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Nesse mesmo Conselho de Goteborg foi aprovada a

"durável" como se lhe referem os países francófonos,

Estratégia Comunitária para o Desenvolvimento Sustentável

passou a constituir o objectivo fundamental das políticas

da UE que, em complemento do chamado "Processo de

de Ambiente dos países desenvolvidos.

Lisboa", que compromete politicamente os Estados-

a última década o desenvolvimento sustentável, ou

-membros com o reforço do emprego, a reforma económica
Este relatório procura avaliar o resultado das medidas
adoptadas, os progressos conseguidos, assim como os
novos problemas colocados à protecção dos recursos
naturais e do ambiente. Baseia-se na informação de
referência sobre os principais tópicos de interesse para os
decisores, agentes económicos e o público em geral,
coligida essencialmente ao longo dos últimos dez anos e
com um enfoque especial nos dados disponibilizados no
último triénio do século XX (1998-2000).
Afastando-se do modelo de relatório anteriormente seguido,
a presente edição, que tem como referencial de trabalho o
ano 2000, enveredou deliberadamente por um outro modelo,
abrangendo oito capítulos fundamentais para a
compreensão do Estado do Ambiente em Portugal,

e a coesão social, descreve o Ambiente como um dos seus
pilares fundamentais. A Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável reconhece também os esforços desenvolvidos
pela Comissão Europeia no sentido da elaboração do 6º
Programa de Acção Comunitária em matéria de Ambiente,
implicando a utilização generalizada dum conjunto
seleccionado de indicadores capazes de medir como está a
ser conseguida a integração das políticas ambientais nas
outras políticas em cada Estado-membro.
Reconhece-se que a diferenciação substantiva da filosofia
em que se baseou a elaboração deste relatório, face aos
anteriores, pode induzir, à partida, uma aparente dificuldade
no que se refere à análise de continuidade dos parâmetros
tradicionalmente reportados.

explorado em cada um deles pelos parâmetros de análise
considerados como apropriados para descrever os

Trata-se, no entanto, duma evolução necessária, não

chamados Indicadores Ambientais.

apenas por força das nossas obrigações comunitárias e
internacionais em matéria de comunicação de resultados

A selecção dos indicadores representados inclui os
"indicadores chave" ou de "topo" para o Ambiente que têm
sido objecto de classificação por parte de diferentes

como das vertentes de harmonização e comparabilidade
desses mesmos resultados, aqui assegurada pelo conjunto
de indicadores apresentados.

organismos internacionais, tais como a UE e a OCDE,
nomeadamente nos seus últimos documentos "Headline

O estudo atento dos indicadores ambientais que este

Environmental Indicators" e "Ten Indicators for the

relatório desenvolveu constitui seguramente uma

Environment". Tais documentos têm como objectivo

oportunidade para a reflexão e para a subsequente

sumariar em cerca de uma dúzia de indicadores, simples

assimilação das componentes representativas do estado

ou compostos, as tendências de evolução dos principais

do Ambiente em Portugal, no último triénio do século XX.

problemas que hoje se colocam ao Ambiente.
A definição do modelo seguido, foi feita na sequência de
reflexão aprofundada sobre os principais elementos de
enquadramento que, à escala internacional, pontuam a
formulação e a concretização das políticas de Ambiente
em Portugal.
À escala da UE, o mais forte daqueles elementos decorre
das posições sucessivamente assumidas, desde o Conselho

João Gonçalves
Director Geral

Europeu de Cardiff em 1998 até ao de Goteborg (15-16 de
Junho de 2001), acerca da avaliação da forma como a União
está efectivamente a internalizar as políticas de Ambiente e
à orientação dada no sentido de que essa análise seja feita
através de instrumentos de medida consistentes,
comparáveis e harmonizados.
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A versão 1999 do relatório do estado do ambiente em

A evolução da estrutura etária, associada à diminuição da

Portugal, publicada em 2000, contemplou os resultados

dimensão média dos agregados familiares, exerce uma

verificados até final de 1998.

pressão crescente no Ambiente proveniente do aumento do

A presente versão antecipa significativamente, em relação
aos anos anteriores, a divulgação de séries de dados
actualizados, procurando focalizar-se nas questões
estratégicas do Ambiente hoje, em Portugal.

consumo doméstico, tais como a produção de resíduos, o
consumo de água e de energia eléctrica, uma vez que
muitas das pressões provenientes do sector residencial
estão mais relacionadas com o número de famílias do que
com o número de pessoas que as compõem.

Na medida do tecnicamente exequível, a actualização inclui
resultados correspondentes ao final de 2000. Caso contrário,
as séries são exploradas com base na última informação
disponível até à data do lançamento deste relatório.
Trata-se de um documento mais sintético e temático que os
anteriores relatórios anuais do Estado do Ambiente.

População (milhões)

Ao longo dos diversos capítulos são representadas cerca

12

1.1 Evolução da estrutura etária

10

entre 1990 e 2000, com

de sessenta séries de tempo que caracterizam tendências
de evolução, confrontadas, sempre que tal se revelou
adequado, com metas ou compromissos estabelecidos quer

projecções até 2020
8

ao nível nacional quer internacional. Para alguns dos

6

indicadores incluem-se comparações internacionais que

4

ilustram a situação nacional no contexto da União Europeia
2

(UE) ou dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE). Destacam-se através
dos símbolos
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 ou  todos os indicadores representados
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+ de 65 anos

que coincidam com os “Indicadores de Topo” desenvolvidos

15-64 anos

na UE ou OCDE, respectivamente.

0-14 anos

Em termos demográficos as transformações em Portugal na
última década não registam nenhuma alteração significativa:
a evolução da estrutura etária da população portuguesa
reflecte a tendência geral dos países mais desenvolvidos,
embora de forma menos acentuada. As projecções apontam
para a manutenção no limiar dos dez milhões de habitantes,
reduzindo-se a percentagem dos cidadãos em idade activa,

Índice (1990 = 100)
180

1.2 Evolução do consumo no

resultado do aumento da esperança de vida e diminuição da
taxa de natalidade.
De acordo com os dados do Censos 2001, nos últimos dez

sector residencial
160

140

anos verificou-se um aumento de 20% no número de
alojamentos, 18,5% no número de famílias, passando o

120

número médio de pessoas por família de 3,1 em 1991 para
2,8 em 2001. Como também confirmaram os referidos

100

dados do INE, a variação da população residente e
consequente ocupação do solo (crescimento do número de
edifícios e alojamentos) continua a fazer-se fundamental-
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Consumo Energia no sector doméstico
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Ao longo dos diferentes períodos do desenvolvimento
humano o crescimento económico tem estado associado ao
consumo de energia. No entanto o ritmo de crescimento de
ambos depende das opções energéticas adoptadas.
A capacidade de dissociar o crescimento do maior consumo
1.3 Evolução do nível de riqueza

Índice (1990=100)
140

expressa pelo PIB e de alguns

130

de energias poluentes é um dos principais desafios
ambientais do mundo de hoje. O contexto internacional,
pautado pela urgência em estabelecer formas eficazes de

impactes ambientais

combater as Alterações Climáticas, reconhecidamente o

120

maior desafio ambiental que afecta de modo particular
110

sectores económicos fundamentais como o energético e o
100

dos transportes, reflecte-se neste relatório.
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medido através do Produto Interno Bruto(1) foi de cerca de
34% na última década. Com uma população praticamente

Consumo Energia Primária

estável, tal implica que, em média, os Portugueses

Emissões CO2 equivalente

aumentaram em cerca de um terço o seu nível de riqueza.

População
PIB a preços constantes de 1995

Na década de noventa a taxa de crescimento do consumo
de energia acompanhou de perto o crescimento do PIB,
mantendo-se assim praticamente constante a intensidade
energética.
Sendo combustíveis fósseis cerca de 85% das fontes de
produção de energia primária em Portugal, existem efeitos
directos na emissão de gases com efeito de estufa, cujo

Índice (1990=100)

crescimento tem sido constante e afastando-se das metas
1.4 Intensidade energética da

140

economia

130

introdução do gás natural, a diversificação das fontes de

120

energia valorizando as denominadas por renováveis, o

estabelecidas a nível internacional. Medidas como a

recurso à cogeração, etc., são indícios de que a intensidade

110

energética poderá ser reduzida.
100

O sector dos transportes, tal como o da energia, é um dos
90

principais responsáveis pela emissão de gases com efeito
80
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de estufa (24% e 23 % respectivamente do total de CO2
equivalente emitido em 1999), e tem visto crescer

PIB a preços constantes de 1995
Consumo de Energia Final
Intensidade Energética Final do PIB

substancialmente o seu âmbito, associado a uma maior
mobilidade de pessoas e mercadorias e a uma melhoria das
infraestruturas existentes.

(1) PIB a preços constantes de 1995. Os valores de PIB de 1995 a 2000 estão de
acordo com o novo Sistema Europeu de Contas (SEC 95) e incorporam também a
mudança de base das Contas Nacionais Anuais pelo que não são directamente
comparáveis com os anos anteriores.
Esta nota aplica-se a todas as análises em que o PIB a preços constantes de 1995 é
utilizado neste documento.
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Ressalta desta constatação a necessidade de se exigir um

Quanto à conservação da natureza e biodiversidade deve

maior esforço na eficiência energética dos sistemas de

referir-se que foram atingidas as metas propostas quanto à

transporte que minimizem as agressões ambientais, não só

superfície do território nacional coberto por áreas

em termos de emissões como de impacte físico sobre os

protegidas, e que a integração das preocupações em termos

ecossistemas e a qualidade de vida das populações,

de diversidade biológica em matérias tradicionalmente do

nomeadamente em centros urbanos.

domínio da agricultura, como a dos recursos florestais e

O aumento das emissões de gases com implicações no

piscícolas, tem vindo a ser progressivamente feita.

fenómeno das alterações climáticas em Portugal evidencia

As alterações no sector da gestão dos resíduos têm sido

um crescimento menos acentuado que o do PIB,

umas das mais substanciais, tendo-se procedido ao gradual

encontrando-se, contudo, a níveis superiores daquilo que

encerramento das lixeiras que incontroladamente se

seria desejável.

espalhavam por todo país. Além de ter aumentado, na última

Apesar de, com o que se apresenta, ainda não ser
possível fazer um balanço optimista das tendências de
sustentabilidade da sociedade portuguesa, há que realçar
diversos aspectos em que houve uma evolução positiva
dos indicadores seleccionados.

década, em cerca de 11% a percentagem de população
servida com sistemas de recolha de resíduos sólidos
urbanos, foram sendo implementados sistemas integrados
de tratamento dos resíduos na perspectiva não apenas do
tratamento dos resíduos produzidos como também na da
sua redução, reciclagem e reutilização. Assim, com o

Assim, em termos de qualidade do ar em zonas urbanas, e

aumento da recolha selectiva nos dois últimos anos

apesar do número crescente de veículos automóveis em

reportados neste relatório, verificou-se um incremento

circulação ser uma das maiores ameaças à qualidade de

substancial dos resíduos tratados, nomeadamente por

vida nas cidades, observa-se uma tendência de redução das

incineração. Os resíduos industriais e hospitalares estão a

concentrações médias anuais de alguns poluentes como o

ser objecto da implementação dos planos estratégicos

monóxido de carbono, os óxidos de azoto e o dióxido de

entretanto adoptados.

enxofre. Estes valores não são certamente alheios a
medidas como a introdução de catalisadores, a renovação
do parque automóvel e a melhoria da qualidade dos
combustíveis.
No que diz respeito aos recursos hídricos, há a salientar

Mas há e haverá ainda muito a realizar, nomeadamente no
que diz respeito à alteração de padrões de produção e de
consumo, o que influenciará inevitavelmente e de modo
definitivo a sustentabilidade do desempenho dos diversos
sectores económicos.

que, apesar de ainda se apresentarem níveis de atendimento
na área do saneamento básico inferiores à maioria dos
países da UE, a evolução desde o início dos anos 90 foi
acentuada e extremamente positiva: mais 13% de
população servida com abastecimento de água, mais 20%
de população servida com redes de drenagem das águas
residuais e mais 34% de população servida com tratamento
de águas residuais.

8

O aumento das concentrações atmosféricas de gases com

Protocolo de Quioto, comprometeram-se a reduzir, em

efeito de estufa provocado pelo crescimento das actividades

conjunto, as emissões dos seis gases com efeito de estufa

humanas é actualmente reconhecido como um factor

em 8%, através de uma estrutura diferenciada de repartição

importante nas alterações que se têm vindo a registar ao

de esforços (burden sharing) entre os Estados-membros.

nível do sistema climático global. A essa conclusão têm

Nesta repartição Portugal assumiu o compromisso de não

levado os trabalhos desenvolvidos em diversos fora

aumentar as suas emissões em mais de 27% em relação às

internacionais, tal como o Painel Intergovernamental sobre

emissões de 1990 para todos os gases.

Alterações Climáticas (IPCC), no qual Portugal tem

Neste documento apenas se vão tratar os três primeiros

participado activamente, assim como a tendência de
aumento de temperaturas globais nos últimos cem anos.

gases – dióxido de carbono, metano e óxido nitroso -, que
também são os que têm a principal responsabilidade na

Entre os diversos compromissos assumidos, destaca-se o

matéria em análise, e utilizam-se os dados relativos à

Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Alterações

submissão de 2001 (Abril) ao Secretariado da UNFCCC.

Climáticas (UNFCCC), que estabeleceu metas diferenciadas

Os indicadores que se apresentam fazem a agregação dos

para o período 2008-2012, país por país e para a União

gases referidos após afectação de cada um por factores de

Europeia no seu conjunto, para seis gases: CO2 (dióxido de
carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) e para os

ponderação específicos - o Potencial de Aquecimento

compostos halogenados (hidrofluorocarbonos - HFC,

sumidouro atribuído às actividades de gestão florestal não

perfluorocarbonos - PFC e hexafluoreto de enxofre - SF6).
A União Europeia e os seus Estados-membros, no âmbito da

foi analisado.

Convenção Quadro das Alterações Climáticas e do

Global (GWP) - expresso em CO2 equivalente. O efeito de

Desde 1990 Portugal tem vindo a aumentar as suas
emissões globais de gases com efeito de estufa – em 1999

Emissões de gases com efeito de estufa (kt de CO2 equivalente)
90.000

2.1 Emissões agregadas de

80.000

gases com efeito de estufa e

70.000
60.000

metas a alcançar em

50.000

2008-2012

40.000



30.000
20.000
10.000
0
90

93

96

99

2010

90

99

90

99

TOTAL CO equivalente

N2O

Compromisso do Protocolo de Quioto 2008-2012

CH4

Agricultura

Linear (Protocolo de Quioto 2008-2012)

CO2

Uso de Solventes

2

Resíduos

Processos Industriais
Energia

Índice (1990 = 100)
140
Consumo de Energia Primária

2.2 Evolução relativa das

130

PIB a preços constantes 1995

emissões agregadas de gases

120

Emissões CO2 equivalente

com efeito de estufa com o PIB
e o consumo de combustíveis

110

fósseis 

100
90
80
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

10

o aumento em relação às emissões de 1990 cifrou-se em

6

CO2 eq / PIB pc 95 (t/10 Esc.)

2.3 Intensidade das emissões
de CO2 por PIB 

22% -, estando rapidamente a aproximar-se dos

5,0

compromissos de Quioto.
4,0

Contudo, durante este mesmo período de tempo o
3,0

crescimento económico medido através do PIB foi superior
ao das emissões de CO2, invertendo a tendência verificada
no início da década de 90. Esta constatação poderá

2,0
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atribuir-se a uma melhoria de eficiência energética e
tecnológica de alguns processos de produção, à introdução
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gradual do gás natural (a partir de 1997), à melhoria da
qualidade dos combustíveis, ao recurso a centrais térmicas
de ciclo combinado e à cogeração para a produção de
energia, e de uma forma geral àquilo a que também se tem
chamado por desmaterialização da economia.

CO2 eq / Energia primária consumida (t/tep)

2.4 Intensidade das emissões
de CO2 por energia primária
consumida

O CO2 foi responsável por 72% das emissões totais de
gases com efeito de estufa em 1999. A sua principal origem
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está na actividade humana que a classificação do IPCC
denomina genericamente por "Energia". Para o CH4 a maior
contribuição vem das actividades relacionadas com o
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incineração de resíduos e tratamento de águas residuais,
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Também no cômputo geral dos três principais gases com
efeito de estufa em análise, é a actividade classificada como
"Energia" pelo IPCC a responsável por dois terços das
emissões (69% em 1999). Esta classificação compreende
não só o sector energético como a indústria e os
N2O

transportes, instalações de pequena dimensão (combustão

11%

no sector dos serviços, no comércio, no sector doméstico,

2.5 Repartição das emissões de

na agricultura e na actividade florestal) e emissões fugitivas

CH4

gases com efeito de estufa (em

(evaporação de gases a partir da utilização dos combustíveis

16%

CO2 equivalente) no ano de

sólidos, petróleo e gás natural).

1999

Analisando os dados em 1990 e 1999, constata-se que a
CO2
73%

actividade "Energia" cresceu 32% e que, nesta actividade,
a principal quota parte das emissões de gases com efeito de
estufa (em CO2 equivalente) é a relativa ao sector da
geração e transformação de energia, que aumentou 14% em
relação a 1990. A indústria no mesmo período de tempo
aumentou 18%. O sector que sofreu um maior aumento na

% das emissões totais

responsabilidade pelas emissões de gases com efeito de

100

2.6 Repartição das emissões de
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CO2 equivalente) por sector de
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fundamental efectuar uma análise integrada das diferentes
políticas sectoriais, de modo a encontrar uma forma

adequada e justa de repartição do esforço nacional de

Resíduos
9,88%

redução. Para este esforço espera-se ainda poder contar
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com a contribuição dos mecanismos de flexibilidade, ou de
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0,42%
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mercado, na proporção que vier a ser fixada no âmbito da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas.
Comparando ainda as emissões de gases com efeito de
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Europeia, salienta-se que, apesar de terem aumentado
significativamente, a capitação de CO2 em Portugal é ainda
a menor na União Europeia. Quanto à ecoeficiência da
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per capita) é um dos países em posição menos favorável.
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2.10 Capitações dos seis gases com efeito de estufa: com-

2.11 Ecoeficiência da economia: comparação entre Portugal

paração entre Portugal e a UE

e a UE
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Emissões de substâncias acidificantes
e eutrofizantes

A União Europeia, no seu conjunto de "Headline
Environmental Indicators", adoptou um indicador para as
substâncias acidificantes e eutrofizantes, o Equivalente

As emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto
(NOx) e amónia (NH3), juntamente com as partículas e o

Ácido. Este indicador faz a agregação das diversas
emissões dos gases já referidos após afectação de cada um

ozono troposférico, são indicadores habitualmente utilizados

por factores de ponderação específicos, adoptados pela

na avaliação da qualidade do ar. Em concentrações elevadas

Agência Europeia do Ambiente.

estes gases podem não só causar danos directos na saúde
Dos três poluentes atmosféricos em análise, aquele que

humana e no património cultural construído, como também
no ambiente, ao contribuir para a eutrofização e acidificação

maior peso tem em termos de Equivalente Ácido é o dióxido
de enxofre, sendo contudo os óxidos de azoto aqueles que

dos solos e da água, e para a afectação dos ecossistemas.

mais aumentaram entre 1990 e 1999 - cerca de 32% versus

Nas zonas urbanas e industriais a sua concentração atinge

tendência decrescente das emissões de SO2 e relativa
estabilidade dos valores da amónia.

frequentemente valores expressivos. É ainda de referir a
natureza transfronteiriça destes processos.

Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes
(kt de equivalente ácido)
30.000

3.1 Emissões agregadas de

25.000

substâncias acidificantes e

20.000

eutrofizantes
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Apesar da introdução de conversores catalíticos nos
automóveis, o aumento exponencial do número de veículos
Emissões de SO2 (kt)

3.3 Emissões de SO2 e metas a
alcançar em 2010

rodoviários em circulação reflecte-se no crescimento das
emissões de NOx. Efectivamente a responsabilidade em
termos de Equivalente Ácido do sector dos transportes

450
400
350

cresceu cerca de 27% entre 1990 e 1999. Quanto às

300

emissões de amónia, fundamentalmente devidas à

250

actividade agrícola, apesar de um decréscimo entre 1992 e

200
150

1995, os valores mantiveram-se de um modo geral estáveis

100

entre 1990 e 1999. Tal como acontece na maioria dos países
da OCDE, em Portugal verifica-se uma divergência entre a

50
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evolução do PIB, do consumo de combustíveis fósseis e das
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emissões de SO2. Esta situação reflecte o resultado de
esforços que têm sido efectuados no sentido de reduzir o

Emissões de SO2 (kt)
SO2 - Metas do Protocolo Gotemburgo (CLRTAP) para 2010

teor em enxofre do carvão e fuel usado no sector energético
e industrial, de melhorar as características dos combustíveis
(gasolina e diesel), de incrementar a utilização do gás natural
na indústria e na geração de energia eléctrica, da utilização
de tecnologias menos poluentes, o que tem contribuído para
o decréscimo efectivo das emissões de SO2.

Emissões de NOx (kt)

3.4 Emissões de NOx e metas a

400

alcançar em 2010

350

problema exclusivamente nacional e que o seu contributo

300

em termos de emissões de substâncias acidificantes para

250

outros países não é significativo, Portugal comprometeu-se

200

a cumprir, em 2010, os limites estabelecidos no Protocolo de

150

Gotemburgo à Convenção sobre Poluição Atmosférica

100

Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP) e na proposta de

Mesmo estando conscientes que a acidificação não é um

Directiva dos Tectos de Emissão (NEC) – ainda mais
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ambiciosos que os de Gotemburgo.
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Com base na análise do inventário nacional de emissões e

Emissões de NOx (kt)
NOx - Metas do Protocolo Gotemburgo (CLRTAP) para 2010

do Equivalente Ácido, constata-se que Portugal, tal como
outros países, tem de efectuar esforços significativos de
redução de emissões para atingir os compromissos
assumidos. É de referir que as medidas a aplicar no âmbito
da redução dos gases com efeito de estufa terão também
repercussões positivas na redução das substâncias

Emissões de NH3 (kt)

3.5 Emissões de NH3 e metas a
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99

Substâncias precursoras do ozono
troposférico

folhas, reduções das taxas de crescimento e completa
destruição de culturas mais sensíveis) e ser origem da
degradação de muitos materiais tais como a borracha

O ozono existente na baixa troposfera é causado por um

(redução da sua elasticidade), os metais (corrosão), os

conjunto de reacções fotoquímicas complexas envolvendo

plásticos e tecidos (redução da sua resistência).

as emissões de gases poluentes como NOx (óxidos de
azoto), COVNM (compostos orgânicos voláteis não

A União Europeia, no seu conjunto de "Headline
Environmental Indicators", adoptou um indicador para as

metânicos), CO (monóxido de carbono ) e CH4 (metano).

emissões de substâncias precursoras do ozono troposférico,

Os dias de maior luminosidade e de grande estabilidade

que faz a agregação dos já referidos gases após afectação

atmosférica junto à superfície favorecem a sua formação.

de cada um por factores de ponderação específica – o

O ozono pode induzir perturbações sobre a saúde humana,

Potencial de Formação de Ozono Troposférico (TOFP) –

nomeadamente sobre o sistema respiratório, fazendo-se
sentir a sua acção mesmo para concentrações baixas e para

expressa em COVNM equivalente. Este indicador foi
desenvolvido em conjunto pela Agência Europeia do

exposições de curta duração, afectando em particular

Ambiente e pelo Protocolo do Programa de Vigilância dos

grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas

Poluentes Atmosféricos a Longa Distância (EMEP) da

com antecedentes de problemas pulmonares. Pode

Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a

provocar, ainda, efeitos nocivos nas florestas, na vegetação

Longa Distância (CLRTAP).

e nas culturas (provocando manchas significativas nas

Emissões de substâncias precursoras do Ozono Troposférico
(kt de COVNM equivalente)
1.200

3.6 Emissões agregadas de

1.000

substâncias precursoras do
ozono troposférico
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3.8 Emissões de NOx e metas a
alcançar em 2010

Emissões de NOx (kt)

Os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis são

400

os principais precursores do ozono, constituindo
respectivamente 42 e 46% da responsabilidade da sua

350

formação em 1999. O sector dos transportes é o sector com

300

a maior quota parte na atribuição dos pesos relativos na

250

formação dos precursores do ozono troposférico (47% em

200

1999), tendo crescido 30% desde 1990. A esta actividade
150

antrópica está sem dúvida associado o crescimento de
100

32%, durante o mesmo período de tempo, das emissões de
50
0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

NOx, calculado após ponderação em COVNM equivalente.
A indústria é o sector que se segue em termos de relevância
nas emissões de precursores do ozono (34% em 1999),

Emissões de NOx (kt)

tendo crescido 38% desde 1990, associada certamente ao

NOx - Metas do Protocolo Gotemburgo (CLRTAP) para 2010

crescimento de 31% das emissões de COVNM durante
esses mesmos anos.
Emissões de COVNM (kt)

3.9 Emissões de COVNM e

600

Em Portugal o crescimento do PIB ainda está associado ao

metas a alcançar em 2010

500

aumento de emissões atmosféricas poluentes, como é o
caso do NOx e COVNM. Esta situação reflecte, entre as
causas possíveis, o elevado crescimento do sector dos

400
300

transportes no últimos anos.
200

Apesar desta análise global das emissões dos percursores

100

do ozono ser importante, não deve fazer-se dissociada de
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Emissões de COVNM (kt)

uma análise da qualidade do ar, local a local, nomeadamente
das excedências aos limiares estabelecidos para cada

COVNM - Metas do Protocolo Gotemburgo (CLRTAP) para 2010

objectivo e período de tempo.
Conjugando estes dois tipos de análise, e sabendo que a
Emissões de CH4 (kt)

3.10 Emissões de CH4

complexidade orográfica da nossa região costeira, perante

600

condições meteorológicas específicas, potencia a

500

recirculação de poluentes atmosféricos e a formação de

400

poluentes secundários, nomeadamente o ozono, é de prever
que, mesmo que sejam atingidas as metas de redução das

300

emissões dos percursores do ozono, seja difícil cumprir,
200

pontualmente e em algumas zonas, os níveis de

100

concentração estipulados na legislação nacional e
internacional para o ozono no ar ambiente.
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Os resultados obtidos no inventário nacional de emissões e

Emissões de CH4 (kt)

o indicador sobre as emissões de substâncias precursoras
do ozono troposférico evidenciam que as emissões destes

3.11 Emissões de CO

Emissões de CO (kt)

poluentes em Portugal se encontram ainda muito além dos

1.200

limites estabelecidos para 2010, apontando para a

1.000

necessidade de serem tomadas medidas que os permitam
cumprir.

800
600
400
200
0
90

91

92

93

Emissões de CO (kt)

17

94

95

96

97

98

99

Qualidade do ar em zonas urbanas
Um dos maiores problemas ambientais das zonas urbanas –

Ultrapassagem aos novos valores limite (nº de dias)

áreas onde a maioria da população vive – é o da poluição

200

3.12 Número de dias em que se
175

atmosférica. Esta situação está associada à actividade
industrial e ao sector dos transportes em particular.
Efectivamente o crescimento do tráfego rodoviário tem-se

verificaram, durante 1999 e em

150

pelo menos uma estação
localizada numa área urbana,

88

100

valores superiores aos valores

vindo a tornar o principal responsável pelas emissões de
poluentes que degradam a qualidade do ar nos centros
urbanos, onde situações de congestionamento se

50

limite que as Directivas

30

18

europeias estipulam para 2005

0
PM10

intensificam e multiplicam, com os correspondentes

O3

NO2

(SO2 e PM10) e para 2010
(NO2 e O3)

SO2

Poluentes

aumentos do consumo de combustível e de emissões
A vigilância da qualidade do ar em Portugal é feita em
diversas estações de medição, muitas delas localizadas em
centros urbanos. Para os indicadores apresentados foram
seleccionadas algumas dessas estações a título
exemplificativo da qualidade do ar nos locais onde as
mesmas estão instaladas.
A União Europeia, no seu conjunto de "Headline
Environmental Indicators", adoptou um indicador para a
qualidade do ar em áreas urbanas que se traduz no número

Valor limite

24 h

125 µg/m 3

< 3 dias

NO 2

1h

200 µg/m

< 18 vezes

O3

8h
24 h

de dias em que houve ultrapassagem aos valores-limite,
tendo como termo de comparação os valores da Directiva
1999/30/CE, a serem atingidos em 2005 (SO2 e PM10) e
2010 (NO2). Este relatório apresenta, quanto ao ozono
troposférico, o resultado da análise da evolução das

Objectivo: nº. de
ultrapassagens

Período
considerado

Poluente

SO 2

PM 10

3
3

110 µg/m

< 20 dias

50 µg/m

3

< 35 dias

3.13 Valores limite estipulados
para 2005 (SO2 e PM10) e para
2010 (NO2 e O3) pela Directiva
1999/30/CE (SO2, PM10 e NO2)
e pela Proposta de Directiva
para o O3

ultrapassagens ao limiar estabelecido para informação ao
público; para os outros poluentes atmosféricos
apresentam-se dados apenas para o ano 1999 e para os
valores-limite indicados.

Ultrapassagem ao limiar de informação ao público (nº de dias)
30

3.14 Ultrapassagem ao limiar de

25

informação ao público

20

(180µg/m3) para o ozono

15

troposférico
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Fazendo a comparação com os valores legislados em vigor
SO2 (µg/m3)

3.15 Evolução da concentração
média anual de SO2

para as concentrações médias anuais, em 2000 não se

60

registaram violações aos poluentes SO2 e NO2, tendo
apenas ocorrido violação ao valor-limite de partículas. No

50
40

entanto, a aplicação a Portugal do "Headline Environmental
30

Indicator" da UE para a qualidade do ar em zonas urbanas
20

manifesta ultrapassagem em diversas ocasiões dos valores
10

estipulados.
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Porto - Fac. Engenharia

Sendo ainda permitidas margens de tolerância face às datas

Lisboa - Entrecampos

de aplicação da nova Directiva, e sendo patente o impacte

Barreiro/Seixal - Escavadeira

positivo da introdução de algumas medidas no sector dos

Valor guia OMS

transportes como os catalisadores e a redução do teor em
enxofre nos combustíveis, os resultados da presente análise
perspectivam situações futuras que, eventualmente,

NO2 (µg/m)

3.16 Evolução da concentração
média anual de NO2

conduzirão à necessidade de se intervir ao nível da gestão

100

da qualidade do ar.
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3.17 Evolução da concentração
média anual de partículas
TSP - Total Suspended Particulates;
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PM10 – “Particulate Matter” com
diâmetro inferior a 10 µm
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3.18 Evolução da concentração
média anual de CO
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Áreas protegidas
Número de AP e ZPE existentes

Desde os anos 70 o número de áreas protegidas tem vindo
a aumentar significativamente, atingindo em 2000, cerca de

45

4.1 Evolução do número de

40

7,5% da área total de Portugal Continental. Este valor

Áreas Protegidas e Zonas de

35

corresponde à meta estabelecida ao nível nacional pelo

30

Protecção Especial em Portugal

Instituto de Conservação da Natureza para 2006.

25

continental



20

Estima-se que, no total, cerca de 2.006.445 ha do território

15

nacional estejam integrados em áreas classificadas (Zonas

10

de Protecção Especial - ZPE, Sítios ou Áreas Protegidas), o

5

que corresponde a 21,7% da superfície de Portugal.
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Tem-se vindo a verificar, ao longo dos últimos anos e a nível
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Número de ZPE

Número de AP

global, uma ameaça crescente aos ecossistemas e ao
número de espécies existentes, devido essencialmente a
actividades humanas como a urbanização de extensas áreas

% de AP em relação ao território de Portugal Continental

do território, o desenvolvimento dos transportes e suas

10

4.2 Área do território coberto

infraestruturas, práticas insustentadas na indústria,

por Áreas Protegidas em

8

agricultura e pescas. A situação relativa ao número de

Portugal continental

espécies existentes, ameaçadas e protegidas em Portugal
continental, foi objecto de uma inventariação em 1991,

6



4

verificando-se que cerca de 13% das espécies se
encontram ameaçadas. A resolução destas situações de

2

conflito passa por manter ou "repor" a diversidade biológica
e a integridade dos ecossistemas e espécies, assim como
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por assegurar um desenvolvimento sustentável das

% de AP em relação ao território de Portugal Continental

actividades humanas.

Meta Portugal 2006 (7,5%)

97
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Irlanda

4.3 Área do território coberto

Grécia

por Áreas Protegidas em
Portugal e na União Europeia

Bélgica

em 1997

Portugal
Itália
Suécia
Espanha
Nº de espécies
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média UE
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% de AP em relação aos territórios dos
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4.4 Espécies ameaçadas e protegidas que ocorrem em Portugal
continental - inventariação de 1991
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Utilização dos recursos florestais
4.5 Ocupação florestal

1.000 ha

A gestão sustentada dos espaços florestais deve pressupor

3.500

um levantamento cuidado da ocupação florestal, uma

3.000

avaliação do potencial de desenvolvimento existente e uma

2.500
2.000

previsão de um conjunto de intervenções para regular a sua

1.500

estrutura, de modo a que, ao longo do tempo, se atinjam

1.000

valores desejados. O equilíbrio entre a exploração

500

sustentável dos recursos florestais e a satisfação das

0
1874

1902

1928

1956

1972
Anos

1978

1985

1995

1998

TOTAL
Pinhal e resinosas
Soutos e Carvalhais
Montados
Eucalipto

necessidades humanas representa um enorme desafio.
Em Portugal Continental a floresta ocupa uma área de 3,2
milhões de hectares, que correspondem a cerca de 36% do
território continental (dados de 1998). Apesar da ocupação
florestal ter vindo a aumentar - essencialmente devido a
plantações de eucalipto - a produção de material florestal
(madeira, resina e cortiça) tem vindo a diminuir. Este facto

Produção de Madeira (1.000 m3)

4.6 Produção florestal 

Produção de Cortiça e Resina (1.000 t)

explica-se, por a produção de eucalipto se destinar em 90%
às indústrias de celulose nacionais e pouco contribuir para a

14.000

180

12.000

160

produção média anual de madeira.
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4.7 Intensidade de utilização

Portugal e na União Europeia

Comparando com outros países da União Europeia, no ano
de 1997 (últimos dados disponíveis), Portugal é um dos
países que mais intensamente os utiliza, recolhendo

97

anualmente uma grande percentagem (aproximadamente
Cortiça

Madeira

dos recursos florestais em

Tem-se vindo a verificar uma diminuição da intensidade de
utilização dos recursos florestais a nível nacional.

80%) do crescimento anual.
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4.8 Intensidade de utilização dos recursos florestais em
Portugal 
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Utilização dos recursos piscícolas
Portugal situa-se num local privilegiado para a prática da

4.9 Capturas de pescado per

Áustria

actividade piscatória. Não obstante, ao longo dos últimos

capita na União Europeia

Luxemburgo

anos a quantidade de capturas de pescado em portos

Bélgica

nacionais tem vindo a diminuir. Este facto reflecte uma

Alemanha

diminuição dos recursos devido ao excesso de pesca sobre

Itália

as espécies tradicionalmente capturadas, entre outros

França

factores. A pesca tende a ser cada vez mais limitada,
Reino Unido

exigindo maior responsabilidade no modo como é praticada
Grécia

e no uso que se faz dos recursos disponíveis.

Portugal

A intensidade de captura de pescado per capita varia muito

Espanha

dentro dos países da União Europeia. Este indicador reflecte

Holanda

o peso do sector da pesca na economia de cada país.
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4.10 Capturas totais em
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Área construída
A população portuguesa vive cada vez mais em zonas
urbanas, a maior parte delas e as de maior dimensão
concentradas no litoral. A conjugação de valores como a
paisagem, a ocupação agrícola e florestal, a manutenção de
habitats e da biodiversidade, com as pressões sobre a
utilização do solo devidas às actividades humanas, tais
Outras
2,6%

como a tendência crescente de urbanização, a localização
de infraestruturas viárias e outras, nem sempre é pacífica,

Área construída
17,8%

5.1 Ocupação do território de

sendo frequente a geração de conflitos e justificando, por

Superfície Agrícola
Utilizada
43,5%

isso, o reforço das medidas de ordenamento do território.

acordo com os últimos dados
disponíveis



A área construída em Portugal - incluindo os sectores
residencial, industrial, comercial e o lazer, assim como
estradas e outras infraestruturas técnicas, e omitindo

Floresta
36,1%

edificações dispersas - aumentou significativamente entre
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5.2 Evolução da ocupação do
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1990 e 1999: de 15,4% para 17,8% do território, sendo uma
5.5 Variação da população entre

das mais elevadas da União Europeia, juntamente com a

1991 e 1997

Holanda e a Bélgica (in informação fornecida pela DGOTDU
ao questionário conjunto OCDE/Eurostat de 2000, na
sequência de um levantamento efectuado no perímetro
urbano, freguesia a freguesia). A comparação é
particularmente preocupante quando referenciada à
capitação, onde Portugal se evidencia claramente em
relação aos países cujos dados para 1999 se encontram
disponíveis.
Esta situação pode explicar-se pelo facto dos portugueses
em geral e os nossos emigrantes em particular canalizarem
prefe-rencialmente o seu investimento para o sector
imobiliário, criando situações frequentes de "segunda
habitação" ou "habitação de utilização eventual". A esta
realidade acresce a construção de edifícios e infraestruturas
de apoio ao sector do turismo, em evolução crescente nos
últimos anos.
Em conjugação com esta análise, deve ainda fazer-se uma
referência expressa à evolução relativa dos restantes itens
inventariados, de entre os quais ressalta o aumento dos
terrenos destinados a prados e pastagens permanentes –
mais 16% entre 1970 e 1997, constituindo 10% do território
continental em 1998 – em parte consequência da
implementação da Política Agrícola Comum. A Superfície
Agrícola Utilizada ocupa cerca de 43% do território de
Portugal continental (dados de 1999), encontrando-se entre

5.6 Pressão urbanística,

os países da UE com capitações de SAU mais elevada,

reflectida no grau de

apesar de ter vindo a diminuir desde a adesão à

urbanização

Comunidade Europeia em 1986. E aproximadamente 36%

Zonas Urbanas – densidade
populacional >= 500

habitantes/km2

Zonas Intermédias –
100 habitantes/km2 < densidade
populacional < 500 habitantes/km2

Zonas Rurais – densidade
populacional <= 100 habitantes/km2
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do território continental é ocupado por floresta (dados de
1998), sendo a base da actividade do sector primário.

Zonas urbanas
Acompanhando a tendência do que tem vindo a verificar-se
a nível mundial, a grande maioria da população nacional vive

% da população total
25

5.7 Percentagem da

20

1
1

1

em centros urbanos. Os indicadores relativos a estas zonas
nem sempre manifestam que o desenvolvimento se tenha

população nacional exposta às

2

sonoros

15

feito de modo sustentável, e a qualidade do ambiente e da
vida das pessoas que aí habitam é frequentemente

diferentes classes de níveis

1

10

19

deteriorada.

14

14

Classe 1: <= 45 dB(A)

19

Classe 2: ]45,50] dB(A)

15
12

5

Classe 3: ]50,55] dB(A)

relevo a ter em consideração quando se efectua uma análise

Classe 4: ]55,60] dB(A)

6

A poluição atmosférica e o ruído são dois aspectos de

1

0

Classe 5: ]60,65] dB(A)

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8

Classe 6: ]65,70] dB(A)

da qualidade do ambiente urbano, e são particularmente

Tráfego aéreo

afectados pelo trânsito de veículos automóveis,

Tráfego ferroviário

Classe 7: ]70,75] dB(A)

particularmente intenso nestas zonas.

Tráfego rodoviário

Classe 8: > 75 dB(A)

A qualidade do ar e os transportes são tratados em
capítulos específicos deste relatório. O ruído constitui a
causa da maior parte das reclamações ambientais e a
dB

análise dos dados disponíveis indica que a situação se
agravou nos últimos anos, sendo o tráfego rodoviário um

5.8 Escala de Sonorização

140

dos principais responsáveis pela baixa qualidade do

Descolagem de avião
DOLOROSO

130

ambiente sonoro que existe na maioria dos centros urbanos.

Passagem dum F1
ouvido da tribuna

120

Num estudo efectuado pela DGA (1999) concluiu-se que

110

20% da população portuguesa se encontra exposta a ruído

PERIGOSO

90

65 dB (A), e cerca de 3 milhões de pessoas (30% do total da

FATIGANTE

Alarme de viatura
Walkman volume máximo
Chegada dum comboio
de passageiros à estação

80

população residente em Portugal) são afectadas pelo ruído

Restaurante barulhento
Rua animada

70

de tráfego, nomeadamente pelo do tráfego rodoviário, com

Martelo pneumático
Passagem dum comboio
numa estação

100

incomodativo por residir em locais com níveis superiores a

Motor de avião na
proximidade dos reactores

INCOMODATIVO
60

Grande armazém
Janela sobre a rua

50

Escritório

40

Sala de estar calma

níveis de exposição no período diurno superiores a 55 dB(A).
A maioria destes casos ocorre nos centros urbanos e em
zonas próximas das rodovias, sendo que o tráfego
30

ferroviário afecta cerca de 10 vezes menos pessoas (300 mil
20

Quarto
REPOUSANTE
Deserto

pessoas) que o tráfego rodoviário, com valores diurnos
10

Câmara insonorizada

superiores a 55 dB(A). Esta relação verifica-se também para
o tráfego aéreo.
A título ilustrativo do ambiente sonoro em centros urbanos,
apresentam-se ainda alguns resultados da campanha "Dia
Redução da intensidade de ruído (%)

Europeu Sem Carros", efectuada pela primeira vez em
Portugal a 22 de Setembro de 2000. Nesse dia assistiu-se
a uma considerável redução da intensidade do ruído nas

50

5.9 Média da redução da

40

intensidade de ruído por Zonas

diversas áreas de restrição à circulação de automóveis
particulares nas cidades envolvidas na operação (Aveiro,
Beja, Évora, Leiria, Lisboa, Porto e Sintra). Também na zona
exterior à zona vedada se assistiu a um decréscimo dos

nas cidade aderentes à
30

campanha do Dia Europeu sem

20

Carros

10

Zona 1 - zona sem tráfego rodoviário
no Dia 22 e habitualmente
com tráfego

níveis sonoros, embora naturalmente menos pronunciado, o
que poderá indiciar a adesão da população à campanha,
procurando meios de locomoção alternativos ao veículo
automóvel particular.

0
Zonas 1

Zonas 2

Zonas 3

Zona 2 - zona apenas com circulação
de transportes públicos no
Dia 22 e habitualmente com
tráfego
Zona 3 - zona exterior à zona vedada
sujeita a ruído de tráfego
rodoviário
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Actividade turística
Capacidade de alojamento (10 3 camas)

5.10 Capacidade de Alojamento

À pressão gerada pela maior construção na faixa litoral,

250

nomeadamente nos concelhos que confinam com a orla

dos Estabelecimentos

200

Hoteleiros

150

marítima - onde reside mais de 50% da população
portuguesa -, acrescenta-se a pressão originada pelas
100

intensas variações sazonais da população (a chamada
50

"população flutuante"), em particular na época estival e nas
0
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97
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99

regiões mais vocacionadas para a actividade turística. A

00

Pensões
Estalagens
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Motéis
Aldeamentos turísticos
Apartamentos turísticos
Hotéis - Apartamentos
Hotéis

título ilustrativo refere-se que nalguns concelhos do Algarve
a população chega a aumentar seis vezes durante os meses
de Verão. Esta realidade reflecte-se na análise dos
indicadores apresentados, sendo mais uma vez evidente o
desequilíbrio espaço-temporal das pressões exercidas sobre
o território nacional. Esta situação traduz-se frequentemente
em situações de ruptura e/ou sobredimensionamento de
infraestruturas diversas, e em ultrapassagem da capacidade
de carga do meio e dos ecossistemas.

5.11 Dormidas nos
Estabelecimentos Hoteleiros,

Em contraste com a "litoralização" do território e da

R.A. Madeira

actividade turística, os espaços rurais começam a surgir

R.A. Açores

cada vez mais como locais em que a existência de valores

por NUTS II

Algarve

naturais e culturais constituem atributos indissociáveis do

Alentejo

turismo de natureza. As Áreas Protegidas são, também por

Lisboa e Vale do Tejo

isso, locais e destinos privilegiados em resposta ao
surgimento dos novos tipos de procura turística.
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Resíduos Sólidos Urbanos
Em Portugal a produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Índice (1990 = 100)

atingiu no ano 2000 o valor de 4,3 milhões de toneladas, o

170
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correspondente a um valor médio per capita de 429 kg/ano.
Esta situação que evidencia um aumento da produção de
RSU em relação ao expectável para 2000 em 1995, pode
derivar do facto de presentemente existir uma melhor
monitorização e registo dos resíduos, contrastando com o

6.1 Evolução da produção de
RSU
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que se verificava em 1995, onde os valores utilizados foram
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Consumo das Famílias
Produção de RSU per capita

estimados. Neste contexto, e perante a realidade apurada
em 2000, poderá construir-se um cenário mais fiável de
forma a avaliar a concretização das metas preconizadas no
Plano Estratégico dos RSU (PERSU) para o ano de 2005.
Por outro lado, e como referido no PERSU, as metas não
são imutáveis, sendo natural ajustar ou modificar o que se
revelar desadequado ou não representativo da realidade.
O maior desafio mantém-se na prevenção da produção, que
necessariamente deverá ser apoiada por políticas que

Produção de RSU (milhões de t)

privilegiem a valorização, o acompanhamento do ciclo de

5,0
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4,0
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2,5
2,0
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0,0

vida dos produtos e a internalização de custos. Reduzir os
quantitativos a depositar em aterro promovendo a redução
da carga orgânica neles integrada e a sua completa
valorização, reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa, apostar na reciclagem, são medidas enquadradas

6.2 Produção de RSU e metas
PERSU
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por legislação nacional resultante da transposição de
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Produção de RSU
Metas PERSU para produção de RSU
Linear (Metas PERSU para produção de RSU)

directivas comunitárias e assumidas em documentos
estratégicos (PERSU) e de acção (Plano de Acção para os
RSU - PARSU), que servem de referência para os gráficos
apresentados neste capítulo.
Todas as metas apresentadas são indissociáveis de uma
situação de partida, 1995, ano no qual apenas 26% dos
RSU produzidos tinham destino adequado, existiam 328
lixeiras e menos de 1% da população era servida com
ecopontos.
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6.3 Tratamento e destino final
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Em relação ao tratamento e destino final dos RSU, as
6.4 Resíduos Sólidos
produzidos per capita em

Suécia

soluções têm evoluído de um número de lixeiras

Grécia

progressivamente eliminadas e substituídas por aterros,

Portugal e na União Europeia
Portugal

incineração, compostagem e reciclagem.

Espanha

Comparando com os outros países da União Europeia,

Finlândia

Portugal produz uma menor quantidade de RSU por
habitante.
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6.5 Variação da capitação da
produção de RSU, em Portugal
e na União Europeia, entre 1980
e 1997
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Resíduos Industriais e Resíduos
Hospitalares

toneladas
25.000.000

6.6 Produção de Resíduos

No contexto do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos

Industriais

20.000.000

Industriais (PESGRI) foi elaborado o Plano Nacional de
Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) para o período

15.000.000

2000-2015, este plano surgiu como parte integrante da
10.000.000

estratégia de gestão dos resíduos industriais (RI) a
5.000.000

médio/longo prazo, tendo por objectivo principal a redução
da perigosidade e da quantidade dos RI produzidos através

0
98

da sua prevenção (incluindo valorização interna).

99

Produção Resíduos Industriais

É de acordo com os Mapas de Registo de Produção de
Resíduos Industriais, enviados anualmente por cada
produtor à respectiva DRAOT, que se faz a avaliação dos
toneladas

quantitativos perigosos e não perigosos produzidos no país.
O fluxo de resíduos hospitalares engloba resíduos

300.000

6.7 Produção de Resíduos

250.000

Industriais Perigosos



diversificados gerados em unidades de prestação de
cuidados de saúde, a sua quantidade não representa um

200.000

problema em termos de gestão comparativamente a outros

150.000

grandes fluxos de resíduos.
100.000

O número de unidades de saúde (públicas e privadas) que

50.000

declaram a quantidade de resíduos hospitalares produzidos
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tem vindo a aumentar o que tem contribuído para uma
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melhor qualidade da informação recebida.
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Produção Resíduos Industriais Perigosos

As metas propostas no Plano Estratégico dos Resíduos
Hospitalares (PERH) compreendem a requalificação de duas
unidades de incineração, acções de formação, conclusão de
uma base de dados relativa a resíduos hospitalares, revisão
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da legislação e encerramento de algumas unidades de
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6.8 Produção de Resíduos

incineração.
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Quantidade
Turismo
0,4%

A água é um recurso natural renovável, vital para a maioria

7.1 Consumo de água por tipo

Residencial
6,7%
Indústria
4,4%

Energia
14,0%

das actividades humanas e para o ambiente, estando sujeito
a pressões diversas, em particular a sua captação e

de consumidores em 1999

poluição. O abastecimento de água potável às populações,
em quantidade e qualidade adequadas, é um indicador
básico da sua qualidade de vida.
Apesar da capitação de água para abastecimento doméstico
em Portugal ser uma das menores na União Europeia, a sua
Agricultura
74,4%

evolução ao longo da última década tem aumentado,
cor-respondendo a um aumento do caudal captado, quer
em origens superficiais quer subterrâneas.

Abastecimento de Água (% da população de Portugal continental)

Há que referir que, apesar dos consumos de água per capita

100

na utilização urbana serem baixos, as capitações de
utilização global dos recursos de água doce são dos mais
elevados, tal como na maioria dos países do sul da Europa,
fundamentalmente devido à actividade agrícola.
Os impactes ambientais das captações de água nos

7.2 Abastecimento de água à
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recursos aquíferos podem ser diversos, dependendo da
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intensidade da extracção, das características geológicas e
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Portugal continental

climáticas do local onde a mesma se efectua, da densidade

Meta POA 2000-2006

populacional existente, etc. O Algarve é um exemplo de
região onde frequentemente a excessiva captação de água
tem trazido problemas ambientais e de saúde pública,
realçando a necessidade de que a gestão da água –

7.3 Consumo de água por

Itália

quantidade e qualidade – se faça de modo sustentável,

Espanha

principal utlização, de acordo

respeitando a capacidade de renovação do meio e evitando

Portugal

com os últimos dados

situações de conflito.

disponíveis

França
Grécia
Holanda

Qualidade
A qualidade da água, nas suas múltiplas utilizações, tem
uma importância crucial para o ambiente e para a saúde
humana em particular.
O fósforo e o azoto são dois nutrientes determinantes nos
processos de eutrofização das águas doces e das águas
marinhas respectivamente, e pela sua consequente
degradação. A poluição por fósforo tem a sua origem em
fontes pontuais, tais como as descargas de águas residuais
urbanas e industriais, não sendo de desprezar a utilização
habitual de fosfatos na composição dos detergentes; a
contaminação com compostos azotados, como os nitratos,
deriva principalmente das escorrências dos terrenos, objecto
de práticas de agricultura intensiva. Apesar das séries de
tempo em análise não serem tão extensas como desejável e
de não se identificar a ocorrência habitual de fenómenos de
eutrofização no nosso País, os indicadores em análise
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7.4 Evolução da concentração

Fósforo total (mg/l)

situam-se numa ordem de valores aproximados aos

0,20

encontrados em avaliação semelhante efectuada para a
média dos rios europeus. Ao contrário do que acontece para

do fósforo em 36 estações dos
0,15

o fósforo na avaliação europeia, em Portugal não é

principais rios portugueses –
mediana das médias anuais

manifesta nenhuma tendência de redução da concentração
0,10

deste nutriente. O mesmo acontece com o azoto, reflectindo
o ainda ineficaz controlo de poluição pontual e difusa.
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Tanto em Portugal como na União Europeia a constatação
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de que muitos rios e recursos aquíferos apresentavam
indícios de deterioração evidentes, levou à adopção de

Mediana

medidas e legislação que obviassem ao grave problema que
é a poluição da água. Entre as medidas tomadas
encontram-se as relacionadas com o aumento do alcance
Nitratos (mg/l)

7.5 Evolução da concentração
de nitratos em 36 estações dos
principais rios portugueses –
mediana das médias anuais

dos serviços de saneamento básico à população,

7

nomeadamente com a expansão da rede de drenagem e de

6

estações de tratamento das águas residuais domésticas. A

5

taxa de população servida com estações de tratamento de

4

águas residuais tem vindo a aumentar, assim como o nível

3

de tratamento utilizado, sendo que o tratamento terciário

2

contribui de modo determinante para a redução de

1

nutrientes no efluente final.
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7.6 Drenagem de águas
residuais
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7.7 Tratamento de águas
residuais 
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Consumo de energia primária
O consumo de energia primária aumentou fortemente ao

9

tep/10 Esc.95
1.400

longo do período 1985-1998 (5,1% ao ano), sendo o

8.1 Evolução das intensidades

petróleo e o carvão os principais produtos responsáveis por
este aumento do consumo. A evolução durante a década de

energéticas (energia primária e
final) em relação ao PIB

1.200

90 é menos forte mas mantém um ritmo elevado de
crescimento com uma taxa média de 3,7% ao ano. O
1.000

consumo de petróleo observa uma taxa de crescimento
semelhante à do consumo total. Em termos relativos, este
produto energético mantém um papel essencial na estrutura
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de abastecimento, representando 71% do consumo total em
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Intensidade em energia primária (Portugal)
Intensidade em energia final (Portugal)

1998 contra 75% em 1985, não se notando ainda alteração
devida à introdução do gás natural em Portugal, a qual
ocorreu em 1997.
Apesar deste forte aumento do consumo de energia

9

Intensidade em energia primária (tep/10 Euros 90)

primária, Portugal com um consumo por habitante de 2,07

400

tep em 1997 (subindo para 2,19 tep/hab em 1998) mantém o

350

intensidade energética primária

300

entre Portugal e a UE

valor mais baixo dos 15 países membros da União Europeia

8.2 Comparação da evolução da

(valor médio de 3,76 tep/hab.).
250
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8.3 Evolução do consumo de energia primária total e por
fonte



8.4 Evolução das importações de energia em volume e valor
em relação ao consumo de energia primária (CEP) e ao
Produto Interno Bruto (PIB)
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Consumo de energia final
O consumo de energia final é importante para compreender
os principais factores explicativos das evoluções em
Consumo de Energia Final por sector (Mtep)

8.5 Evolução do consumo de
energia final por sector



curso com o objectivo de definir e aplicar uma política

18

energética orientada para a conservação da energia e a

16

sustentabilidade.

14

"Outros sectores" inclui agricultura,
florestas e pesca e obras e
construção civil

O consumo de energia final cresceu fortemente ao longo do

12

período 1985-1998 (4,9% ao ano), sendo o aumento do

10

consumo de produtos petrolíferos e de electricidade o

8

principal responsável por esta evolução em termos de vector

6

energético e os sectores dos transportes e dos serviços em

4

termos de actividade. Esta progressão do consumo é menos
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forte durante a década de 90, com excepção para o sector
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dos serviços, mas mantém um ritmo elevado de crescimento

Consumo total de EF

com uma taxa média de 3,8% ao ano. O consumo de

Outros sectores

produtos petrolíferos observa uma taxa de crescimento

Serviços

superior à do consumo total, passando de 70% do consumo

Doméstico

total em 1985 para 73% em 1998.

Transportes

Outra evolução significativa é a subida da importância

Indústria

relativa do sector dos transportes, notável sobretudo
durante a década de 90, atingindo um consumo em 1998
próximo do da indústria (respectivamente 34% e 37% do
CEF).

Intensidade energética e em GEE
Para uma dada estrutura do sistema produtivo, a eficiência e

Consumo de Energia Final por fonte (Mtep)

8.6 Evolução do consumo de
energia final por fonte
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a sustentabilidade do sistema económico português podem

16

ser avaliadas pelas suas intensidades energéticas e em

14

"Outros" inclui lenhas, resíduos
industriais, gás de alto forno, gás de
coque e gás de cidade

carbono. O indicador de intensidade energética é geralmente

12

expresso em unidade de consumo energético (energia

10

primária ou energia final) por unidade de PIB. O indicador de

8

intensidade em carbono é expresso em emissão de CO2 ou
CO2-equivalente, ou seja incluindo outros gases com efeito

6
4

de estufa (GEE) por unidade PIB.
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PIB em Portugal e na UE mostra uma tendência divergente
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com uma redução do valor deste indicador para a UE e um

Outros

aumento em Portugal sendo o aumento das intensidades

Gás Natural

energéticas (energia primária e energia final) praticamente

Electricidade

constante ao longo da década de 90 e dizendo respeito a

Petróleo

todos os sectores de consumo final.

Carvão
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88

Outro indicador importante da sustentabilidade do sistema
energético português é a intensidade em carbono da nossa
economia ou a emissão de GEE (os 6 gases considerados
no protocolo de Quioto) relacionados com o sector
energético (segundo a metodologia do IPCC –
Intergovernmental Panel on Climate Change ou PIAC –
Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas) por
unidade de riqueza produzida (PIB). Este indicador, já
referido e ilustrado no capítulo "Alterações Climáticas", é
relativamente desfavorável para Portugal quando comparado
com a média da UE. No entanto, se tivermos em conta as
emissões por habitante de GEE relacionadas com o sistema
energético, podemos observar que Portugal mantém em
1998 um valor abaixo da média comunitária, sendo a

8.7 Intensidade em GEE
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valores respectivos. Esta discrepância entre os 2 indicadores
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Recursos energéticos nacionais
Portugal é um país pobre em recursos energéticos de
origem fóssil, dependendo substancialmente das
importações. Contudo, o potencial de energias renováveis é
assinalável, com destaque para a energia solar, eólica,

8.8 Intensidade em GEE
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do potencial de fontes renováveis de energia (FRE) deve
constituir uma vertente essencial duma política de
desenvolvimento sustentável.
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do vento e geotérmicos ultrapassam teoricamente as nossas
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necessidades. Contudo, factores de ordem tecnológica,
económica e ambiental tornam difícil o aproveitamento em
extensão deste potencial teórico.
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Assim, numa visão mais realista de curto-médio prazo, as
estimativas disponíveis, consoante os cenários
Mtep

considerados, apontam para contribuições possíveis das

3,0

FRE (grande hídrica não considerada) da ordem dos 15 a

8.9 Evolução da produção de
energia primária

20% do consumo final de energia para o horizonte 2010 (ou

2,5

seja 3 a 4 Mtep), tendo a electricidade produzida a partir de
2,0

FRE (com exclusão das centrais hidroeléctricas de potência
acima dos 10 MW) uma contribuição da ordem dos 7 a 8

1,5

GWh em 2010.
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Face aos reduzidos recursos energéticos de origem fóssil
em Portugal, a produção de energia primária no nosso país

Outras FRE
Energia hidroeléctrica
Biomassa e resíduos
Carvão

é realizada a partir de FRE, sendo de 100% a partir de 1995,
data em que cessou a actividade de extracção de carvão da
minas do Pejão. Além da contribuição da biomassa, uma
quantidade variável de electricidade é produzida anualmente
a partir de recursos hídricos e, de forma actualmente
marginal, por outros recursos como, a energia eólica.
A evolução da produção nacional de energia durante o
período 1985-1998 pode ser considerada pouco significativa

%

8.10 Evolução da contribuição

apesar dos importantes investimentos em centrais

20

hidroeléctricas, cuja capacidade aumentou cerca de 54% no
mesmo período. Esta produção total de energia primária

das FRE para consumo de
energia primária

(2,4 Mtep em 1998) cresceu a um ritmo de cerca de 1,7% ao

15

ano durante este período.
10

Dadas as fortes flutuações da produção hidroeléctrica, a
contribuição das FRE (valor bruto) para o consumo total de
energia primária é muito irregular. Após uma forte evolução
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Contribuição bruta
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negativa na década de 80, a evolução durante a década de
90 parece reflectir uma ligeira melhoria deste indicador. No
entanto, se considerarmos a contribuição das FRE, corrigida
da variação anual da hidraulicidade (IPH - índice de
produtibilidade hidroeléctrica), podemos observar uma
diminuição contínua da participação das FRE no balanço
energético nacional.
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Ao nível da produção de electricidade a partir de FRE e
relativa à energia primária, entre 1985 e 2000 (anos
hidrológicos comparáveis) este tipo de produção de energia
aumentou em média 0,5% ao ano. No entanto, se
considerarmos os valores corrigidos da variação anual da
hidraulicidade, a produção primária de electricidade a partir

TWh
16

12

electricidade a partir de FRE

10

(energia primária)

8

de FRE apresenta um crescimento pouco significativo de

6

0,13% ao ano, durante este período. Este aumento da

4

produção contrasta com o forte aumento da capacidade
instalada neste domínio (cerca de 3% ao ano em média
durante este período).

8.11 Evolução da produção de
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Evolução corrigida do IPH
Eólica

A proposta de directiva da Comissão Europeia sobre

Mini-hídrica

produção de electricidade a partir de fontes renováveis de

Grande hídrica

energia (incluindo a grande hídrica, mas excluindo os
resíduos urbanos e industriais que não tenham uma origem
vegetal) fixa metas indicativas para o ano 2010 em relação a
1995, propondo à UE um objectivo de 22,1% dos consumos
de electricidade (consumo bruto de electricidade: produção
doméstica de electricidade mais importações e menos
exportações). Para Portugal, o objectivo a atingir seria de
cerca de 39% dos consumos nacionais referentes ao ano
2010. Para o ano de 1998, este indicador mostrava uma
deterioração da situação em relação a 1995, o ano de
referência.
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O sector dos transportes tem um papel fundamental no

No período entre 1990 e 1999 verificou-se um acentuado

desenvolvimento social e económico do país e condiciona

crescimento do consumo privado, favorecido pela

fortemente a definição das estratégias de desenvolvimento,

conjuntura económica, o qual levou a um incremento

a integração internacional, a potenciação das capacidades

bastante significativo do número de veículos em circulação,

atractivas e competitivas da economia, e a coesão interna

nomeadamente veículos ligeiros e mistos de passageiros.

do território nacional.

Este facto é comprovado pela taxa de motorização que
passou de 287 veículos por mil habitantes em 1992 para 447

A evolução deste sector em Portugal na última década
reflecte aquilo que, com maior ou menor intensidade, se
pôde observar no mesmo período no resto da Europa.

por mil habitantes em 1998. No que respeita ao transporte
ferroviário e ao transporte público colectivo rodoviário
verificou-se uma diminuição na sua procura.
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A preferência a nível individual pela opção do uso do
Toneladas de mercadorias (índice 1991 = 100)

automóvel em detrimento da utilização dos serviços de

350

transporte público e muito particularmente ao modo de

mercadorias pelo modo

300

transporte ferroviário, levou a uma menor eficiência

rodoviário

250

energética do sector e a um agravamento das emissões de

9.3 Tráfego internacional de

gases poluentes para a atmosfera, entre outras pressões

200

ambientais, tais como o ruído e o congestionamento de
150

tráfego nos centros urbanos e suas periferias. Ao nível das
100

organizações, por exemplo empresas de transporte de
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mercadorias, houve também uma preferência pelo modo
rodoviário, em detrimento dos modos ferroviário e marítimo
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Importação

(que representam cerca de 10% do total de mercadorias
transportadas), com semelhantes implicações ambientais.

Exportação

O aumento da mobilidade, nomeadamente de pessoas e de
bens, é certamente um dos traços marcantes deste período,
sendo dos sinais mais evidentes do processo de
globalização económica. Este aumento teve em Portugal
tradução directa em alguns indicadores relevantes, como

Passageiros transportados (índice 1991 = 100)
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consumidor nacional de energia (41,0%). Esta evolução
evidencia a importância crescente do sector dos transportes
para a formulação de políticas de ambiente. De facto vários
indicadores mostram o seu fraco desempenho,
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9.6 Evolução do consumo de energia no sector dos transportes
em alguns países da Europa
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designadamente no que diz respeito às emissões de CO2 e
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à intensidade energética. O crescimento do consumo de
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energia no sector dos transportes em Portugal entre 1990 e
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sector dos transportes por

250

unidade de PIB

1998 foi sempre superior ao verificado na média da Europa

9.7 Intensidade energética do

dos 15 (UE 15) bem como nos restantes países de coesão
(Grécia, Irlanda e Espanha), à excepção da Irlanda que, a
partir de 1996, passou a liderar o crescimento neste grupo.
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azoto (NOx), cerca de um terço (32%) das emissões de
dióxido de carbono (CO2), e 27% das emissões de
compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM).
Destas quotas, as que mais cresceram foram as
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9.9 Quota das emissões de alguns poluentes atmosféricos
do sector dos transportes no total nacional de emissões

9.10 Evolução do crescimento das emissões de poluentes
atmosféricos no sector nacional dos transportes
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