tabela 1).

PARTICIPAçãO LOCAL
A análise dos contributos dos representantes das co-
munidades locais de adaptação (decisores, técnicos 
municipais e atores locais) identificou um conjunto de 
dificuldades estruturais ao nível da relação entre ato-
res, que poderão potencialmente condicionar o pro-
cesso de implementação das EMAAC: 1) dos padrões 
de coordenação entre diferentes organismos da admi-
nistração central, desconcentrada e local; 2) da relação 
entre sector público, sector privado e terceiro sector; 
e 3) da ausência de articulação entre os interesses e 
prioridades dos diferentes sectores económicos. 

Em cada município beneficiário foi criado um Conselho 
Local de Acompanhamento que tem como objetivos: 
maximizar a exequibilidade e eficiência do processo 
(através da promoção do diálogo, criação de sinergias 
e mediação entre os diferentes agentes, instituições e 
instrumentos de políticas públicas); identificar lacunas 
de informação e conhecimento; capitalizar sinergias à 
escala local e regional (promovendo parcerias e proje-
tos conjuntos entre diferentes entidades para facilitar 
a mobilização dos recursos necessários); propor orien-
tações, estudos e soluções (dando particular atenção 
aos grupos mais vulneráveis); e promover a capacita-
ção dos agentes locais e da população em geral no do-
mínio da adaptação às alterações climáticas.
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Sector

Tipo Exemplo

Infraestrutura Não-
estruturais Total Opção de adaptação

(resposta) Imagem
Verdes Cinzentas

AGRICULTURA, 
FLORESTAS E 
PESCAS

93 26 201 289
Aumentar a retenção/ 

armazenamento de água
(Secas/rega)

BIODIVERSIDADE 119 24 180 279
Restauro fluvial

(Precipitação excessiva/ 
cheias/ inundações)

ENERGIA E 
INDÚSTRIA 35 56 165 207

Eficiência energética dos 
edifícios

(Temperaturas elevadas/ 
ondas de calor/ eficiência 

energética)

ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO
E CIDADES

99 84 224 343

Recuo planeado da linha de 
costa

(Galgamentos costeiros/ 
subida do nível médio do 

mar)

RECURSOS 
HÍDRICOS 33 29 66 116

Criação de bacias de 
retenção (precipitação 

excessiva/ cheias/ 
inundações/ recursos 

hídricos)

SAÚDE HUMANA 43 38 177 219

Monitorização de vetores de 
transmissão de doenças

(Modificações nos padrões 
de temperatura)

SEGURANÇA DE 
PESSOAS E BENS 61 63 226 304

Elaborar cartografia de 
risco de inundações e/ou 

galgamentos costeiros
(Precipitação excessiva/ 

inundações/ galgamentos / 
subida do nível do mar)

TURISMO 43 29 153 199

Potenciar o aproveitamento 
turístico, atenuando os 

efeitos da sazonalidade e 
diversificando a oferta

(Temperaturas elevadas/ 
ondas de calor)

ZONAS 
COSTEIRAS 14 23 64 91

Recuperação de sistemas 
dunares

(Galgamentos costeiros/ 
subida do nível médio do 

mar)

	

TABELA 1 – Tabela de opções de adaptação identificadas
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REDE DE MUNICíPIOS EM ADAPTAçãO
O projeto ClimAdaPT.Local estabeleceu como uma das 
suas componentes principais a criação de uma Rede de 
Municípios para a Adaptação Local às Alterações Cli-
máticas, com a missão de aumentar a capacidade dos 
municípios portugueses em incorporar a adaptação às 
AC nas políticas, nos instrumentos de planeamento e 
ordenamento do território e nas intervenções locais. 

Esta Rede foi constituída por 30 municípios signatários 
e já delineou o seu Programa de Ação (2017-2019) com 
quatro Prioridades Estratégicas: Promover a Consoli-
dação Organizacional (preparar e criar as condições de 
funcionamento da rede, bem como os seus instrumen-
tos de comunicação e integração de novos membros); 
Promover a Aprendizagem em Rede (facilitar a troca 
de experiências e criar mecanismos de envolvimento 
e promoção de cooperação); Promover a Capacitação 
(aprofundar e alargar a capacitação das autarquias) e 
Promover a Sensibilização e Disseminação (sensibilizar 
vários públicos e comunidades e disseminar informa-
ção e conhecimento associado às várias dimensões das 
alterações climáticas e da adaptação).

As quatro prioridades estratégicas de intervenção serão 
operacionalizadas através de 20 Medidas, tendo sido ela-
borada uma ficha descritiva de cada medida, identifican-
do os seus objetivos específicos, as ações que contem-
plam, atores a envolver e a sua programação temporal.

MONITORIzAçãO E ACOMPANHAMENTO
A monitorização do projeto permitiu avaliar o impacte 
do projeto sobre os conhecimentos, atitudes, compor-
tamentos e capacidade para agir nos municípios. O co-
nhecimento sobre os impactes locais das AC é uma das 
áreas onde se constatou maior evolução, facto que não 
será alheio à necessidade de investigar e recolher in-
formação para levar a cabo a EMAAC. Também ao nível 
do conhecimento das medidas de adaptação às AC se 
observou uma progressão generalizada e, em especial, 
entre este grupo de técnicos municipais. A monitoriza-
ção dos resultados das diferentes ações e atividades 
permitiu ainda produzir dados importantes para o de-
senvolvimento de materiais e conteúdos.

No âmbito do projeto foi ainda elaborada uma ban-
da desenhada (em Português e Inglês) para transmi-
tir aos leitores os desafios das alterações climáticas e 
as oportunidades e opções de adaptação possíveis. O 
livro chama-se “Reportagem Especial – Adaptação às 
alterações climáticas em Portugal” e está disponível 
gratuitamente na página do projeto. 

Gil Penha Lopes, outubro de 2017
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04.1. ROTEIRO PARA A NEuTRAlIDADE CARbóNICA
- DESAFIOS E OPORTuNIDADES NA GESTãO DA 
TRANSIçãO PARA um FuTuRO DE bAIxO CARbONO

O Acordo de Paris alcançado em 2015 estabeleceu 
objetivos de longo prazo de contenção do aumento 
de temperatura média global a “apenas” 2°C, com o 
compromisso da parte da comunidade internacional de 
prosseguir todos os esforços para que esse aumento 
não ultrapasse 1,5°C, valores que a ciência define como 
máximos para garantirmos a continuação da vida no 
planeta como a conhecemos sem alterações demasia-
do disruptivas. Definiu também um mecanismo auto-
mático de revisão de compromissos tendo em vista o 
aumento de ambição a cada 5 anos. Elevou o estatuto 
da adaptação às alterações climáticas ao mesmo nível 
da mitigação colocando um novo foco na necessidade 
de tornar o desenvolvimento das sociedades humanas 
cada vez mais resilientes a um clima em mudança. 

Estabeleceu desta forma um quadro global de enten-
dimento propício para o desenvolvimento de políticas 
públicas a nível regional, nacional ou subnacional, que 
promovam as condições para a emergência de socie-
dades e economias de baixo carbono, assentes em 
princípios de eficiência na utilização de recursos e em 
formas de atuação colaborativas e que promovam uma 
efetiva integração dos desafios das alterações climáti-
cas – quer no que diz respeito à redução das emissões 
quer no que diz respeito à melhoria da resiliência aos 
efeitos das mudanças climáticas – em todas as verten-
tes das nossas sociedades.

Foi neste espírito que Portugal assumiu em 2016 o ob-
jetivo da neutralidade carbónica até final da primeira 
metade deste século.

Não temos qualquer dúvida que as respostas a este 
desafio, verdadeiramente transformacional da forma 
como encaramos alguns dos aspetos mais determinan-
tes da nossa vida em sociedade – em particular no que 
diz respeito aos nossos padrões de produção e con-
sumo; à nossa relação com a produção e utilização de 
energia; à forma como pensamos as nossas cidades e 
os espaços onde habitamos, trabalhamos e temos os 
nossos espaços de lazer; à forma como nos desloca-
mos e como encaramos as necessidades de mobili-
dade, apenas poderão ser construídas em conjunto e 
através de um caminho partilhado por todos. 

O desafio de perspetivar o futuro é sempre algo ali-
ciante. Permite-nos por um momento afrouxar as amar-
ras da realidade e do dia-a-dia e imaginar cenários do 
que “pode ser”, e com isso vislumbrar novas possibili-
dades e alargar horizontes de possibilidades.

Estamos num momento particularmente importante, a 

nível nacional mas também no contexto internacional, 
para nos permitirmos este tipo de exercícios.

Desde logo perspetivando a neutralidade carbónica, 
i.e., um balanço nulo entre as emissões e as remoções 
(sequestro) de gases com efeito de estufa do país, per-
mite-nos, no horizonte 2050, antecipar:

1. Uma descarbonização completa do sector 
electroprodutor, com a totalidade da pro-
dução de eletricidade a ser efetuada com 
recurso a fontes de energia renováveis, o 
que por sua vez obrigará a um repensar 
muito significativo das redes de transporte 
e distribuição, incluindo as capacidades de 
armazenamento e a produção descentrali-
zada – e do próprio negócio da eletricidade;

2. Uma descarbonização completa do sector 
dos transportes rodoviários e ferroviários, 
incluindo as implicações em termos de tec-
nologias e sua substituição, mas também 
no que diz respeito aos modelos de orga-
nização territorial das nossas cidades e 
atividades económicas e de lazer e as suas 
implicações em termos de necessidades de 
mobilidade, bem como nas implicações em 
termos de mobilidade coletiva vs mobilida-
de individual;

3. Os sectores industriais, incluindo agroali-
mentar, terão aqui um papel de extrema im-
portância, residindo neste contexto um dos 
principais polos de necessidade de inova-
ção e criação de novos modelos de negócio. 
O reforço das perspetivas da economia cir-
cular e da “indústria 4.0” assumem aqui um 
carácter determinante no caminho a trilhar 
para identificar e criar soluções inovadoras, 
eficientes, verdes e com emissões muito 
próximas de zero, nos próximos 30 anos;

4. Na agricultura, teremos de repensar toda 
a cadeia alimentar, desde as escolhas que 
integramos nas nossas dietas, a anulação 
do desperdício de alimentos, a forma como 
produzimos plantas e animais para alimen-
tação, a pressão nos solos, água, mas tam-
bém nos recursos marinhos e pescas;

5. No que diz respeito ao nosso potencial de 
sumidouro, em particular na área florestal, 
importa assumir a sua gestão na articula-
ção das vertentes de ordenamento do nos-
so território, práticas e modelos de gestão 
que potenciem o papel de sumidouro das 
florestas e aumentem a sua resiliência face 
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04.2. ROTEIRO PARA A NEuTRAlIDADE CARbóNICA
- NOvOS mODElOS DE NEGóCIO PARA AS EmPRESAS PORTuGuESAS; 
NOvO ESPAçO DE PARTICIPAçãO E DESENvOlvImENTO 
PARA A SOCIEDADE PORTuGuESA

às alterações climáticas que acarretam um 
potencial de agravamento das condições 
para fogos florestais e para a degradação 
dos solos.

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
(RNC2050) visa identificar e analisar as implicações de 
trajetórias custo-eficazes para a prossecução do obje-
tivo nacional da neutralidade carbónica e identificar 
os principais vetores e opções de descarbonização a 
prosseguir no país nos próximos 30 anos.

Esta é uma tarefa exigente e desafiante que necessita 
de um envolvimento e participação ativa de todos os 
agentes da sociedade para encontrarmos em conjun-
to respostas que nos permitam em simultâneo gerir de 
forma adequada a transição para uma economia resi-
liente e de baixo carbono; aproveitar as oportunidades 
que a descarbonização profunda das economias apre-
senta; e minimizar os riscos que as alterações climáti-
cas nos colocam.

Eduardo Santos, novembro de 2017

A DESCARBONIzAçãO ENQUANTO AMEAçA E OPOR-
TUNIDADE PARA OS MODELOS DE NEGóCIO ATUAIS
O Acordo de Paris consubstancia-se no imperativo da 
descarbonização das nossas sociedades como única 
forma viável de atingir o objetivo de evitar impactes 
das alterações climáticas para lá de um limiar catastró-
fico. Essa descarbonização deve ser efetuada num pe-
ríodo extremamente curto, sendo que deve estar com-
pleta na segunda metade do século. O desafio é ainda 
maior quando pensamos nas necessidades de reposi-
ção de infraestruturas económicas vitais, cuja esperan-
ça de vida média ultrapassa já esse limiar. A resposta 
ao desafio de Paris é por isso mesmo imediata.

Ao mesmo tempo, Paris implicará uma mudança radical 
nos processos e sistemas económicos atuais. Pratica-
mente nenhum tipo de atividade económica deixará de 
ser tocado. Muitas atividades que atualmente baseiam 
a nossa vida em sociedade deixarão de ser encoraja-
das, se não mesmo permitidas. Uma tal revolução so-
cial e económica parece ser demasiadamente ambi-
ciosa, pela sua ubiquidade. Contudo, se pensarmos na 
revolução que foi o motor de combustão interna para 
as nossas sociedades, assim como a da lâmpada incan-
descente e o advento da iluminação pública, podere-
mos perceber que de alguma forma outras gerações 
já estiveram expostas a um nível de mudança social e 
tecnológica muito grande, comparável em certa medi-
da ao que se pretende agora. Ao mesmo tempo, ten-
dências existem na sociedade global que poderão au-
gurar bonança nessa transição: a revolução em curso 
nas energias renováveis, a automação e eletrificação 
dos transportes individuais, a mudança de comporta-
mentos em alguns segmentos sociais, de uma enfase 
no consumo para a enfase na fruição, por exemplo.

Neste contexto, um Roteiro para a Descarbonização 
não poderá cingir-se apenas ao cálculo das trajetó-
rias e identificação das tecnologias que permitem ex 
ante e em backcasting a obtenção dos objetivos de 
redução de emissões que se pretendem, mas deve 
também apontar as ameaças e as oportunidades que 
estas tendências podem despoletar para a ação do te-
cido empresarial português. Como atrás se disse, al-
gumas atividades atuais são ou serão incompatíveis 
com a neutralidade carbónica: todas as atividades que 
impliquem por exemplo combustão de carvão, se não 
acompanhadas de processos tecnológicos de captu-
ra e sequestro ou utilização do carbono, deverão ser 
limitadas estritamente, se não mesmo eliminadas, no 
horizonte de 2050. 

Muito para além das atividades mais intimamente liga-
das com a exploração de hidrocarbonetos, a descarbo-
nização, em conjunto com outras tendências em curso, 
tem o potencial para mudar radicalmente o contexto 
económico em que as empresas trabalham, e sobretu-
do os seus modelos de negócio, entendendo por “mo-
delo de negócio”, o nicho de atividade/produto em 
que as empresas se encontram, a forma como explo-
ram recursos, processam-nos e como convertem esses 
produtos nos serviços que os clientes pretendem. Em 
todas as áreas, a descarbonização, aliada à desmate-
rialização (já em curso) e à digitalização (também em 
curso) e as inovações em áreas como a tecnologia fi-
nanceira, têm impactes de tal ordem de grandeza que 
podem radicalmente limitar o campo de atuação das 
empresas e de outros agentes económicos. 

Por outro lado, esses processos abrem igualmente no-
vas portas a outros tipos de negócios e ventures: a de-



22

sintermediação financeira possibilitada pela “fintech” 
(veja-se “blockchain”, por exemplo) pode simultane-
amente diminuir os custos de transações entre enti-
dades do sistema financeiro tradicional e aumentar a 
concorrência de agentes não financeiros tradicionais 
(plataformas de “crowdfunding”, P2P finance). 

A DESCARBONIzAçãO: DESAFIO SOCIAL E DESAFIO 
àS ORGANIzAçõES DA SOCIEDADE CIVIL
Não é apenas para o sector empresarial que a descar-
bonização constituirá um desafio, tanto do lado da 
ameaça como do lado da oportunidade. Também a ad-
ministração pública e a sociedade civil irão confrontar-
-se com estas novas tendências.

O papel da sociedade civil extra-empresarial é já reco-
nhecido como crucial para a transição ecológica que se 
pretende. Sem uma sociedade civil, informada e ativa 
do ponto de vista da exigência da qualidade e da trans-
parência em relação ao Estado e às empresas, o princi-
pal “driver” para a ação, em sociedades democráticas 
e complexas como as nossas, estaria comprometido. 
As organizações não-governamentais, com destaque 
para as ONG ambientais, têm assumido a advocacia da 
neutralidade carbónica. No âmbito do planeamento de 
longo prazo, as ONG, bem como os centros de reflexão, 
incluindo a academia, são chamados a participar da re-
flexão conjunta sobre os desafios e oportunidades da 
descarbonização. Tal implica também a necessidade de 
pesar prioridades de intervenção assim como valores 
sociais em confronto.

PENSAR INOVAçãO EM RELAçãO 
à DESCARBONIzAçãO
Ainda no começo da reflexão sobre os cenários socio-
económicos que servirão de base ao Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica, importa relevar o papel que 
a inovação social e tecnológica terá no alcance das 
metas propostas. Se por um lado, múltiplos estudos 
confirmam que algumas das metas mais ambiciosas 
são possíveis com a aplicação ubíqua das atuais me-
lhores tecnologias, esses estudos tendem a subestimar 
a necessidade de a aplicação de novas tecnologias en-
contrar as condições sociais e económicas certas. Tal 
implica por um lado, a utilização de instrumentos de 
política económica para internalizar os custos das alte-
rações climáticas, mas também a criação de “ecossiste-
mas” propícios para a emergência e disseminação das 
aplicações tecnológicas necessárias.

é neste campo que conceitos como “economia cir-
cular”, entendida como a necessidade de aumentar 
a produtividade global dos recursos e fecho de ciclo 
de materiais por forma a minimizar o “throughput” 
das nossas sociedades, tomam particular destaque. A 
descarbonização dos nossos processos de produção 
e consumo deve ir pari passu com o desenvolvimento 
da circularidade da economia. Tal contudo implica uma 

mudança profunda nas relações industriais, no concei-
to que nas nossas sociedades temos de “resíduo”. Nem 
sempre a descarbonização alavanca a circularidade da 
economia, mas os dois processos podem e devem ser 
simbióticos.

No âmbito dos trabalhos do Roteiro para a Neutrali-
dade Carbónica, pretende-se, pois, que através de 
processos participativos, se identifiquem por um lado 
bloqueios às atuações das empresas, como se identifi-
quem potenciais colaborações entre empresas, Estado 
e sociedade civil, no desenvolvimento de projetos, as-
sim como de modelos de negócio.

Pedro Martins Barata, novembro de 2017
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05. ECONOmIA CIRCulAR: lIDERAR 
A TRANSIçãO 

O FUTURO ONTEM
As alterações climáticas não são um desafio futuro, 
mas sim de ontem. Portugal, localizado na faixa medi-
terrânica da Europa, é um país exposto ao risco (EEA, 
2015). A seca grave, as temperaturas acima da média 
serão, quase certamente, o novo normal.

O compromisso voluntário para a redução de emissões 
de gases com efeito de estufa (GEE) firmado em Pa-
ris foi um grande avanço. Porém, limitar o aumento de 
temperatura em 2°C, e garantir uma trajetória de 1,5°C 
até ao final do século, exige esforços para lá da neces-

FIGURA 1 – Comparação entre modelo MIT de Meadows (pontilhado) e dados históricos até 2008 (linha)

recursos. E esse futuro, o de ontem, continua a desen-
rolar-se (ver figura 1).

Relatórios recentes das Nações Unidas (2010, 2016) e 
da Trucost (2013) demonstram a relação entre origens 
e danos ambientais globais, com os respetivos custos: 
1/3 dos danos estão ligados ao desperdício e sobre uti-
lização de energia, mas 2/3 estão ligados à sobre ex-
ploração e uso pouco produtivo dos materiais extraídos 
da biosfera. Mais de metade das emissões de GEE es-
tão relacionadas com a produção de materiais básicos 
(Ecofys e Circle Economy, 2016).

Em 2050 cada cidadão do planeta irá exigir 70% mais 

Fonte: Turner, 2014
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sária transição de fontes fósseis para renováveis, da efi-
ciência energética e da gestão sustentável da floresta 
(Ecofys & Circle Economy, 2016). 

O facto é que o papel do modelo de funcionamento da 
economia global para as alterações climáticas segue, 
em larga medida, ignorado. Mas há mais de 30 anos 
que essa relação está documentada: os relatórios “Os 
Limites ao Crescimento” (Meadows et al., 1972) ou o 
“O Nosso Futuro Comum” (Brundtland, 1987) alerta-
vam para os riscos da persistência de um sistema linear 
da economia, assente no uso ineficiente e intensivo de 

recursos, anualmente, do que no início do século 
(UNEP, 2015). Se não aprendermos a valorizar o papel 
dos recursos e serviços ambientais no nosso sucesso 
económico, a prolongar a sua utilidade, a regenerá-
-los, e a associar a geração de valor económico a esses 
ciclos, alimentados por fontes renováveis de energia, 
seremos sempre ineficientes na sua gestão e menos re-
ativos a sinais, desde crises económicas às alterações 
climáticas.

O FUTURO HOJE
Uma economia circular promove ativamente o uso efi-
ciente e a produtividade dos recursos por ela dinami-
zados, através de produtos, processos e modelos de 
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FIGURA 2 – Uma economia circular

negócio que promovem a desmaterialização, a reuti-
lização, a reciclagem e a recuperação dos materiais. 
Assim procura-se extrair valor económico e garantir 
ciclos de utilidade que se prolonguem no tempo, em 
ciclos energizados por fontes renováveis. 

Nessa economia, o que é feito, é feito para se poder 
fazer de novo: reduzimos a extração e apostamos em 
materiais mais simples, também naturais, que possam 
ser facilmente reaproveitados; os produtos são dese-
nhados para serem atualizados, ou reparados várias 
vezes; vende-se desempenho ao invés de posse. Evitar 
“fazer o novo” implica menos gastos com matérias-pri-
mas, porque regeneramos os nossos materiais, menos 
emissões (p.e. menos extração, menos transporte), me-
nos resíduos.  

é difícil encontrar um equilíbrio entre durabilidade, a 
posse, o “querer novo”, e a manutenção e a regenera-
ção de recursos. Se queremos garantir um win-win para 
produtor e consumidor, há que ter uma visão sistémica 
sobre as cadeias de valor, e garantir a sua coordena-
ção, desde o tipo de material utilizado, ao desenho do 
produto, ao processo, às tecnologias, aos modelos de 

negócio e de utilização que permitam extrair valor dos 
vários ciclos.

Tomemos por exemplo um pneu de automóvel. O seu 
valor e utilidade reside no número de quilómetros que 
pode fazer sem ser trocado. Logo, o produtor pode 
vender quilómetros de utilização; se danificado, o pneu 
é devolvido e entregue outro em troca. O pneu pode 
assim ser reparado ou recauchutado e entra em nova 
circulação ou, se não for possível, é reciclado e os ma-
teriais separados seguem para novos usos. 

O fabricante é motivado para ter materiais duráveis e 
um design que facilite a reparação e reciclagem (por 
ele ou por outra indústria!). Os custos com matérias-
-primas diminuem, bem como a poluição ambiental as-
sociada à extração e emissões do fabrico e transporte 
de novos pneus. O utilizador só paga por aquilo que 
realmente necessita: quilómetros percorridos. 

Este é o modelo que a Michelin está a expandir por vá-
rias das suas áreas de negócio, e que é explorado tam-
bém por outros fabricantes ao nível industrial como a 
Rolls Royce.

Fonte: Fundação Ellen MacArthur, 2015
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Num contexto de mudança como o de hoje, o foco não 
pode apenas ser mais eficientes – é preciso ser mais inte-
ligente, e eficaz, com o uso que fazemos dos recursos que 
já extraímos e que estão em uso. é por isso necessário:

•	 Conceber produtos, serviços e modelos de 
negócio que previnam a produção de resí-
duos e poluição do sistema natural;

•	 Manter produtos e materiais em utilização, 
no seu valor económico e utilidade mais ele-
vados, pelo máximo tempo possível;

•	 Fomentar a regeneração dos recursos mate-
riais utilizados e dos sistemas naturais sub-
jacentes.

As ferramentas e as estratégias para fazer cumprir es-
tes princípios existem hoje. Nas ferramentas, o design, 
assente numa visão sistémica do produto; as tecnolo-
gias e novos modelos de negócio, como a servitização, 
a economia colaborativa, o planeamento inteligente, 
assente no blockchain, na sensorização, na análise de 

TABELA 1 – Estratégias de produção numa economia circular

Produção e
utilização
inteligente

Recusar (p.e. 
digitalizar)

Tornar o produto redundante, abandonando a sua 
função ou oferecendo a mesma função com um 

produto radicalmente diferente

Repensar Tornar o uso do produto mais intensivo (p.e. através 
da partilha, ou produtos multifuncionais)

Reduzir
Aumentar a eficiência na produção ou utilização, 
consumindo menos recursos e materiais naturais

Prolongar a vida útil 
de produtos e dos 
seus componentes

Reutilizar
Reutilização por outro consumidor ou utilizador 
do produto descartado que ainda está em boas 
condições e pode cumprir a sua função original

Reparar
Reparação e manutenção de um produto com 
defeito de modo a poder ser utilizado na sua 

função original

Recondicionar Restaurar um produto antigo e atualizá-lo

Remanufacturar
Utilizar partes/componentes do produto 

descartado num novo produto com 
a mesma função

Realocar
Utilizar o produto descartado (ou partes/

componentes de) num novo produto, 
com diferente função

Aplicações úteis 
de materiais

Reciclar
Processar materiais para obter o mesmo material 

com a mesma qualidade ou inferior

Valorizar Recuperação de energia de materiais

Fonte: Baseado em PBL (2014)

big data; os ciclos reversos, com redes de logística in-
teligente, assentes no uso de materiais que podem ser 
reintegrados em vários pontos do sistema económico; 
e os promotores e a colaboração, com instrumentos de 
política que modelem um contexto favorável para op-
ções que favoreçam o “circular” face ao “linear”.

Portugal tem um metabolismo económico lento, o que 
significa que acumulamos recursos no stock da nossa 
economia, que é pouco eficiente e produtiva na sua 
gestão. Em 2015, Portugal gerava €1,1 de valor por 
cada kg de materiais consumidos, quando a média eu-
ropeia é de €2. é verdade que existem muitos fatores 
que contribuem para esse desempenho, mas quando 
vemos, por exemplo, que 53% da estrutura de custos 
na indústria transformadora é atribuída à aquisição de 
matérias-primas, ou que estamos dependentes energe-
ticamente do exterior, não há dúvidas que existe espa-
ço para progredir e ser mais competitivo também pela 
via da produtividade material, integrando princípios de 
circularidade, de neutralidade carbónica e valorização 
do território.
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FIGURA 3 – Ações macro, meso e micro

E são precisamente estes os vértices, interligados, que 
impulsionam hoje as estratégias e os planos em maté-
ria de ambiente. é nessa medida que surge o Plano de 
Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC), o 
resultado de quase um ano de trabalho interministerial 
entre representantes dos Ministérios da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, do Ministério da Economia, do 
Ministério do Ambiente, e do Ministério da Agricultura, 
Floresta e Desenvolvimento Rural, e que foi aprovado 
em Conselho de Ministros, em Resolução do dia 23 de 
novembro de 2017. 

Nele estão definidas 7 ações que consolidam iniciati-
vas em curso e que se desejam ver prosseguidas pelo 
Governo e grupos de interesse, através de três níveis: 
o nível nacional, com instrumentos políticos dedica-
dos (p.e. fiscalidade verde, acordos voluntários, rede 
ambiental do Portugal 2020), o nível sectorial, foca-
do nos sectores mais intensivos em recursos ou com 

cariz exportador relevante (p.e. construção, turismo) e 
regional (p.e. redes de simbiose industrial, cidades cir-
culares, empresas circulares). Cada nível exige um grau 
de colaboração elevado entre os vários agentes, sendo 
que pode ser alavancado através de apoios específicos 
ao desenvolvimento de soluções (p.e. de planeamento, 
tecnológicas, etc.), por via de mecanismos desenhados 
para esse efeito (p.e. Fundo Ambiental, Fundo para a Ino-
vação, Tecnologia e Economia Circular, Portugal 2020).

O PAEC não é um plano determinístico, porque a eco-
nomia circular não diz respeito a um sector, mas sim 
a uma transformação de paradigma de produção, 
transformação, consumo e de valorização. Mudar um 
paradigma não é algo que possamos determinar por 
decreto, tem de ser trabalhado no tempo, por todos 
os agentes intervenientes no contexto, tal como a des-
carbonização da economia, ou como a valorização do 
território.

Fonte: Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal
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O FUTURO AMANHã
Os impactos previstos para 2030 na UE de medidas 
de Economia Circular na mobilidade, ambiente cons-
truído e sistema agroalimentar (responsáveis por 60% 
das despesas dos consumidores e 80% dos recursos 
consumidos), analisados pela Fundação Ellen MacAr-
thur (2017) apontam para aumentos na ordem dos 11% 
do PIB, com €1,8 biliões em poupanças contando com 
efeitos multiplicadores. Os efeitos nas emissões seriam 
significativos: redução de 50% das emissões relativa-
mente a 2015. E no emprego, poderiam ser criados, em 
média, mais 2 milhões de postos de trabalho.

é para esse objetivo que a Comissão Europeia trabalha 
agora, a par do combate às alterações climáticas e des-
carbonização da economia, num compromisso vincado 
na recente comunicação do Estado da União de 2017, 
sobre uma Indústria Inteligente, Inovadora e Susten-
tável. Mas também no campo do investimento, como 
indica a aposta do Horizonte 2020 de €1000 milhões, 
ou a Plataforma de Financiamento à Economia Circu-
lar, uma iniciativa do Banco Europeu de Investimento 
e Comissão.

Nunca tanto como agora o triângulo virtuoso das po-
líticas de ambiente fez tanto sentido do ponto de vis-
ta estratégico, sobretudo a nível económico. Tratemos 
pois de o aplicar hoje, para que o futuro traçado ontem 
não se torne no futuro de amanhã.  

Inês Costa, novembro de 2017
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06. E-GAR: GuIAS DE ACOmPANHAmENTO 
DE RESÍDuOS ElETRóNICAS 

No contexto de um crescimento económico sustentá-
vel é de extrema relevância a aposta na simplificação e 
agilização de processos e procedimentos, foco do pro-
jeto SIMPLEX+, promovido pelo Governo, que pretende 
desburocratizar a economia, reduzindo custos.

As orientações comunitárias têm determinado a opção 
por políticas que promovam uma economia circular 
como componente chave das respostas aos desafios 
emergentes, impondo-se repensar os modelos de de-
senvolvimento. O caminho para atingir esse objetivo 
passa pela implementação de várias medidas, entre 
as quais, no sector dos resíduos, a adoção de procedi-
mentos mais eficazes, mais eficientes e transparentes. 

AS GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESíDUOS
As e-GAR, projecto pioneiro na União Europeia, consti-
tuem-se como o módulo mais inovador do SIRER, per-
mitindo que a recolha de informação sobre resíduos, 
anteriormente obtida com uma periodicidade anual, 
passe a estar disponível em tempo real para a admi-
nistração, o produtor, o transportador e os operadores 
de gestão de resíduos, por movimento de resíduos, es-
tando cada transporte associado a uma guia desmate-
rializada.

A guia de acompanhamento de resíduos (GAR) é o do-
cumento que por lei acompanha o transporte de resí-
duos, onde se identifica a tipologia do resíduo (código 
LER), o quantitativo transportado, a origem e o destino 
do resíduo, assim como o transportador do mesmo.

FIGURA 1 – Módulos que integram o SIRER
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OS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAçãO 
DE RESíDUOS
O sector dos resíduos constitui uma área de negócio 
madura e profissionalizada encontrando-se onerada 
pela legislação comunitária e nacional com obrigações 
várias que importa simplificar. Neste âmbito a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente tem vindo a desenvolver 
um conjunto de módulos para reporte desmaterializa-
do da informação sobre resíduos que interoperam e se 
interligam no sentido de permitir uma visão sistémica 
e articuladas das várias áreas do sector. Integrados no 
SILIAMB (Sistema Integrado de Licenciamento do Am-
biente), o conjunto destes módulos consubstanciam o 
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos (SIRER) pre-
conizado no Regime Geral de Gestão de Resíduos. 

Os vários módulos que unificam o SIRER permitem a 
recolha de dados de resíduos urbanos (Mapa de Regis-
to de Resíduos Urbanos - MRRU), de resíduos não ur-
banos (Mapa Integrado de Registo de Resíduos - MIRR) 
e o registo de informação sobre movimentos transfron-
teiriços de resíduos perigosos e não perigosos (MTR-
-LL e MTR-LV respetivamente). Ainda o módulo do Sis-
tema Integrado de Licenças de Operação de Gestão de 
Resíduos (SILOGR), que constitui um repositório das 
licenças dos operadores deste sector, permite obter in-
formação sobre o destino adequado de cada tipologia 
de resíduos. O registo de produtores e de entidades 
gestoras (EG), atualmente em desenvolvimento, tem 
como objetivo o registo da atividade da colocação no 
mercado de produtos e da gestão dos mesmos no con-
texto da responsabilidade alargada do produtor.

https://www.simplex.gov.pt/
https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=212
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Este documento era, previamente à sua desmateriali-
zação, um triplicado em papel, ficando cada um dos 
intervenientes (produtor/origem do resíduo, transpor-
tador e destino final do resíduo) com a respetiva cópia 
e constituía prova do adequado encaminhamento do 
resíduo.

As e-GAR vêm assim desmaterializar todo este proces-
so e são aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
marítimo e aéreo de resíduos em território nacional. 

A transição para o novo modelo eletrónico aporta be-
nefícios evidentes, do ponto de vista económico, am-
biental e social. Tem vantagens para os produtores de 
resíduos, para quem os transporta, para quem os rece-
be, garante a integridade e qualidade da informação, 
agiliza e acelera os processos, reduz custos e minimiza 
o impacte ambiental.

Uma das mais-valias da digitalização do processo é a 
poupança de mais de 6 milhões de folhas de papel por 
ano. Ao contrário do modelo anterior, que consistia no 
preenchimento de três impressos distintos em papel 
- referentes às GAR, GARH (respeitantes aos resíduos 
hospitalares) e GARCD (relacionadas com os resíduos 
de construção e demolição), o modelo digital e-GAR 
pode ser ainda preenchido através de um computador, 
telemóvel ou tablet. Ou seja, além de substituir o papel, 
garante uma maior comodidade e rapidez no preenchi-
mento das guias, bem como o reporte de informação.

Também a redução de custos é evidente com a utili-
zação do modelo eletrónico de Guias de Acompanha-
mento de Resíduos. Segundo os resultados de um estu-
do, efetuado pela NOVA IMS, Information Management 
School, antes da implementação das e-GAR, o custo to-
tal para a empresa, por guia de transporte de resíduos, 
era de 4,56 euros e o custo total de preenchimento de 
cada MIRR era de 248,88 euros. Após a aplicação das 
e-GAR, o custo total para a empresa, por e-GAR, será 
de 0,18 euros.

Para a Administração Pública, a implementação das e-
-GAR traduzem-se numa poupança de tempo, recursos 
administrativos e financeiros. Com o modelo antigo, o 
tempo total despendido para analisar cada MIRR era de 
3,18 horas, enquanto com o modelo e-GAR passa a ser 
de 0,002 horas, ou seja, 7,2 segundos.

Para medir o desempenho e eficácia deste novo instru-
mento foram apreciados quatro fatores que obtiveram 
avaliação muito positiva, a saber: i) redução de custos 
(81,5%); ii) simplificação (71,1%); iii) comodidade e con-
veniência (73,3%) e iv) redução de tempo (73,3%).

O presente modelo compatibiliza também as informa-
ções constantes dos Documentos de Transporte ADR 
(Transporte de Mercadorias Perigosas), integrando 

num documento único as obrigações que lhe estão as-
sociadas.

No contexto de uma necessária transição para uma 
economia circular, este novo instrumento de gestão, 
devidamente articulado com as demais plataformas, 
potencia a rastreabilidade dos resíduos e o seu corre-
to encaminhamento, fomentando o cumprimento da 
hierarquia de resíduos e a eficiência de recursos bem 
como, agiliza processo para todos os intervenientes. 

Ana Cristina Carrola, novembro de 2017
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07. AGENDA 2030
- ObJETIvOS DE DESENvOlvImENTO SuSTENTÁvEl

A  NOVA  AGENDA DE AçãO PARA 
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
A 25 de setembro de 2015 foi aprovada, na Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, a resolução intitulada 
“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de De-
senvolvimento Sustentável” que representa um novo e 
ambicioso plano de resposta às tendências e desafios 
globais. Trata-se de um plano de ação que sucede aos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que vigora-
ram entre 2000 e 2015, e que ajudaram a alcançar uma 
melhoria das condições de vida para milhões de pes-
soas. Porém, esses progressos não foram iguais para 
todos, permanecendo ainda um número considerável 
de cidadãos, incluindo milhões de crianças, à margem 
dos benefícios alcançados. 

Esta nova agenda de desenvolvimento sustentável pre-
tende colmatar essas lacunas e vem alterar a forma 
de abordar o desenvolvimento ao propor objetivos e 
metas universais, a serem implementados por todos os 
países e não apenas pelos países em desenvolvimento, 

como ocorreu com os anteriores Objetivos de Desen-
volvimento do Milénio. O combate às desigualdades e 
a promoção dos direitos humanos são preocupações 
transversais que estão presentes em todos os objeti-
vos, uma vez que as sociedades mais desenvolvidas 
ainda têm que promover a igualdade de género e eli-
minar as discriminações. 

A Agenda 2030 está centrada em cinco eixos: pessoas, 
planeta, prosperidade, paz e parcerias (os “5P”) e esta-
belece um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) que abarcam as dimensões social, 
económica e ambiental. A sua operacionalização com-
preende 169 metas a atingir até 2030, cuja monitoriza-
ção será assegurada por mais de 230 indicadores glo-
bais, desenvolvidos pela Comissão de Estatística das 
Nações Unidas, a Inter-Agency and Expert Group on 
Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs), 
e que servem de referencial ao acompanhamento dos 
progressos realizados. 
 

FIGURA 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Nações Unidas, 2015

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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IMPLEMENTAçãO DA AGENDA 2030 
AO NíVEL GLOBAL
A implementação da Agenda exigirá a todos os países 
esforços para a prossecução dos 17 ODS estabelecidos, 
os quais traduzem a “visão comum para a humanida-
de e um contrato social entre os líderes mundiais e os 
povos” nas palavras de Ban Ki-Moon, o ex-Secretário-
-Geral das Nações Unidas. O seu sucessor, António 
Guterres, afirma que esta é uma “jornada coletiva que 
tem no seu âmago a promessa de não deixar ninguém 
para trás”. 

Transformar esta visão em realidade é, em grande me-
dida, responsabilidade dos governos dos países, mas 
os desafios exigem também a conjugação de esforços 
de uma multiplicidade de atores, incluindo as orga-
nizações não-governamentais, o sector empresarial 
privado, a academia, os parceiros sociais e restantes 
membros da sociedade civil.

A avaliação dos progressos terá de ser realizada re-
gularmente por cada país e também pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), que se comprometeu a pu-
blicar anualmente um relatório global “The Sustaina-
ble Development Goals Report”, utilizando os cerca 
de 230 indicadores globais desenvolvidos pela IAEG-
-SDGs, para aferir o ponto de situação em que o mun-
do se encontra na prossecução dos ODS, identificar as 
principais lacunas e os mais prementes desafios para 
o futuro.

Em 2016, foi publicado o primeiro relatório que aferiu 
o progresso alcançado no primeiro ano de implemen-
tação da Agenda. As suas conclusões alertam para as 
situações de extrema pobreza, fome, ofensas contra 
mulheres e crianças e escassez de água, como sendo 
as que requerem um maior enfoque. 

O segundo relatório, publicado em 2017, evidencia que 
a taxa de progresso em muitas áreas é muito mais lenta 
do que o necessário para que se atinjam as metas pro-
postas para 2030. São necessárias ações que comba-
tam o facto de ainda existirem cerca de 767 milhões de 
pessoas a viver com menos de 1,9 dólares americanos 
por dia; é necessário garantir a segurança alimentar aos 
793 milhões de pessoas que enfrentam diariamente a 
fome; duplicar a taxa de redução das mortes maternas; 
aumentar o investimento em energia e infraestruturas 
sustentáveis; tornar a educação de qualidade acessível 
a todos; diminuir a desigualdade de género; reduzir a 
taxa de desemprego da população jovem e aumentar a 
sua capacidade de intervenção. O relatório alerta ain-
da para o facto de a escassez de água afetar mais de 2 
mil milhões de pessoas no mundo; de nove em cada 10 
habitantes das cidades viverem em locais onde os ní-
veis de poluição do ar comportam riscos para a saúde 
humana; e de o aquecimento da superfície da Terra ter 
atingido cerca de 1,1 °C acima do período pré-indus-

trial, o que irá contribuir para uma maior frequência de 
fenómenos climáticos extremos.

Este segundo relatório coincidiu com o lançamento da 
plataforma de dados estatísticos da ONU The Global 
SDG Indicators Database, que aloja os cerca de 230 
indicadores propostos para a monitorização dos ODS, 
possibilitando o acesso aos dados de cada país, mas 
também aos agregados globais e regionais.

Para além da monitorização oficial levada a cabo pela 
ONU, existem outras organizações internacionais que 
elaboram relatórios de monitorização da implementa-
ção dos ODS, como a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico (OCDE) que publicou, 
em junho de 2017, o relatório Measuring distance to the 
SDG targets – an assessment of where OECD countries 
stand.

Tendo em conta os indicadores propostos pela IAEG-
-SDGs, este estudo utiliza a informação disponível na 
base de dados da OCDE para determinar a distância 
a que cada país se encontra face às metas estabeleci-
das para 2030, em cada ODS. Foram selecionados 131 
indicadores, que cobrem 98 das 196 metas estabeleci-
das. A seleção dos indicadores foi feita com base nos 
critérios de relevância, capacidade de diferenciar o de-
sempenho dos países, disponibilidade e qualidade es-
tatística. Participaram voluntariamente neste estudo 13 
países (Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega, Eslo-
vénia, Suécia, Bélgica, República Checa, Itália, Coreia, 
Luxemburgo, Letónia e Eslováquia), ficando Portugal 
fora deste exercício.

O estudo concluiu que os dados recolhidos regular-
mente pela OCDE não permitem monitorizar adequa-
damente todos os ODS e que os 131 indicadores sele-
cionados apenas permitiram avaliar 57% dos objetivos, 
resultando numa cobertura desigual entre as metas e 
os 5 “Ps”. Desta forma, foi recomendado que se de-
senvolva mais trabalho estatístico para colmatar essas 
lacunas.

Ainda assim, os resultados obtidos nesta amostra de 
13 países, apuraram que os países da OCDE estão mais 
próximos de atingir as metas nas áreas da água, cli-
ma, biodiversidade, cidades, pobreza e oceanos, e mais 
longe no domínio da igualdade de género, educação, 
economia e emprego e instituições. Concluiu-se tam-
bém que existe uma considerável heterogeneidade nas 
posições iniciais dos países, quer em termos de objeti-
vos, quer nas diversas metas a alcançar, sugerindo-se 
assim que as prioridades nacionais para a implemen-
tação da Agenda incidam essencialmente nas metas 
estabelecidas e não nos objetivos. Por último, o relató-
rio recomenda que os países desenvolvam indicadores 
adicionais que permitam identificar o progresso das 
políticas que têm impactes nacionais e/ou transfrontei-

http://www.un.org.lb/Library/Assets/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2016-Global.pdf
http://www.un.org.lb/Library/Assets/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2016-Global.pdf
http://www.un.org.lb/Library/Assets/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2016-Global.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://www.un.org.lb/Library/Assets/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2016-Global.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
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riços significativos para a prossecução dos objetivos.

Um outro relatório de monitorização da implementa-
ção da Agenda 2030, utiliza um índice para aferir o 
cumprimento dos ODS em 157 países. Foi publicado, 
em julho de 2017, pela Bertelsmann Stiftung and Sus-
tainable Development Solutions Network e intitula-se 
SDG Index and Dashboards Report 2017. Este estudo 
recorre a 99 indicadores, de entre os 230 propostos 
pela ONU, e propõe uma metodologia que permite afe-
rir, para cada ODS, o grau de implementação face às 
metas para 2030. 
 

Fonte: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017
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FIGURA 2 – Estado da implementação da Agenda, por ODS, 
em Portugal 

De acordo com este índice, o melhor desempenho de 
Portugal situa-se nos objetivos 6 – Água potável e sa-
neamento e 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; 
e o pior desempenho verificou-se nos objetivos 9 – In-
dústria, inovação e infraestruturas, 14 – Proteger a vida 
marinha e 15 – Proteger a vida terrestre.

Em termos gerais, Portugal obteve a 28.ª posição, com 
uma classificação de 75,6 pontos (numa escala de 0 
a 100). No primeiro lugar encontra-se a Suécia (85,6 
pontos) e no último lugar a República Centro-Africana 
(36,7 pontos).

A UNIãO EUROPEIA E A AGENDA 2030 – O FUTURO 
SUSTENTÁVEL DA EUROPA
O compromisso assumido com o desenvolvimento 
sustentável está desde há muito no cerne do projeto 
europeu, estando firmemente consagrado nos trata-
dos europeus. A União Europeia (UE) beneficia de um 
elevado nível de desenvolvimento económico, coesão 
social e sociedades democráticas, apresentando uma 
posição de partida favorável para atingir os objetivos 
propostos na Agenda. No entanto, a sustentabilidade 
na Europa vai muito além da sua dimensão interna. Di-
versos desafios globais como as alterações climáticas, 
os conflitos, as migrações, o terrorismo ou as pande-
mias acabam por ter uma repercussão direta em solo 
europeu, motivo pelo qual a UE não pode ser pensada 
em termos isolados da sua dimensão externa.

Em novembro de 2016, a Comissão Europeia apresen-
tou uma abordagem estratégica para alcançar o desen-
volvimento sustentável na Europa e a nível mundial, 
plasmada em três comunicações. Uma primeira comu-
nicação, intitulada “Próximas etapas para um futuro 
europeu sustentável”, explica como as 10 prioridades 
políticas da Comissão contribuem para a execução da 
Agenda 2030 e a forma como a UE deverá cumprir os 
ODS no futuro. A segunda comunicação, relativa a um 
novo “Consenso europeu sobre o desenvolvimento”, 
apresenta uma visão comum e um quadro para a co-
operação para o desenvolvimento da UE e dos seus 
Estados-Membros, em sintonia com a Agenda 2030. 
A terceira comunicação, sobre uma “Parceria renova-
da com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico 
(países ACP)”, propõe elementos para uma nova fase 
sustentável nas relações UE-ACP, pós 2020.

Para criar um espaço dinâmico que reúna as várias 
partes interessadas da esfera pública e privada, a Co-
missão Europeia vai lançar uma plataforma multilateral 
com um papel ativo no acompanhamento e intercâm-
bio das melhores práticas em matéria de prossecução 
dos ODS a nível intersectorial. A partir de 2017, serão 
apresentados relatórios regulares sobre os progressos 
da UE com vista à execução da Agenda 2030 e será 
lançada uma reflexão sobre o desenvolvimento de uma 
visão a mais longo prazo com uma perspetiva pós-
2020. 
 
PORTUGAL E A AGENDA 2030 – PRIORIDADES 
NACIONAIS
A implementação da Agenda 2030 pressupõe que cada 
país defina a forma como os ODS deverão ser concre-
tizados e o nível de primazia atribuído a cada um, o 
que exige naturalmente uma avaliação prévia do ponto 
de situação de cada objetivo e uma reflexão sobre as 
prioridades nacionais.

http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-renewed-partnership-acp-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-renewed-partnership-acp-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-renewed-partnership-acp-20161122_en.pdf


33

Neste sentido, Portugal elaborou, de forma voluntária, 
o primeiro relatório nacional sobre a implementação 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
o qual foi apresentado no 5.º Fórum Político de Alto 
Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, que decorreu em Nova Iorque a 18 de julho 
de 2017.

Este relatório apresenta a perspetiva nacional sobre 
cada um dos 17 ODS, identificando prioridades e desa-
fios, políticas e iniciativas concorrentes para a prosse-
cução da Agenda 2030. Faz também uma avaliação do 
ponto de partida nacional, através da recolha de dados 
estatísticos e demais informação, e procede a um ma-
peamento das políticas nacionais que concorrem para 
a implementação da Agenda 2030.

Nesta primeira avaliação, à luz da visão estratégica de 
desenvolvimento do país, consubstanciada, em parti-
cular, no Programa Nacional de Reformas, foram consi-
derados prioritários seis dos 17 objetivos: a Educação 
de Qualidade (formação e qualificação, ao longo da 
vida, procurando “inverter atrasos e exclusões histó-
ricos”); a Igualdade de Género (promover a igualda-
de entre homens e mulheres e a não discriminação em 
função do sexo ou da orientação sexual); a Indústria, 
Inovação e Infraestruturas (crescimento económico, 
desenvolvimento social e uma indústria moderna e 
sustentável); a Redução das Desigualdades (combate 
à pobreza e exclusão social); a Ação Climática (redu-
ção da emissão de gases com efeito de estufa) e a Pro-
teção da Vida Marinha (proteção dos oceanos e explo-
ração sustentável dos recursos).

No futuro, Portugal continuará a monitorizar regular-
mente os progressos realizados, tendo para o efei-
to constituído uma rede de pontos focais nacionais, 
oriundos dos diferentes departamentos governamen-
tais, para permitir uma melhor articulação e troca de 
informação entre entidades, de forma consistente e 
integrada. A responsabilidade pela implementação, 
monitorização e revisão de cada ODS pertence ao Mi-
nistério detentor das respetivas competências, caben-
do a coordenação nacional ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, em articulação com o Ministério do Pla-
neamento e das Infraestruturas. 

O Ministério do Ambiente é responsável pela coorde-
nação de quatro ODS: Água potável e saneamento; Ci-
dades e comunidades sustentáveis; Produção e consu-
mo sustentáveis; e Ação climática.

Rita Ribeiro, novembro de 2017

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15771Portugal2017_PT_REV_FINAL_28_06_2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15771Portugal2017_PT_REV_FINAL_28_06_2017.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/programa-nacional-de-reformas.aspx
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08. CONSERvAçãO E GESTãO SuSTENTÁvEl DO OCEANO 
– ObJETIvO DE DESENvOlvImENTO SuSTENTÁvEl 14

Portugal está vinculado aos compromissos assumidos 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
adotada pelas Nações Unidas em setembro de 2015. 
Neste contexto, a promoção e defesa da conservação 
e utilização sustentável do oceano foi assumida como 
uma prioridade para Portugal desde o primeiro mo-
mento das negociações, sendo ainda hoje uma das 
principais prioridades estratégicas na implementação 
da Agenda 2030 no nosso país.

A Agenda 2030 integra 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), entre os quais o ODS 14:

Conservar e usar de forma sustentável
os oceanos, os mares e os recursos

marinhos numa perspetiva de
desenvolvimento sustentável

A Agenda 2030 define para cada objetivo um conjunto 
de metas, estando prevista a sua monitorização e re-
visão através de um conjunto de indicadores globais, 
cuja definição tem estado a ser assegurada no contex-
to das Nações Unidas.

Das 10 metas estabelecidas à escala global para cum-
primento do ODS 14, destacam-se como mais relevan-
tes para Portugal as seguintes:

•	 Prevenir e reduzir significativamente a po-
luição marinha de todos os tipos, incluindo 
o lixo marinho;

•	 Gerir de forma sustentável e proteger os 
ecossistemas marinhos e costeiros;

•	 Minimizar e enfrentar os impactes da acidi-
ficação dos oceanos, incluindo através do 
reforço da cooperação científica;

•	 Regular a extração de recursos, acabar com 
a sobrepesca e a pesca ilegal, não repor-
tada e não regulamentada e as práticas de 
pesca destrutivas, e implementar planos de 
gestão com base científica;

•	 Conservar pelo menos 10% das zonas cos-
teiras e marinhas;

•	 Proibir certas formas de subsídios à pesca 
que contribuem para a sobrecapacidade e 
a sobrepesca;

•	 Aumentar o conhecimento científico, de-
senvolver capacidades de investigação e 
transferir tecnologia marinha, e

•	 Proporcionar o acesso dos pescadores arte-
sanais de pequena escala aos recursos ma-
rinhos e aos mercados.

Para assegurar a implementação da Agenda 2030 e 
em particular do ODS 14, estão a ser identificados e 
definidos os indicadores relevantes à escala nacional 
para monitorizar o cumprimento das oito metas ante-
riormente referidas.

A implementação da Agenda 2030 em Portugal apre-
senta um conjunto de desafios relevantes no domínio 
do oceano. Assim, é determinante o conhecimento 
dos processos do oceano e a monitorização do estado 
ambiental dos ecossistemas marinhos e costeiros, mas 
também um ordenamento do espaço marítimo que ga-
ranta que as atividades humanas e económicas se de-
senvolvem de forma sustentável e em respeito pelos 
valores ambientais. Fazem parte desta abordagem a 
criação e gestão de áreas marinhas protegidas de di-
mensão adequada e uma pesca que garanta que as uni-
dades populacionais de gestão pesqueira (stocks) são 
explorados de forma sustentável. Alguns dos desafios 
nacionais são-no igualmente à escala global, como por 
exemplo a poluição, e em particular o lixo marinho, que 
não pode ser abordada de forma isolada por qualquer 
país, pelo que nesta como noutras matérias se exige 
um esforço de cooperação internacional.

Neste contexto, assume especial relevância o empenho 
de Portugal, e em particular das instituições do Minis-
tério do Mar, na definição de um conjunto de ações e 
projetos que concorrem para o cumprimento das me-
tas estabelecidas à escala nacional, trabalho esse que 
constitui igualmente um contributo para o esforço 
global em prol do desenvolvimento sustentável. Este 
trabalho tem sido desenvolvido através do diálogo e 
do acompanhamento próximo e detalhado dos esfor-
ços institucionais para cumprimento das metas do ODS 
14 estabelecidas, constituindo-se assim uma platafor-
ma de partilha de conhecimento e experiência muito 
úteis e relevantes para a implementação das políticas 
do mar.

Portugal tem procurado participar e, sempre que pos-
sível, liderar as iniciativas das Nações Unidas relativas à 
implementação do ODS 14 à escala global. Assumimos 
um papel determinante na preparação da Conferên-
cia do Oceano, organizada pelas Nações Unidas para 
implementação do ODS 14 (Nova Iorque, 5 – 9 de ju-
nho de 2017), enquanto co-facilitador na preparação 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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e negociação da declaração inter-governamental “Our 
Ocean, our future: call for action” adotada no âmbito 
da referida conferência, e a Ministra do Mar apresentou 
nessa conferência a proposta de Portugal ser o anfi-
trião da próxima edição da mesma, em 2020.

Destaca-se o empenho de Portugal no relato do seu 
desempenho para cumprimento da Agenda 2030. Sob 
coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
foi apresentado em junho de 2017 o “Relatório Na-
cional sobre a implementação da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável em Portugal”. No que 
se refere ao ODS 14 apresenta-se neste Relatório o en-
quadramento estratégico temático, os contributos de 
Portugal e os principais desafios para o cumprimento 
das metas estabelecidas pelas Nações Unidas (vide ca-
pítulo ODS 14).

Em último lugar refira-se o mais importante: a ambição 
de Portugal no cumprimento do ODS 14. Esta ambição 
encontra-se consubstanciada nos 10 compromissos as-
sumidos no âmbito da Conferência do Oceano, com-
promissos esses que foram reiterados e reforçados por 
três compromissos adicionais apresentados na Confe-
rência “Our Ocean” (Malta, 5-6 de outubro de 2017).

De todos os compromissos relativos à conservação do 
oceano, destacam-se 3 compromissos relacionados 
com a redução do lixo marinho através de plataformas 
e ferramentas tecnológicas para promover a recicla-
gem de resíduos produzidos a bordo de navios e em-
barcações, da expansão do projeto “A Pesca por um 
Mar sem Lixo” a todos os Portos de Pesca do Conti-
nente e da continuação do trabalho na OSPAR para a 
redução do lixo marinho no Atlântico. 

No âmbito da proteção e uso sustentável da vida ma-
rinha, assumem especial importância os compromissos 
relativos a:

•	 Elaboração do Plano de Situação do Orde-
namento do Espaço Marítimo, através de 
uma abordagem de base ecossistémica;

•	 Regulamentação sobre a introdução de es-
pécies marinhas não indígenas em cumpri-
mento da Convenção Internacional para o 
Controlo e Gestão das Águas de Lastro e 
Sedimentos dos Navios;

•	 Conservação de pelo menos 14% da área 
marinha sob jurisdição nacional até 2020;

•	 Redução das capturas acessórias e rejei-
ções associadas à pesca até 2023.
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Por fim, relevam ainda outros compromissos ao nível 
do investimento público em projetos de conservação 
da biodiversidade marinha e de investigação e inova-
ção no âmbito das ciências do mar.

Inês Trigo, novembro de 2017
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09. lIxO mARINHO 
– um DESAFIO GlObAl

O lixo marinho é definido como qualquer material só-
lido, persistente, fabricado ou transformado, descarta-
do, eliminado ou abandonado no ambiente marinho e 
costeiro. é globalmente reconhecido como um enorme 
desafio societal do nosso tempo devido às significati-
vas implicações ambientais, económicas, sociais, polí-
ticas e culturais1. 

A presença de lixo marinho cria um impacte negativo 
na zona costeira, nos ecossistemas marinhos e nos ser-
viços que eles fornecem, afetando a vida e bem-estar 
das populações2. O lixo marinho tem impactos sobre 
a vida selvagem e os ecossistemas marinhos, através 
do aprisionamento, ingestão, bioacumulação e ainda 
bioampliação de substâncias químicas tóxicas que se 
libertam dos materiais de plástico ou estão adsorvidos 
e acumulados em fragmentos plásticos3. A acumula-
ção de lixo marinho facilita a introdução de espécies 
invasivas4; danificando habitats bentónicos e comuni-
dades5,6,7.

Apesar de se estimar que existam cerca de 100 a 400 
milhões de toneladas de lixo marinho nos oceanos, não 
há, na UE nem em Portugal, um enquadramento legal 
específico ou qualquer organismo público que tenha 
competência exclusiva sobre este assunto6. Contu-
do, a Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, Diretiva 
2008/56/CE (DQEM) veio contribuir para a prevenção, 
proteção e restauração dos ecossistemas marinhos, 
propondo uma redução mensurável e significativa da 
quantidade total de lixo no ambiente até 2020. 

Para implementação desta Diretiva, foi publicada a 
Decisão da Comissão 2010/477/UE, que estabelece os 
critérios e normas metodológicas de avaliação do bom 
estado ambiental das águas marinhas, contribuindo, 
assim, para assegurar a coerência da análise e a com-
paração entre regiões ou sub-regiões marinhas. Os cri-
térios e indicadores adotados compreendem: tendên-
cias relativas à quantidade de lixo arrastado para as 
praias e/ou depositado no litoral; tendências relativas 
à quantidade de lixo na coluna de água (incluindo o 
que flutua à superfície) e depositado nos fundos mari-
nhos; tendências relativas à quantidade, distribuição e, 
sempre que possível, composição das micropartículas 
(em especial, microplásticos); tendências em termos 
de quantidade e composição do lixo ingerido por ani-
mais marinhos (por exemplo, através de análises do 
conteúdo estomacal). Para os dois primeiros, indicado-
res inclui-se a análise da sua composição, distribuição 
espacial e, sempre que possível, a origem do lixo.

Portugal, com uma zona económica exclusiva de gran-
des dimensões, a que se junta a plataforma continental 

estendida, enfrenta uma responsabilidade acrescida 
face aos impactes das atividades humanas no Atlântico 
Norte, competindo à Direção Geral dos Recursos Na-
turais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), coor-
denar a aplicação do Decreto-Lei nº 108/2010, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 201/2012 
que transpôs a DQEM para o direito nacional.

Em 2012, Portugal, nos relatórios de avaliação inicial, 
apresentou os resultados referentes à avaliação das 
condições de referência e à caracterização do Estado 
Ambiental para os vários descritores, tendo-se cons-
tatado que não era possível analisar o estado ambien-
tal com respeito ao lixo marinho. Assim estabeleceu-
-se que os valores de referência seriam definidos em 
201410. Para dar respostas a algumas das lacunas de 
informação identificadas, foi iniciada em 2013, sob a 
responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, 
a caracterização do lixo presente nas praias da zona 
costeira de Portugal continental.

ORIGEM E COMPOSIçãO DO LIXO MARINHO 
O lixo marinho é predominantemente composto por 
materiais de origem antropogénica e terrestre que 
deliberadamente ou acidentalmente foram descarta-
dos diretamente na zona costeira ou transportados 
por rios, coletores ou pelo vento para o meio marinho. 
Existem ainda resíduos descarregados diretamente no 
mar. Devido à sua capacidade de persistência e à ação 
das correntes marítimas, ondas e vento, o lixo marinho 
pode ser transportado ao longo de grandes distâncias 
e permanecer no ambiente marinho por um período in-
determinado, tornando muitas vezes difícil a avaliação 
da sua rota, origem geográfica, temporal e sectorial. 
Atualmente estima-se que 15% do lixo marinho se en-
contre nas praias e zonas costeiras, 15% a flutuar à su-
perfície e cerca de 70% no fundo do oceano12. 

O lixo marinho pode ser classificado de acordo com as 
seguintes categorias de materiais: plásticos, madeira, 
metais, vidro, borracha, vestuário, papel, etc.. Exem-
plos de lixo marinho com diferentes origens:

•	 Plástico: pellets (grânulos de resina vir-
gem), pacotes de doces e batatas, sacos de 
asas e leves, garrafas, garrafões para óleo, 
embalagens para alimentos, bebidas, cos-
méticos e produtos de limpeza, celofane, 
cápsulas/argolas, talheres, palhinhas, copos e 
boias de espuma, isqueiros, canetas, brinque-
dos, fraldas descartáveis, giletes e cotonetes, 
ambientadores, aplicadores de tampões, etc.;

•	 Borracha: preservativos, luvas, balões, bo-
tas e pneus, etc.;

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104308/lbna28317enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104308/lbna28317enn.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0014:0024:PT:PDF
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344453/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174560/details/maximized
https://www.dgrm.mm.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641518&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641628
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/MSFD_identifying_sources_of_marine_litter.pdf
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•	 Madeira: madeira processada, paletes, con-
traplacado, pincéis, rolhas, entre outros;

•	 Metal: tampas, latas de aerossóis, de óleo, 
latas de bebidas, arame, folha de alumínio, 
chumbos de pesca, etc.;

•	 Papel: sacos, jornais e revistas, copos, filtros 
de cigarros (beatas), caixas/cartão e tetra-
packs;

•	 Têxteis: roupas, sapatos, pedaços de tecido, 
toalhas, cordões, sacos, tampões, etc.;

•	 Vidro e cerâmica: garrafas, materiais de 
construção e lâmpadas, etc.

Fonte: Relatório Programa Monitorização Lixo Marinho, APA, 2016
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FIGURA 1 – Quantidades totais por categoria de lixo marinho, área de 100m, 2013-2016

A estabilidade dos plásticos e sua resistência à degra-
dação por mecanismos biológicos tornam-nos difíceis 
de eliminar. Nos mares e oceanos, são porém continu-
amente lixiviados e fragmentados, por ação mecânica, 
ou por ação da luz solar, em pedaços cada vez mais 
pequenos que podem mesmo atingir a dimensão de 
grãos de areia ou ainda menores: os microplásticos (di-
mensão inferior a 5 mm)13.

Os microplásticos são frequentemente encontrados em 
suspensão na água do mar e em sedimentos da orla 
costeira e podem causar danos pela sua ingestão, liber-
tar substâncias químicas da sua composição e/ou con-
centrar poluentes orgânicos persistentes presentes nas 
águas marítimas. Podem distinguir-se duas classes14:

•	 Primários - Produzidos intencionalmente 
para terem pequenas dimensões. Encon-
tram-se presentes em muitos produtos de 
cosmética e higiene pessoal (cremes exfo-
liantes, pastas dentífricas, cremes de bar-
bear, etc.), em abrasivos industriais e do-
mésticos (usados em limpeza de navios e 
aeronaves e outras) e em pastilhas de re-
sina virgem (grânulos de forma cilíndrica 
ou esférica). Cerca de 63% dos 3 milhões 
de toneladas de microplásticos primários 
libertados no ambiente provém da lavagem 

Todos os estudos mostram que o material predominan-
te no lixo marinho é o plástico (em média entre 70 a 
75%). Estima-se que cerca de 10% dos plásticos pro-
duzidos, depois de utilizados, acabam no mar9 e que 
todos os anos cerca de 8 milhões de toneladas de plás-
tico atingem os oceanos6. As 132 campanhas de moni-
torização do lixo marinho, realizadas em nove praias 
de Portugal continental ao longo dos últimos 4 anos 
comprovam estes dados.

de têxteis sintéticos (35%), e da erosão dos 
pneus enquanto circulam (28%)11;

•	 Secundários - Pequenos pedaços de plás-
ticos que resultaram da fragmentação de 
plásticos de maiores dimensões (macro-
plásticos)12.

CONTRIBUIçãO DOS RIOS 
Apesar de ser consensual que cerca de 80% do lixo ma-
rinho tem origem terrestre, a monitorização contínua 
em linhas de água é ainda uma atividade emergente. 
A monitorização do lixo nos rios ainda não está abran-
gida por nenhuma diretiva comunitária relativa à água, 
mas presume-se que seja incluída no âmbito da revisão 
da Diretiva Quadro da Água, prevista para 2019.

Na ausência de medidas de mitigação, é de admitir 
que qualquer região com grandes rios possa contribuir 
substancialmente para a poluição marinha. O mapea-
mento das fontes e quantidades de lixo nos sistemas 
hidrográficos poderá fornecer uma base de conheci-
mento adicional para a DQEM relativamente às emis-
sões de lixo/detritos dos cursos de água para o am-
biente marinho. 

Está atualmente em curso um projeto de investigação 
exploratório do Centro de Investigação Conjunto da 
Comissão Europeia (JRC), RIMMEL – “Monitorização e 

http://mcc.jrc.ec.europa.eu/dev.py?N=simple&O=380&titre_page=RIMMEL
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Modelação de cargas ambientais de macro lixo flutu-
ante marinho em cursos de água”, com o objetivo de 
estabelecer uma rede de monitorização para observa-
ção de lixo/detritos flutuantes em toda a Europa. Por-
tugal está a participar neste projeto com uma rede de 
observação de rios e ribeiras distribuídos pelas cinco 
regiões de Portugal continental, num total de 18 cursos 
de água.
 
MONITORIzAçãO EM PORTUGAL 
No final dos anos 90, no seio da Convenção para a Pro-
teção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR) 
foi decidido iniciar um projeto piloto de monitorização 
de lixo marinho em praias (2000-2006), o primeiro 
à escala regional, na Europa. Neste estudo foi desen-
volvido um método de monitorização padronizado e 
compatível com as bases de dados existentes, nomea-
damente do Programa das Nações Unidas para o Am-
biente (PNUA), e que permitia a avaliação de lixo ma-
rinho nas praias da região OSPAR. Os resultados deste 
estudo piloto deram origem a um guia para ser usado 
nas campanhas de monitorização do lixo marinho em 
praias.

No âmbito deste estudo piloto, realizaram-se em Portu-
gal 66 amostragens em troços de 100 m e 57 em troços 
de 1 km (1 000 m) em 7 praias, tendo sido encontrados 
em média, por campanha, 99 itens de lixo marinho de 
diversas dimensões e tipologias nas áreas de 100 m e 
23 nas áreas de 1 000 m.

O programa de monitorização do lixo marinho em 
praias de Portugal, coordenado pela Agência Portu-
guesa do Ambiente, foi reiniciado em 2013 e segue o 
guia OSPAR. Os resultados são reportados na base de 
dados desta Convenção e compreende a realização 
de 4 campanhas por ano, uma por estação, em duas 
áreas distintas: área de 100m (os objetos de qualquer 

dimensão são recolhidos, identificados e contados) e 
na área dos 1 000 m (apenas são identificados os itens 
de dimensão superior a 50cm). Este programa inclui 
9 praias distribuídas pela zona costeira de Portugal 
continental: Cabedelo e Estela /Barranha (zona Norte), 
Barra e Osso da Baleia (zona Centro), Amoeiras e Fon-
te da Telha (zona Tejo e Oeste), Monte Velho (Alentejo) 
e Batata e Ilha de Faro (Algarve). Batata e Amoeiras 
têm uma dimensão inferior a 1 000m.

Entre 2013 e 2016, para área dos 100 m, foram identi-
ficados 66 693 itens de todas as tipologias, sendo que 
os plásticos representam 70%, o papel cartão 18%, os 
artigos sanitários 6% e a madeira processada 2%. Em 
média foram identificados 505 itens por campanha. 
Para a área de 1 000 m, foram em média identificados 
31 itens por campanha, totalizando 410 itens com a se-
guinte representatividade: 64% plásticos, 31% madeira 
processada e 3% vestuário.

Entre os itens mais abundantes nas praias portuguesas 
monitorizadas contam-se: os fragmentos de plástico 
entre 0-2,5cm e 2,5-50cm, beatas de cigarro, cotone-
tes, cordas e cordel, cápsulas, sacos plásticos (leves, 
de compras, com guloseimas, com palhinhas), embala-
gens de bebidas e alimentos, esponja, esferovite, papel 
(restos de guardanapos, lenços, jornais/revistas), pa-
lhinhas, tampas e latas de metal, folha de alumínio e 
emaranhados de redes/cordas.

A análise por Regiões monitorizadas permite concluir 
que as praias com maior abundância de lixo marinho 
são as da região Tejo e Oeste e Centro.

A análise dos dados obtidos em 2016 mostra que as 
origens terrestres (saneamento), as atividades recre-
ativas na costa (turismo) e as atividades piscatórias 
(pesca e aquacultura) foram, neste ano, as principais 

Fonte: Relatório Programa Monitorização Lixo Marinho, APA, 2016
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https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter
https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter
https://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=1249&sub2ref=1320
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=1249&sub2ref=1320
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atividades veiculadoras de lixo marinho na zona costei-
ra monitorizada de Portugal continental.

SENSIBILIzAçãO E MITIGAçãO EM PORTUGAL
A Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APLM) foi 
criada no dia 25 de novembro de 2013 por iniciativa de 
um grupo de académicos. Esta associação tem traba-
lhado em campanhas de limpeza de praia, na recolha 
de dados sobre a distribuição e tipos de lixo marinho 
encontrados em praias portuguesas, em campanhas de 
sensibilização, em exibições artísticas e de informação, 
em parceria com outras entidades portuguesas envol-
vidas neste tema6. Colabora com a Agência Europeia 
do Ambiente no projeto Marine LitterWatch, com o In-
ternational Coastal Clean-up e também no projeto co-
ordenado pela Docapesca, A Pesca por um mar sem 
Lixo, que tem por objetivo sensibilizar os pescadores 
portugueses para a importância da recolha e separa-
ção de lixo, durante a faina da pesca.

Em setembro de 2016, a APLM realizou a 1ª Conferên-
cia Portuguesa sobre Lixo Marinho, com o apoio do 
PNUA, com o objetivo de contribuir para a redução 
dos impactes do lixo marinho em Portugal. No âmbito 
da Conferência foi decidida a criação de uma Parceria 
Portuguesa para o Lixo Marinho, aberta à participação 
de todos os sectores da sociedade, cuja Carta de Com-
promisso está neste momento a recolher assinaturas de 
adesão.

Em 19 e 20 de dezembro de 2016, realizou-se o 1º Con-
gresso Português sobre Microplásticos: Contaminação 
Ambiental por Microplásticos e suas Implicações para a 
Saúde dos Ecossistemas, Animal e Humano.

De entre os projetos em curso, acompanhados pela 
DGRM, destaca-se:

•	 OceanWise - Wise reduction of EPS marine 
litter in the North-East Atlantic Ocean, cujo 
objetivo é a redução do impacte dos polies-
tirenos expandidos (EPS) no ambiente ma-
rinho, através da produção de um catálogo 
de recomendações para as políticas públi-
cas relativas às principais aplicações de EPS. 
A DGRM é líder do projeto, que conta ainda 
com outros 13 parceiros em Portugal, Espa-
nha, França, Irlanda e Reino Unido;

•	 CleanAtlantic - Tackling marine litter in the 
Atlantic que tem por objetivo melhorar a co-
operação regional (OSPAR) e reforçar a ca-
pacidade de prevenção, monitorização e re-
moção de lixo marinho na Região Atlântica. 
A DGRM é um dos parceiros conjuntamente 
com Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. 

Muitas e com múltiplos objetivos são as ações realiza-
das em Portugal em torno desta temática. A título de 
exemplo, apenas alguns: 

 
•	 O Projeto Brigada do Mar, projeto de inter-

venção ambiental de limpeza de praias que se 
realiza todos os anos desde 2009; 

•	 O Coastwatch, projeto europeu de educação 
ambiental e cidadania participativa, que per-
mite realizar uma monitorização ambiental, 
voluntária do litoral e é coordenado há mais de 
duas décadas pelo GEOTA (Grupo de Estudos 
de Ordenamento do Território e Ambiente); 

•	 No estuário do Sado, o projeto Mariscar SEM 
Lixo tem como objetivo acabar com o mau 
hábito dos mariscadores em deixar as emba-
lagens de plástico de sal fino na maré, depois 
de usarem o sal para apanhar lingueirão; 

•	 Em 2012 surgiu o movimento Portugal sem 
Beatas, que tem realizado ações no Green-
Fest e no OutJazz, em Lisboa, intervenções 
de sensibilização em várias escolas e ativida-
des regulares de recolha de beatas no conce-
lho de Santarém. 

Isabel Moura, novembro de 2017
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10. IFAmA - PlATAFORmA úNICA DE INSPEçãO 
E FISCAlIzAçãO DA AGRICulTuRA, mAR E AmbIENTE
mEDIDA   131 DO PROGRAmA SImPlEx 

DESCRIçãO
A Modernização da Administração Pública constitui 
um dos Pilares do Programa Nacional de Reformas, 
aprovado em Conselho de Ministros, assumindo-se a 
prioridade estratégica de acelerar reformas relevantes, 
ultrapassando fragilidades no ambiente empresarial, 
barreiras regulamentares, custos de contexto e com-
plexidades nos procedimentos legislativo e administra-
tivo.

Tendo em vista o cumprimento deste desígnio foi cria-
do o Programa SIMPLEX+ 2016, que mantém a sua mar-
ca original de programa transversal totalizando 255 
medidas de simplificação administrativa e legislativa e 
de modernização dos serviços públicos. 

Integrada no Programa SIMPLEX+, no seu capítulo 
“Mais Serviços e Mais Informação num Único Local”, 
está a medida #131 – iFAMA – Plataforma Única de Ins-
peção e Fiscalização da Agricultura, Mar e Ambiente.

A medida # 131 – iFAMA do Programa SIMPLEX+, inte-
gra um consórcio de 20 organismos com atribuições 
de inspeção e fiscalização nas áreas da agricultura, do 
mar, do ambiente e do ordenamento do território e visa 
a partilha de informação relevante entre estes organis-
mos através de uma plataforma única. 

Prevê-se assim o envolvimento dos organismos regio-
nais e centrais dos Ministérios do Ambiente, da Agri-
cultura, Desenvolvimento Rural e Florestas e do Mar, 
nomeadamente: a Agência Portuguesa do Ambiente, 
o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, 
a Direção-Geral do Território, as cinco Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Direção-
-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Dire-
ção-Geral de Alimentação e Veterinária, o Instituto dos 
Vinhos do Douro e Porto, o Instituto da Vinha e do Vi-
nho, as cinco Direções-Regionais de Agricultura e Pes-
cas, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos e a Docapesca. A IGAMAOT assume 
o papel de entidade chefe do consórcio.
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FIGURA 1 – Organismos que integram a plataforma iFAMA
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Considerando o número de organismos envolvidos e a 
abrangência da plataforma, será partilhada informação 
que permitirá: o planeamento articulado das ações de 
inspeção e de fiscalização a desenvolver; o registo do 
resultado das ações de inspeção e de fiscalização; a 
existência de um histórico de entidades inspecionadas 
e fiscalizadas; a criação do cadastro único ambiental; o 
registo único online de queixas e denúncias; e ainda, o 
registo único de informação georreferenciada, contri-
buindo para reduzir os custos de contexto através do 
reforço da disponibilidade e do fomento da utilização 
de serviços em rede da Administração Pública, melho-
rando a sua eficiência.

A componente operacional desta plataforma será dis-
ponibilizada aos diversos organismos e prevê-se que 
venha a constituir-se como a principal ferramenta de 
interoperabilidade entre os organismos aderentes, nas 
áreas em que cada um possui já, no seu todo ou em 
parte, sistemas de informação que respondem aos re-
quisitos mínimos de informação a integrar na plataforma.

De forma a garantir a total interoperabilidade entre os 
vários serviços a disponibilizar, cada um dos organismos 
envolvidos irá adaptar e atualizar os sistemas existentes.

PRINCíPIOS E IMPACTES ESPERADOS
A plataforma iFAMA tem como objetivo principal do-
tar a Administração Pública de ferramentas partilhadas 
para a interligação de sistemas, federação de identi-
dades e fornecedor de autenticação, que permitam de 
uma forma ágil e com economia de escala, a compo-
sição e disponibilização de serviços eletrónicos mul-
ticanal mais próximos das necessidades do cidadão e 
empresas. Mais especificamente, o iFAMA visa contri-
buir para a prossecução dos seguintes princípios do 
programa SIMPLEX+:

•	 Princípio do utilizador de serviços e bens 
públicos - tem em conta as necessidades 
efetivas de um universo alargado de pesso-
as e empresas; 

•	 Princípio da concentração num ponto úni-
co de contacto – utiliza o balcão único para 
centralização de interações com os serviços 
públicos, aproveitando para se proceder à 
integração de regimes e procedimentos que 
lhe sejam conexos; 

•	 Princípio da colaboração entre os diferentes 
ministérios e com os diferentes níveis da ad-
ministração e partilha de informação entre 

FIGURA 2 – Arquitetura geral prevista para a plataforma iFAMA
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entidades públicas – inclui operações de na-
tureza transversal, fomenta a colaboração 
entre os serviços/organismos dos diversos 
Ministérios, e entre os diferentes níveis de 
administração, bem como a partilha de in-
formação em detrimento de pedir ao cida-
dão ou à empresa a mesma informação mais 
que uma vez; 

•	 Princípio da Administração Aberta – reuti-
liza informação ou dados de natureza pú-
blica, sem prejuízo da proteção dos dados 
pessoais ou protegidos os direitos de autor; 

•	 Princípio da interoperabilidade e aproveita-
mento de sistemas de informação existen-
tes - utiliza, se disponível, hardware e sof-
tware existentes.

Os principais impactes esperados com a implementa-
ção desta plataforma relacionam-se com uma maior 
eficiência dos serviços públicos e com a melhoria da 
relação dos cidadãos/empresas com a Administração 
Pública, em matéria de fiscalização e inspeção, confor-
me se identificam de seguida:

•	 Facilitar a cooperação entre serviços, com 
um melhor aproveitamento das capacidades 
já existentes, com partilha de informação e 
reutilização de recursos, para maior racio-
nalização e eficiência dos serviços públicos;

•	 Simplificar e tornar mais célere o processo 
de comunicação entre os serviços e organis-
mos da Administração Pública envolvidos, 
auxiliando a monitorização e o planeamento 
das ações de inspeção e fiscalização, atra-
vés da promoção da interoperabilidade dos 
sistemas de gestão;

•	 Centralizar o registo da informação relati-
va a ações de inspeção e de fiscalização a 
desenvolver, documentação produzida e re-
sultados obtidos, que permitirá uma inter-
venção ex-ante, identificando áreas de risco 
e contribuindo para a melhoria do sistema 
de inspeção e de fiscalização;

•	 Integrar e centralizar, numa ótica de intero-
perabilidade, a informação que se encontra 
dispersa em diversos sistemas de informa-
ção, disponibilizando um ponto único de 
acesso às pessoas e às empresas e a futuros 
sistemas que venham a interoperar, permi-
tindo um acesso mais célere à informação 
disponível e aumentando a qualidade da in-
formação produzida;

•	 Normalizar a informação trocada entre os 
sistemas com os quais haverá interoperabi-
lidade;

•	 Simplificar e desmaterializar processos, 
através da disponibilização de formulários 
únicos eletrónicos (por exemplo, queixas e 

denúncias), com diminuição do tempo de 
duração do serviço administrativo e maior 
rapidez na resposta ao cidadão/empresas.

INVESTIMENTO E TIPOLOGIA DE DESPESA
Para efeitos de conceção, desenvolvimento e imple-
mentação da plataforma iFAMA foram identificadas 
necessidades de investimento de cerca de 1,7 M€.

Tendo em vista o financiamento destas necessidades 
de investimento foi apresentada pela IGAMAOT uma 
candidatura (em modo de consórcio incluindo os 20 
organismos envolvidos) ao Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização, no âmbito do 
Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública – aviso n.º 02/SAMA2020/2016, 
a qual já obteve a correspondente aprovação.

EM RESUMO
O desenvolvimento da plataforma iFAMA efetuar-se-á 
num quadro de estreita cooperação institucional entre 
os diversos organismos envolvidos, tendo para esse 
efeito sido estabelecido um Protocolo de Cooperação 
do qual consta os termos e as condições subjacentes 
entre os organismos dos Ministérios do Ambiente, da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do 
Mar, visando a consecução da plataforma iFAMA.

O modelo de desenvolvimento adotado está assente 
nos seguintes pressupostos:

•	 Partilha de informação entre parceiros de 
cadeia;

•	 Partilha da informação previamente acor-
dada e enquadrada através de modelo de 
protocolo estabelecido entre os parceiros;

•	 Disponibiliza informação geral do alvo de 
inspeção/fiscalização com possibilidade de 
pedido de informação mais detalhada ao 
organismo que cede a informação;

•	 Permite e facilita a cooperação/articulação 
entre as autoridades.

A partilha de informação, elemento base para o esta-
belecimento de planos de fiscalização e inspeção con-
juntos e articulados, o cadastro ambiental e o Portal 
Integrado de queixas, reclamações e denúncias, permi-
tirão num futuro próximo que a atuação dos organis-
mos faça sentir os seus efeitos de forma mais conse-
quente e eficiente, garantindo o melhor cumprimento 
das atribuições e competências nas diferentes áreas da 
sua atuação.

Nuno Banza, novembro de 2017
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11. ESTRATÉGIA NACIONAl DE EDuCAçãO AmbIENTAl
-APROvADA PElA PRImEIRA vEz Em PORTuGAl

Culminando um processo participativo de quase um 
ano, Portugal, em 8 junho de 2017 em reunião de Con-
selho de Ministros sobre Ambiente, adotou uma Estra-
tégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), 
compromisso fundamental e de extraordinária impor-
tância para o futuro comum sustentável. 

A concretização desta Estratégia privilegia um traba-
lho temático e transversal capaz de garantir os com-
promissos nacionais e internacionais assumidos por 
Portugal no domínio da sustentabilidade, dos quais se 
destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da Agenda 2030, e prevê 16 me-
didas enquadradas pelos objetivos estratégicos, Edu-
cação Ambiental + Transversal, Educação Ambiental + 
Aberta e Educação Ambiental + Participada.

Esta aposta é uma garantia para projetar uma socieda-
de mais inovadora, inclusiva e empreendedora, estimu-
lando o debate público sobre os valores associados ao 
desenvolvimento sustentável. Foi, neste contexto, que 
a ENEA 2020 foi sujeita a um processo ímpar de par-

ticipação que pretendeu promover uma efetiva apro-
priação e responsabilização da sociedade civil. Este 
procedimento consolidou dois momentos, o primeiro, 
de participação pública que recebeu exposições de 49 
entidades e particulares e, o segundo, de consulta pú-
blica que recebeu 35 exposições.

A promoção e a supervisão desta estratégia é assegu-
rada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 
articulação com a Direção- Geral da Educação (DGE), 
de acordo com as diretrizes emanadas pelos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas do Ambiente e 
da Educação.

A ENEA 2020 visa Estabelecer um compromisso co-
laborativo, estratégico e de coesão na construção da 
literacia ambiental em Portugal que, através de uma ci-
dadania inclusiva e visionária, conduza a uma mudança 
de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de 
conduta sustentáveis em todas as dimensões da ativi-
dade humana.

AÇÕES OBJETIVO PRAZO PREVISTO

Reflexões e reuniões informais 
preparatórias para uma ENEA

Debater e articular com todos agentes EA uma 
metodologia de construção do processo ENEA junho-dezembro 2016

Lançamento público “O caminho 
para um Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental 2020”

Iniciar o processo participativo, garantindo a 
construção de um compromisso nacional dezembro 2016

Roadshow por Portugal continental
Conduzir procedimentos de participação 
desconcentrados para uma participação ativa e 
eficaz dos cidadãos e das instituições

janeiro 2017

Proposta de ENEA 2020
Redigir a proposta de ENEA 2020, conside-
rando os contributos da fase de participação 
pública

janeiro a março 2017

Consulta Pública Recolher opiniões, sugestões e outros contribu-
tos dos interessados à proposta de ENEA 2020 13 abril a 24 maio 2017

Consolidação da ENEA 2020 Analisar e integrar os resultados da Consulta 
Pública maio 2017

Aprovação e publicação Aprovar e publicar a ENEA em Conselho de 
Ministros junho e julho 2017

Aviso FA - Fundo Ambiental para 
cofinanciamentos Apoiar uma Nova Cultura Ambiental - 1,5M€ julho 2017

Avaliação de candidaturas Seriar por mérito das candidaturas ao FA, nos 
termos do Aviso nº 8368/2017 agosto 2017

Assinatura de contratos Preparar o dossier Financiamento dos projetos 
(Fundo Ambiental - entidades cofinanciadas) outubro 2017

TABELA 1 – Roteiro metodológico

https://dre.pt/application/conteudo/107669156
https://dre.pt/application/conteudo/107669156
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Há poucos conceitos que tenham conseguido tão am-
pla aceitação e rápida difusão como o de Educação 
Ambiental! Surgido nos anos 60 do século passado, o 
conceito, que junta Educação com Ambiente, ganhou 
estatuto de compromisso planetário por iniciativa das 
Nações Unidas, a partir de 1972.

A Educação Ambiental assume-se, desde os seus pri-
meiros passos, como aprendizagem multidisciplinar ao 
longo da vida e processo integrado em todas as formas 
de educação, incluindo os contextos laboral, económi-
co e de consumo. A Educação Ambiental articula-se 
com a democracia, os direitos humanos e a equidade 
e assume-se como processo inclusivo e participativo.

Portugal sempre esteve envolvido nos compromissos 
internacionais em matéria de Educação e Ambiente e 
mantém uma dinâmica intensificada pelo trabalho de 
escolas, organizações-não governamentais de ambien-
te, autarquias e empresas.

A nossa Constituição da República consagrou o direito 
fundamental ao Ambiente e Qualidade de Vida, assim 
como determinou a necessidade de promoção da Edu-
cação Ambiental e o respeito pelos valores do Ambien-
te.

O nosso país consolida agora a responsabilidade de 
conjugar experiências, agregar prioridades e partilhar 
recursos em três eixos temáticos: 

1. - Descarbonizar a sociedade;
2. - Tornar a economia circular;
3. - Valorizar o território.

Acompanhando o dinamismo da evolução de conceitos 
a nível mundial, a EA constitui-se como um processo 
determinante para a integração transversal dos obje-
tivos ambientais nos diferentes sectores do desenvol-
vimento.

Consolidaram-se, neste contexto, como princípios 
orientadores da Estratégia Nacional de Educação Am-
biental:

Educar tendo em conta a Experiência Internacional

Educar para a capacitação da sociedade face aos desa-
fios ambientais

Educar para a Sustentabilidade

Educar para uma Cidadania Interveniente

Esta intervenção estratégica no domínio da Educação 
Ambiental visa uma cidadania plena e interveniente, 
capacitando crianças e jovens, mas também os agen-

tes económicos e decisores, para estes (novos) desa-
fios ambientais em que todos são agentes de Educação 
Ambiental.

Estão já comprometidos, até 2020, mais de 18 milhões 
de euros para  financiar iniciativas e projetos de edu-
cação ambiental afirmando a ENEA 2020, quer como 
instrumento essencial na promoção da política de Am-
biente e de Educação e demais políticas nacionais, 
quer como uma oportunidade de potenciar o reconhe-
cido trabalho já desenvolvido pelos diferentes atores 
de educação ambiental.

Porque o futuro do Planeta já não está apenas nas 
mãos das futuras gerações. Hoje, todos os cidadãos 
são chamados a este desígnio universal!

Francisco Teixeira e Augusto Serrano, 
novembro de 2017
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