REA2004 Portugal
Relatório do estado do ambiente 2004

Ficha técnica
Título

Relatório do Estado do Ambiente 2004
Autoria

Instituto do Ambiente
com a colaboração da Universidade do Algarve
Design gráfico e paginação

Risco, Projectistas e Consultores de Design S.A.
Edição

Instituto do Ambiente
Impressão

Eurodois, Artes Gráficas, Lda.
Depósito Legal

138 314/99
ISBN

972-8577-24-9
Tiragem

500 exemplares
Data de edição

Dezembro de 2005

Contribuíram para este Relatório as seguintes entidades:
CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (MAOTDR); DGGE - Direcção Geral de Geologia e Energia (MEI); DGOTDU - Direcção Geral de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (MAOTDR); DGRF - Direcção Geral dos Recursos Florestais (MADRP); DPP - Departamento de Prospectiva e
Planeamento (MAOTDR); GRI - Gabinete de Relações Internacionais (MAOTDR); ICN - Instituto da Conservação da Natureza (MAOTDR); IDRHa - Instituto de
Desenvolvimento Rural e Hidráulica (MADRP); IGP - Instituto Geográfico Português (MAOTDR); IM - Instituto de Meteorologia (MCTES); INAG - Instituto da Água
(MAOTDR); INE - Instituto Nacional de Estatística; INR - Instituto Nacional de Resíduos (MAOTDR); IRAR - Instituto Regulador de Águas e Resíduos (MAOTDR);
ISS - Instituto da Segurança Social, I.P. (MTSS); SPV - Sociedade Ponto Verde

Índice
5 Preâmbulo

8 Introdução

10 Síntese Temática
Caracterização Geral

15 PIB e alguns impactes associados

17 Consumo de Materiais pela Economia
19 Taxa de desemprego

21 População abaixo do limiar de pobreza
23 Sistemas de Gestão Ambiental

25 Implementação do Direito Comunitário
Alterações climáticas

29 Emissão de Gases com Efeito de Estufa
31 Temperatura do ar à superficie
32 Precipitação

33 Energias renováveis
Poluição atmosférica

37 Qualidade do Ar

39 Ultrapassagem dos limiares de informação ao público
para o ozono troposférico

41 Emissões agregadas de substâncias precursoras do ozono troposférico
43 Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes
Utilização e poluição da água

47 Captação de água

49 População residente com abastecimento de água no domicílio
51 Qualidade da água para consumo humano

53 População residente com sistemas de drenagem e tratamento
de águas residuais
55 Qualidade das águas superficiais e balneares
Ocupação do território e degradação do solo

59 Uso do solo

61 Variação populacional e parque habitacional

63 Áreas Protegidas com Plano de Ordenamento
65 Agricultura biológica
67 Incêndios florestais
69 Erosão costeira
Resíduos

73 Produção de resíduos

75 Tratamento e destino final de resíduos
77 Reutilização e reciclagem de resíduos
Ruído

81 Diagnóstico relativo à situação dos mapas de ruído
83 Acrónimos
86 Definições

92 Referências bibliográficas

Preâmbulo
Ultrapassando consideráveis dificuldades impostas pela decisão de retirar

os EUA do Protocolo de Quioto, tomada em inícios de 2001 pela
Administração Bush, e, mais recentemente, por hesitações da Federação
Russa que ao longo de 2004 pareciam eternizar-se, os governos e os par-

lamentos da larga maioria dos países signatários, ainda que só represen-

tando cerca de duas terças partes do total das emissões mundiais de
gases com efeito de estufa, conseguiram viabilizar, já em 2005 (16 de
Fevereiro), a ratificação daquele Protocolo, permitindo que, finalmente,
ele entrasse em vigor.

Reconhecido facilmente como o aspecto mais relevante de 2004/2005 em
termos de progresso das políticas ambientais globais, não é possível

ignorarmos o papel que a União Europeia desempenhou na prossecução
daquele objectivo, quer liderando as negociações internacionais quer
desenvolvendo e aplicando políticas internas pioneiras em matéria de
Alterações Climáticas.

O arranque da 1ª fase do Comércio Europeu de Licenças de Emissão
cobrindo o triénio de 2005 a 2007 é, a este respeito, um marco fundamental, tornando hoje patente a capacidade de colocar instrumentos económicos ao serviço de objectivos superiores de protecção do ambiente.

Sujeito à obrigação inadiável de seguir o ritmo da UE na aplicação das
Directivas, Regulamentos e Decisões Comunitários, Portugal iniciou em

2004 o processo de implementação daquele instrumento, conferindo a

capacidade de nele participarem 244 instalações industriais, às quais o
Estado entregou gratuitamente Licenças de Emissão.

Em 2004, e sobretudo em 2005, registaram-se avanços fundamentais no
processo REACH, através do qual vão ser criadas condições indispen-

sáveis ao adequado registo e avaliação de todas as substâncias químicas
com que o consumidor europeu e o ambiente em geral têm que lidar,
impondo assim um caminho indispensável na direcção de uma maior protecção do ambiente e da saúde humana. Muito criticado pelos lóbis indus-

triais europeus o REACH viria a ser objecto de acordo político pelo
Conselho da União em Dezembro de 2005, passo fundamental para a sua
aprovação definitiva.

Pela sua importância reflexiva nos diferentes Estados-membros, mereceu
também destaque, em 2004, o processo de aprovação das diferentes

Estratégias Temáticas que integram o 6º Programa Comunitário de Acção
em matéria de Ambiente.

O acentuar da importância da Componente de Monitorização dos diferentes instrumentos da política ambiental comunitária levou, por seu
turno, a uma reorganização do sistema de aquisição e de avaliação dos
dados e informação de base sobre o Ambiente, conferindo responsabili-

dades partilhadas à Agência Europeia do Ambiente (AEA), ao EUROSTAT
e ao “Joint Research Center”, sob coordenação política da Direcção-Geral
Ambiente, da Comissão Europeia.
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A reorganização em causa conduziu à necessidade de alterações substan-

tivas no sentido da centralização na AEA das bases de dados à escala
europeia, condição fundamental para a realização das Avaliações
Estratégicas sobre o avanço das referidas Políticas Ambientais.

A nível da AEA merece ser destacado o processo de elaboração do

Relatório do Estado do Ambiente a nível Europeu, o chamado SoER 2005
(State of Environment Report) que compila os dados que reflectem o
avanço global e também em cada Estado-membro, dos principais indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável ao longo do quinquénio 2000-2005.

Em Portugal, sob a habitual coordenação do Instituto do Ambiente, que
também procedeu ao tratamento sistemático dos dados recolhidos por
toda uma rede de Pontos Focais ou de Centros de Referência Nacional, foi

elaborado a tempo de ser entregue à Assembleia da República, como é

legalmente obrigatório, por ocasião do debate sobre Orçamento de
Estado para 2006, o Relatório de Estado do Ambiente relativo a 2004, o
chamado REA 2004.

Com a publicação do REA 2004 cumpre-se uma série de 6 publicações,
iniciada com a edição do REA 1999, ao longo das quais, progressiva-

mente, se ensaiou, avaliou o impacte e finalmente se adoptou um novo
modelo de relatório, de tipo sintético, caracterizado pela utilização sistemática de uma bateria de Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável.

Apoiado numa série longa de dados, tomando muitas vezes como origem

o ano de 1990, o REA 2004 permite o estudo atento da evolução do

Estado do Ambiente em Portugal no primeiro quinquénio do Século XXI.

O conjunto dos Indicadores seleccionado tem sofrido algumas alterações

ao longo do período assinalado, adaptando-se às exigências descritivas e
à evolução do enfoque temático sem que, no entanto, se tenha afastado

muito da concepção inicialmente desenvolvida pela OCDE e, mais tarde,

pela UE, mais concretamente por via do chamado “Core Set of Indicators”
da AEA.

Para além da sua aplicação aos temas, instrumentos e componentes mais
marcantes da avaliação ambiental e das suas próprias políticas, foram

também consolidadas as componentes de avaliação referentes ao Estado
de integração do Ambiente nas diferentes políticas sectoriais.

Recordamos entretanto ter sido entendido por conveniente, à época da
concepção do REA 2003, desenvolver um relatório apoiado numa linguagem de características mais descritivas satisfazendo, assim, o

desiderato de produzir um documento mais sólido e de utilização mais
alargada e sistemática. Com isso, interrompeu-se, até certo ponto, a for-

matação de anos anteriores, mais ligeira e sintetizada, razão pela qual foi

também entendido avançar para a publicação de um “Pocket Book” que
servisse o propósito de assistir o interesse de públicos mais vastos.

Por diversas razões, a iniciativa não teve possibilidade, em 2004, de ser
concretizada.
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Sobreviveu, no entanto, a certeza de que esse seria o caminho a seguir
no futuro, tendo-se desde logo assegurado as condições materiais para

tornar possível concretizar essa ideia no quadro da preparação do REA
2004.

Conjugando assim os objectivos de retomar as características de uma

maior sintetização da informação, de aprofundar o uso de indicadores
ambientais e de sustentabilidade adequados, foram desenvolvidos ao

longo de 2005 os trabalhos de elaboração do REA 2004 e de produção,
em paralelo, de um “Pocket Book” destinado a uma mais ampla divulgação do Relatório.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos dirigentes,
técnicos e especialistas do Instituto do Ambiente, bem como aos consul-

tores e centros universitários que com ele colaboraram ao longo dos últi-

mos 6 anos no perseguir da constante inovação e melhoria da qualidade
na recolha, compilação, tratamento e avaliação dos dados e da infor-

mação de base, tornando-a mais acessível e mais compreensível para a
generalidade dos públicos a que o REA se destina.

Este agradecimento é também extensível, sem excepção, aos Pontos

Focais designados por todos os organismos, empresas, universidades e

agentes responsáveis por coligir e disponibilizar a informação sectorial de
referência sem a qual os trabalhos de elaboração do REA não poderiam
ser executados.

A todos o meu Bem Hajam!
Instituto do Ambiente, Fevereiro de 2006

O Presidente

João Gonçalves
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Introdução
De acordo com a Lei de Bases do Ambiente deverá ser apresen-

tado à Assembleia da República, juntamente com as Grandes Opções do

Plano de cada ano, o Relatório do Estado do Ambiente (REA) em

Portugal. Cabe ao Instituto do Ambiente, de acordo com a sua Lei
Orgânica, a realização deste Relatório. Neste contexto, o Instituto do

Ambiente deve assegurar a recolha, tratamento e análise da informação
relativa ao ambiente que lhe permita promover e coordenar a elaboração anual do REA.

O REA constitui um instrumento fundamental de suporte à defini-

ção, execução e avaliação da política ambiental, permitindo acompanhar

o desenvolvimento de políticas e estratégias de integração ambiental nas
actividades económicas sectoriais, tendo desta forma, um papel prioritário na comunicação do desempenho ambiental do país.

Na esteira do REA 2003, concebido num formato mais extenso do

que os publicados nos três anos anteriores, tanto na diversidade dos

temas analisados, como no aprofundamento dos mesmos, optou-se por
elaborar o REA 2004 num formato estruturado em indicadores-chave.

Esta alternância de formato de relatório reflecte necessidades práticas e
metodológicas, associadas à informação veiculada por este tipo de instrumento.

Acompanhando algumas das tendências que se têm vindo a veri-

ficar a nível europeu, o REA 2004 foi desenvolvido com base numa estru-

tura composta por fichas temáticas, representando 29 indicadoreschave. Este formato de relatório procura dar resposta a preocupações de
melhoria da capacidade de síntese e de transmissão da informação, junto

de todas as partes interessadas. Assim, cada uma das fichas representa
um indicador-chave, traduzido por vários campos que sintetizam a informação a comunicar. As fichas temáticas encontram-se estruturadas de
acordo com o esquema geral apresentado na página 10.

O REA 2004 incidiu sobre temas ambientais que, envolvendo múl-

tiplas actividades humanas, merecem a atenção generalizada dos cidadãos, constituindo potenciais áreas prioritárias de intervenção dos decisores.

Procurou-se utilizar, tanto quanto possível, os dados de base mais

recentes e validados pelos organismos de referência na área temática
respectiva. A selecção dos indicadores-chave teve por suporte a utiliza-

ção de critérios específicos, designadamente:
› capacidade de síntese;
› importância técnica e científica;
› utilidade para comunicar e relatar;
› robustez e sensibilidade;
› utilização em avaliações similares;

› aptidão para ser actualizado em intervalos de tempo regulares.
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A construção dos indicadores que estão na base dos REA exige a

colaboração e o apoio de múltiplas entidades, que se têm que responsa-

bilizar pelo envio atempado de informação, que permita actualizar as
séries de dados, tendo, também, a oportunidade de sugerir novos indi-

cadores que considerarem pertinentes. Para assegurar estas parcerias de
cooperação institucional, foram estabelecidos mecanismos e fluxos de
troca de informação entre os diferentes organismos, traduzindo-se numa
rede organizacional que permitiu suportar a avaliação do estado do ambiente em Portugal e que culminou com o presente Relatório.

Desde Novembro de 2000 que os REA estão disponíveis para

download na página do Instituto do Ambiente na Internet http://

www.iambiente.pt. Tendo como objectivo aumentar a divulgação dos
REA e melhorar a comunicação destas temáticas aos decisores e ao público em geral, o REA 2004 é apoiado por uma versão interactiva, acessível
online.
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Síntese temática
O Relatório do Estado do Ambiente (REA 2004), baseado em indi-

cadores-chave, permite obter um retrato global do estado do ambiente

ao longo dos últimos anos, com especial destaque para 2004. O recurso

a indicadores robustos, baseados em séries longas de dados, possibilita
avaliar tendências, constituindo uma ferramenta privilegiada de apoio à
decisão e à definição de políticas.

Analisando as tendências em matéria de ambiente, pode concluir-

se que não se tem verificado, de um modo geral, a desejada dissociação

entre o uso de recursos naturais e o desenvolvimento económico. No

entanto, começam já a ser postos em prática, em diversas áreas,

mecanismos de resposta a esta situação, no sentido da inversão desta
tendência.

A classificação utilizada na avaliação qualitativa dos principais

indicadores do REA 2004 manifesta uma predominância de situações em
que se verificam alguns desenvolvimentos positivos mas ainda insuficientes para atingir muitos dos objectivos e metas desejáveis (“semá-

foro” amarelo), podendo dizer-se que é esse o saldo global do estado do
ambiente em Portugal.

Apesar de se identificarem múltiplas matérias objecto da política

ambiental e de sustentabilidade em que a tendência verificada em 2004
com base nos dados disponíveis é desfavorável (“semáforo” vermelho)
há, contudo, diversos campos de acção em que a tendência é positiva
(“semáforo” verde), verificando-se progresso em direcção aos objectivos
e metas estabelecidos.
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Síntese temática da tendência dos indicadores constantes do REA2004

em relação às metas estabelecidas para o ambiente e para a qualidade de vida dos portugueses, tanto a nível nacional como
europeu ou internacional
CAPÍTULO

INDICADOR

Caracterização
geral

PIB e alguns impactes associados

D/P

Consumo de Materiais pela Economia

D/P

Alterações
climáticas

Poluição
atmosférica

Utilização e
poluição da
água

Ocupação do
território
e degradação
do solo

Resíduos

Ruído

MODELO DPSIR*

Taxa de desemprego

S

População abaixo do limiar de pobreza

S

Sistemas de Gestão Ambiental

R

Implementação do Direito Comunitário

S

Emissão de Gases com Efeito de Estufa

D/P

Temperatura do ar à superfície

S

Precipitação

S

Energias renováveis

R

Qualidade do Ar

S

Ultrapassagem dos limiares de informação ao público para o ozono troposférico

S

Emissões de substâncias precursoras
do ozono troposférico

P

Emissões de substâncias acidificantes
e eutrofizantes

P

Captação de água

P

População residente com abastecimento
de água no domicílio

R

Qualidade da água para consumo humano

S

População residente com sistemas de
drenagem e tratamento de águas residuais

R

Qualidade das águas superficiais
e balneares

S

Uso do solo

S

Variação populacional e Parque
habitacional

P/S

Áreas Protegidas com Plano
de Ordenamento

R

Agricultura biológica

R

Incêndios florestais

P

Erosão Costeira

S

Produção de resíduos

P

Tratamento e destino final de resíduos

R

Valorização de resíduos

R

Diagnóstico relativo à situação
dos mapas de ruído

R

TENDÊNCIA

SÍNTESE TEMÁTICA

Apesar de ainda não se verificar a desejada dissociação entre o crescimento das actividades económicas e os impactes ambientais, já começam a ser postos em prática mecanismos de resposta a esta situação.
A nível empresarial, a implementação crescente de sistemas de
gestão ambiental denota uma preocupação em adoptar práticas de
eco-gestão compatíveis com a melhoria do desempenho ambiental
a nível nacional. A nível governamental há que continuar a promover
a aplicação do Direito Comunitário, nomeadamente na área do ambiente, instrumento fundamental para a melhoria global da qualidade
de vida, entre outros aspectos.

Embora as emissões de Gases com Efeito de Estufa ainda não tenham
diminuído o suficiente no sentido de se alcançarem os compromissos
assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto e do Acordo de Partilha
de Responsabilidades da União Europeia, já se encontram em curso
planos e acções de combate a este problema, como é o caso do Programa Nacional para as Alterações Climáticas e do Plano Nacional de
Atribuição de Licenças de Emissão de CO2.
A poluição atmosférica merece atenção por parte de diversos sectores.
As pressões que exerce sobre o ambiente e o estado daí resultante
pode influenciar negativamente a saúde das populações. Neste âmbito
estão a ser desenvolvidos e implementados programas e medidas
para fazer face à situação existente, de que são exemplo o Programa
comunitário CAFE (Clean Air For Europe) e o Programa para os Tectos
de Emissão Nacional. A rede de monitorização da qualidade do ar, a
nível nacional, tem vindo a ser alargada; o acesso do público à informação sobre qualidade do ar e das suas consequências na saúde tem
vindo a melhorar, e está em curso o desenvolvimento de um sistema
de previsão dos níveis de ozono ao nível do solo.
Não obstante os investimentos feitos ao nível das infra-estruturas de
saneamento, os impactes negativos da utilização da água em Portugal
estão longe de estar minimizados. Um dos aspectos que merece maior
atenção é o facto de nem toda a população residente estar abrangida
por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, e de nem
sempre, estes últimos, serem eficientes. Por outro lado, num cenário de
volumes crescentes de captação de água para abastecimento, inclusive
em situações de seca, não se têm constatado ganhos de eficiência no
uso e de redução de perdas na rede de distribuição. O Plano Nacional
da Água e o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água apresentam respostas concretas para fazer face a estas pressões.

Ao nível da ocupação do solo, o território nacional é objecto de inúmeras pressões, das quais se destacam os incêndios florestais; apesar de
previstos na lei, os planos de ordenamento das áreas protegidas ainda
não cobrem o território previsto, e a ausência de uma gestão florestal
eficaz agrava esta situação. A litoralização do território, identificada como
uma má prática de ordenamento territorial, continua a ocorrer, associada à desertificação do interior e a uma expansão urbana crescente.
A extensão da erosão da costa portuguesa tem aumentado, colocando
Portugal entre os países da União Europeia mais afectados por este
fenómeno. A finalização eminente do Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território será um passo fundamental para a resolução
integrada destes problemas.

Os resíduos têm constituído uma área de intervenção prioritária ao
nível nacional, existindo planos estratégicos sectoriais para os diversos tipos produzidos. Em relação ao tratamento e destino final e, em
particular, à valorização de resíduos, os indicadores mostram uma
melhoria da situação, nomeadamente com as taxas de reciclagem e
de valorização dos resíduos urbanos a aumentar. Deve, contudo, ser
dada particular atenção à compostagem e à recolha selectiva, actualmente ainda aquém das metas que foram estipuladas. Apesar de
Portugal manter uma das mais baixas capitações de resíduos urbanos
da União Europeia a 25, inferior à média comunitária, os planos estratégicos nacionais nestas matérias deverão ter presente a importância
da prevenção da produção de resíduos.
Encontram-se neste momento criadas as condições para conhecer a
situação relativa aos níveis de pressão sonora no território nacional.
Os mapas de ruído, em fase de elaboração, permitirão que a maioria
da população residente conheça a poluição sonora a que está sujeita.
A partir daí será possível estabelecer planos de redução de ruído nas
zonas críticas, com a consequente prevenção e controlo das emissões
sonoras, diminuindo a exposição da população ao ruído ambiente.

* DPSIR
D - Driving forces - Actividade Humana | P - Pressures - Pressão | S - State - Estado | I - Impacts - Impacte | R - Responses - Resposta
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Esquema de organização da ficha
1. Tema

1

3

2. N.º do indicador
4

5

2

3. Nome do indicador
4. Modelo DPSIR - Modelo conceptual adoptado pela Agência Europeia do

6
7
8

Ambiente, denominado DPSIR cuja filosofia geral é dirigida para analisar

problemas ambientais. Este modelo evidencia que Actividades Humanas
(D - Driving Forces), nomeadamente, a indústria e os transportes, pro-

duzem Pressões (P - Pressures) no ambiente, tais como emissões de

poluentes, as quais vão degradar o Estado do Ambiente (S - State of the
environment), que por sua vez poderá originar Impactes (I - Impacts on

the environment) na saúde humana e nos ecossistemas, levando a que

9
10

a sociedade emita respostas (R - Responses) através de políticas e medi-

das, tais como normas legais, taxas e produção de informação, as quais
podem ser direccionadas a qualquer compartimento do sistema.

5. Semáforo - Sistema de avaliação da tendência do indicador, recorrendo

à analogia a um “semáforo”; é uma ferramenta simples que procura classificar os indicadores analisados com base numa escala qualitativa(1).

6. Resumo - Este espaço pretende salientar elementos de particular

importância proveniente da análise dos resultados do indicador.

7. Objectivos - Apresentação de alguns dos principais objectivos para o

tema focado pelo indicador; a informação disponibilizada neste campo é
maioritariamente alicerçada em documentos legais de referência, nome-

adamente, políticas, estratégias, planos, programas e/ou instrumentos
11

12

legais disponíveis para o domínio analisado.

8. Gráficos - Representação gráfica do indicador-chave visando, sempre

que possível, que os dados apresentados sejam confrontados com
metas, valores de referência de outros países ou limites estabelecidos
em legislação ou normas técnicas aplicáveis.
Legenda e fonte da figura.

9. Metas - Valores preestabelecidos (e.g. estipulados por decisores políti-

cos ou gestores) em relação a determinado(s) objectivo(s). A utilização

de metas permite medir a distância entre o desempenho obtido num dado
momento e o desempenho pretendido; complementarmente, consideram-se também neste campo valores de referência de outros países ou limites
estabelecidos em legislação ou normas técnicas aplicáveis.

10. Análise Sumária - Descrição resumida dos principais resultados dos

indicadores reportados, nomeadamente ao nível da análise de tendências temporais, bem como da avaliação da conformidade legal.

11. Documentos de Referência - Informação bibliográfica particularmen-

te importante para o tema analisado (e.g. planos sectoriais, relatórios
técnicos de instituições europeias).

12. Para mais informação - Destaque de alguns sítios da Internet onde

poderá ser obtida mais informação sobre o tema em análise.
(1) Classificação utilizada na avaliação qualitativa dos principais indicadores:
- Tendência desfavorável;

- Alguns desenvolvimentos positivos mas ainda insuficientes para atingir os objectivos
e metas desejáveis;

- Tendência positiva, progredindo em direcção aos objectivos e metas desejáveis.
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Caracterização Geral

CARACTERIZAÇÃO GERAL

modelo DPSIR

PIB e alguns impactes associados

1

Activade humana / Pressão

› Entre 1990 e 2003 o consumo de energia primária aumentou 48%

e as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) aumentaram 37%;

› As intensidades energética e carbónica das actividades económicas mantiveram-se estáveis na década analisada, reflectindo a manutenção dos

níveis de eficiência energética e carbónica da economia portuguesa. Não
obstante, não se verificou a pretendida redução de um ou de ambos os
indicadores;

› Entre 2002 e 2003 observou-se uma redução do crescimento económico,
acompanhada de uma diminuição do consumo de energia primária, bem
como das emissões de GEE.
OBJECTIVOS

Evolução do PIB e alguns impactes associados

› Procurar que o crescimento económico se verifique de

160

recursos naturais e de impactes ambientais negativos;

140

forma dissociada de um aumento da pressão sobre os

redução da emissão de GEE e de melhoria da eficiência
energética;

› Reforçar a integração das preocupações ambientais

Índice (1990 = 100)

› Envolver sectores e agentes económicos no esforço de

150

130
120
110
100
90

nas diferentes políticas sectoriais.

80

1990

METAS

Ministros n.º 171/2004, de 29 Novembro) estabelece

redução efectiva da dependência do petróleo em cerca

63/2003, de 28 de Abril, que contribuirão para a diminuição da intensidade energética (principalmente atra-

vés de programas de promoção das Fontes de Energias
Renováveis (FER) e programas de incentivos à eficiência

energética) e para a redução da dependência do petróleo.

ANÁLISE SUMÁRIA

95

96

97

98

99

2000

01

02

População

Intensidade carbónica (PIB pc1995)

Intensidade energética

03

Emissões GEE

300
Intensidade energética (tep/106 Euros)

Portuguesa" pela Resolução do Conselho de Ministros n.º

94

Intensidade energética:
energia gasta na geração de riqueza

como objectivo diminuir a intensidade energética e a

das já estabelecidas no âmbito da "Política Energética

93

Fonte: INE, 2005; DGGE, 2005; IA, 2005

de Portugal face ao Petróleo" (Resolução do Conselho de

complemento das metas indicativas e políticas e medi-

92

PIB (pc 1995)

Consumo Energia Primária

O "Programa de Actuação para Reduzir a Dependência

de 20%, até 2010. Este Programa surge como reforço e

91

275
250
225
200
175
150

1991

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

01

02

03

Intensidade Energética da Economia (UE-15)

Intensidade Energética da Economia (Portugal)

Fonte: Eurostat, 2005

Um dos principais objectivos da política de desenvolvi-

mento sustentável consiste em dissociar a relação entre
o uso dos recursos naturais e as actividades económicas
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essenciais às necessidades e bem estar humano, man-

Intensidade carbónica: gases com efeito de estufa
emitidos na geração de riqueza

tendo a capacidade de carga do meio e garantindo a

equidade no acesso à utilização do ambiente pelas geraactividades económicas e impactes ambientais, tradicio-

nalmente interligados, implica, entre outros aspectos, a
redução das emissões ou da utilização de recursos naturais por unidade de riqueza produzida.

Entre 2002 e 2003 verificou-se uma diminuição da pro-

dução de riqueza, bem como do consumo de energia pri-

mária e das emissões de gases com efeito de estufa
(GEE).

No período em análise (1990-2003), a intensidade ener-

0,8
Intensidade carbónica
(t CO2 eq. por milhares de PIB ppc)

ções actuais e futuras. A dissociação (decoupling) entre

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

1990

primária e emissões de GEE por unidade de PIB - têm-

-se mantido sensivelmente estáveis, o que poderá tra-

verificado, contudo, o pretendido decoupling, que se
manifestaria na redução de um ou ambos os indicadores.

A introdução gradual e generalizada do gás natural (que

em 2003 representava 10,3% do total do consumo em

energia primária) e das energias renováveis, a melhoria
da qualidade dos combustíveis fósseis com a redução
progressiva do teor de enxofre da gasolina e do gasóleo,

e a promoção da eficiência energética e tecnológica de
alguns processos industriais através da realização de
projectos levados a cabo com incentivos financeiros do

Quadro Comunitário de Apoio (em concreto do MAPE -

gência no que respeita à redução das emissões de GEE
por unidade de PIB, não se passando o mesmo com o
consumo de energia por unidade de PIB.
Documentos de referência

› RCM n.º 63/2003, de 28 de Abril - Política Energética Portuguesa;

› RCM n.º 171/2004, de 29 de Novembro - Programa de actuação para

reduzir a dependência de Portugal face ao petróleo;

› Annual European Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2003 and

Inventory Report 2005 Submission to the UNFCCC Secretariat, EEA
Technical Report 4/2005 (EEA, 2005).
Para mais informação

http://www.ine.pt/

http://www.iambiente.pt/
http://www.dgge.pt/

http://www.portugal.gov.pt/

http://europa.eu.int/comm/energy/index_pt.html

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_e n.htm
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Consumo de energia primária por unidade de PIB em 2003 (tep/106 Euros pc 1995)
Fonte: Eurostat, 2005; EEA, 2005

Actividades Económicas - PRIME), serão decisivas para a

na última década verifica-se uma tendência de conver-

96

Alemanha

com os Programas de Incentivo para a Modernização das

Comparando Portugal com a média dos países da UE-15,

95

Dinamarca

Energético e Racionalização de Consumos -, interligados

sidade carbónica.

94

Intensidade energética na UE-15 em 2003: tep / PIB
pc 1995

Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial

evolução dos indicadores intensidade energética e inten-

93

Fonte: EEA, 2005; Eurostat, 2004

micas em Portugal - expressas em consumo de energia

ca e carbónica da economia portuguesa. Não se tem

92

Portugal

gética e a intensidade carbónica das actividades econó-

duzir uma manutenção dos níveis de eficiência energéti-

91

Intensidade carbónica na UE-15 em 2003: GEE/PIB (ppc)
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Fonte: Eurostat, 2005; EEA, 2005

0,8

CARACTERIZAÇÃO GERAL

modelo DPSIR

Consumo de Materiais pela Economia

2

Actividade humana / Pressão

› O Consumo de Materiais pela Economia (CME) tem vindo a aumentar
desde o início da década de 90;

› Estima-se que as quantidades consumidas em 2000 ascenderam a cerca
de 19 toneladas por habitante;

› De entre os materiais contabilizados, os mais explorados têm sido os
minerais, que apresentam um crescimento constante.

OBJECTIVOS

Consumo de Materiais pela Economia - CME

› Obtenção de um crescimento económico menos inten› Diminuição dos consumos de recursos não renováveis;
› Definição de políticas de produção e consumo sustentáveis;

› Sensibilização do cidadão para a importância do seu

papel individual no sucesso deste objectivo, essencial-

mente pelas escolhas que faz, pela forma como gere os

180

Consumo de materiais pela economia
(milhões de toneladas)

sivo em consumo de recursos naturais;

200
160
140
120
100

recursos à sua disposição e pela reclamação do seu

ANÁLISE SUMÁRIA

O consumo de recursos naturais associado à procura

crescente de espaço e de alimentos, bens e serviços,
com os respectivos processos de produção associados,

tem frequentemente como consequência o aumento dos
impactes ambientais - nomeadamente através de emis-

sões gasosas, no meio aquático e/ou de resíduos -, a
destruição de ecossistemas e, em última análise, uma
redução dos recursos disponíveis.

Uma medida do consumo de materiais pela economia

40
20

0

91

92

Fonte: INE, 2005

93

94

95

96

97

98

99

2000

Composição dos materiais constituintes do CME
100%
Composição dos materiais constituintes
do CME (%)

Não foram identificadas metas.

60

1990

direito à informação.
METAS

80

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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0%

1990

91

92

Total Biomassa

Fonte: INE, 2005

93

94

95

96

97

Minerais metálicos e não metálicos

98

99

2000

Importações

portuguesa é dada pelo indicador CME.

Este indicador tem por base o indicador Direct Material

Input - DMI, proposto pelo EUROSTAT em 2002. Traduz

o somatório de todos os materiais com valor económico

extraídos no país (extracção doméstica) por diversas

REA2004 | Caracterização geral | 17

actividades económicas primárias, assim como todos os

Produtividade dos recursos na economia

materiais importados, sejam eles matérias-primas, pro-

0,58

dos, na contabilização do Consumo de Materiais pela

Economia - CME, os materiais bióticos - matérias-primas
originárias de actividades como a agricultura, produção

florestal e pescas - e todos os materiais abióticos matérias-primas de base mineral, desde combustíveis

fósseis, a minerais de construção e minerais industriais.
CME = Extracção doméstica + Importações.

A nível nacional, o CME apresentou, de 1990 a 2000,
uma tendência de crescimento, com quantidades que se

situaram nos 127 milhões de toneladas em 1990 e 188
milhões de toneladas em 2000, cerca 13 e 19 toneladas
por habitante, respectivamente. Neste período houve
uma necessidade crescente de materiais extraídos no

país ou vindos do exterior para responder às necessidades de produção e consumo.

No conjunto dos materiais constituintes do CME, os mais
explorados foram os Minerais; a Biomassa assumiu a
segunda posição até 1994, sendo que nos anos seguintes as Importações ultrapassaram a Biomassa, apresentando desde então uma tendência de crescimento.

Relativamente à produtividade dos recursos na econo-

mia portuguesa (riqueza gerada por materiais consumi-

dos), esta registou um decréscimo significativo em
1997, não se tendo conseguido recuperar para os valo-

res registados na primeira metade até ao final da década de 1990.

Documentos de referência

› Economy-wide material flow accounts and derived indicators (Eurostat,

2002).

Para mais informação

http://epp.eurostat.cec.eu.int

http://www.wupperinst.org/Sites/home1.html
http://waste.eionet.eu.int/

18 | Caracterização geral | REA2004

PIB/CME (109 Euros/tonelada)

dutos semi-acabados ou produtos finais. São abrangi-
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Fonte: INE, 2005
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CARACTERIZAÇÃO GERAL

modelo DPSIR

Taxa de desemprego

3

Estado

› A taxa média de desemprego aumentou cerca de 63% nos últimos quatro
anos e, em 2004, atingiu o valor mais elevado desde 1998;

› A maior taxa de desemprego observou-se na população jovem (até 34
anos);

› Os valores do desemprego em Portugal situavam-se abaixo do valor
médio registado no conjunto dos países da UE-25;

› A taxa de desemprego de longa duração duplicou nos últimos quatro
anos em Portugal.

OBJECTIVOS

bilidade futura do emprego;

› Elevar os níveis da qualificação dos activos menos qua-

lificados e de participação em processos de formação ao
longo da vida;

› Promover a integração no mercado de trabalho dos
desempregados e dos indivíduos inactivos;

› Incentivar a criação de mais e melhores empregos,

fomentando o espírito empresarial, a inovação e a capacidade de investimento das empresas.

14

Taxa de desemprego
(% da população activa masculina e feminina)

› Assegurar a diminuição do desemprego e a sustenta-

Taxa de desemprego masculino e feminino
em Portugal e UE-15

12
10
8
6
4
2
0

agravamento de 6% face ao ano anterior.

Associado à conjuntura económica desfavorável, a taxa

média de desemprego tem vindo a aumentar desde

2000, tendo crescido cerca de 63% nos últimos quatro
anos. No mesmo período, o crescimento foi particularmente acentuado no caso dos homens, 76%; as mulhe-

res são as mais atingidas pelo desemprego, quer em
Portugal, quer nos restantes Estados-membros, situan-

do-se a taxa de desemprego em 9% e 7,6% respectivamente.

Entre 2000 e 2004 foi no grupo etário 25-34 anos que

92

93

94

95

96

Portugal M

97

98

99 2000 01

UE15 H

02

03

04

UE15 M

Nota: Nos dados nacionais existe uma ruptura de série entre 1997 e 1998 devido a alterações metodológicas introduzidas na respectiva fonte (Inquérito ao
Emprego).

Taxa de desemprego por grupo etário
Taxa de desemprego
(% de desempregados no total da população activa)

6,7%, o valor mais alto desde 1998, representando um

91

Portugal H

Não foram identificadas metas

Em 2004 a taxa média de desemprego alcançou os

90

Fonte: INE, 2005; Eurostat, 2005

METAS

ANÁLISE SUMÁRIA

1988 89

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2000

01

Dos 15 aos 24 anos

Dos 25 aos 34 anos

Fonte: INE, 2005

02

03

Dos 35 aos 44 anos

04

Com 45 e mais anos

se observou o maior crescimento da taxa de desempre-
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go em Portugal. No último ano analisado o crescimento

da taxa de desemprego foi mais intenso na faixa etária
de 45 ou mais anos.

No contexto europeu, a taxa de desemprego em

Portugal, em 2004, situava-se numa zona intermédia

abaixo do valor médio registado no conjunto dos países
da UE-25 (9%). De referir a elevada taxa de desemprego observada em alguns países do alargamento, como a

Polónia (18,8%) e a Eslováquia (18%), e também em
Espanha (11%) e na Grécia (10,5%).

Em termos de desemprego de longa duração, Portugal

registou uma taxa de 3% em 2004, valor inferior à

média da UE-15 e da UE-25. No entanto, a taxa de
desemprego de longa duração duplicou face a 2001.

Taxa de desemprego em 2004, na UE-25
Luxemburgo
Áustria
Irlanda
Holanda
Reino Unido
Chipre
Dinamarca
Hungria
Eslovénia
Suécia
Portugal
Malta
Bélgica
Itália
República Checa
Finlândia
Média UE25
Estónia
Alemanha
França
Letónia
Grécia
Lituânia
Espanha
Eslováquia
Polónia

› Estratégia Europeia para o Emprego (CE/UE, 1997);

› Plano Nacional de Emprego 2004 (DGEEP/MSSFC, 2005).

http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_pt.html

Desempregados de longa duração no total
da população activa (%)

http://epp.eurostat.cec.eu.int/

4
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14

Taxa de desemprego em 2004 (%)

16

18

20

Taxa de desemprego de longa duração, em
Portugal e na UE

Para mais informação

http://www.dgeep.mtss.gov.pt/

2

Fonte: Eurostat, 2005

Documentos de referência

http://www.ine.pt/
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Fonte: Eurostat, 2005
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Nota: Nos dados relativos a Portugal existe uma ruptura de série entre 1997
e 1998, devido a alterações metodológicas introduzidas na respectiva fonte
(Inquérito ao Emprego).
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CARACTERIZAÇÃO GERAL

modelo DPSIR

População abaixo do limiar de pobreza

4

Estado

› Em 2001, 24% da população portuguesa auferia rendimentos inferiores
ao limiar de pobreza, antes das transferências sociais;

› A taxa de pobreza em Portugal é semelhante à média da UE-15, embora
o país apresente a maior desigualdade, a nível europeu, da distribuição
dos rendimentos.

OBJECTIVOS

proporcione a todos os indivíduos os recursos necessários para viverem com dignidade;

› Criar políticas que permitam um acesso efectivo a cuidados básicos de saúde, à educação e à justiça;

› Incentivar à responsabilização e à acção por parte de
todos os cidadãos na luta contra a pobreza e a exclusão
social;

› Incentivar a responsabilidade social das empresas;
› Desenvolver medidas de inserção sócio-laboral para os

Taxa de Pobreza em Portugal, antes das transferências
sociais (% da população total)

› Organizar os sistemas de protecção social para que se

Taxa de Pobreza Total, antes das transferências
sociais, em Portugal
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5

grupos mais vulneráveis;

1995

fomentar a participação no emprego dos grupos socialmente desfavorecidos.

ANÁLISE SUMÁRIA

A taxa de pobreza corresponde à percentagem da popu-

lação cujo rendimento por adulto equivalente, antes de

transferências sociais, é inferior ao limiar de pobreza
(valor correspondente a 60% da mediana do rendimen-

to por adulto equivalente, sendo o número de "adultos
equivalentes" calculado utilizando a escala modificada
da OCDE, que atribui a um adulto - i.e. indivíduo com

idade superior a 14 anos - o valor 1; a cada um de outros adultos 0,5 e a cada criança 0,3).

98

99

2000

01

02*

03*

Taxa de Pobreza total depois das transferências
sociais em Portugal
Taxa de Pobreza em Portugal, depois das transferências
sociais (% da população total)

Não foram identificadas metas.

97

Nota: O número de “adultos equivalentes” é calculado utilizando a escala modificada da OCDE, que atribui a um adulto (i.e. indivíduo com idade superior a 14
anos) o valor 1; a cada um de outros adultos 0,5 e a cada criança 0,3.

› Prevenir o desemprego, pobreza e inactividade, e

METAS

96

Fonte: Eurostat, 2005

24
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21
20
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18
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15

1995

96

97

Fonte: Eurostat, 2005
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03*

Nota: * - Os dados de 2002 e 2003 são provisórios.

REA2004 | Caracterização geral | 21

Em 2001 a taxa de pobreza na UE-15 antes das transfe-

Taxa de Pobreza Total, antes e depois das
transferências sociais, na UE-15, em 2001

rências sociais variava entre os 22% na Holanda, Áus-

tria, Itália e Alemanha, e os 30% na Irlanda, enquanto
que em Portugal a taxa de pobreza era de 24%.

Nesse mesmo ano a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia

Itália

Áustria

Holanda

Alemanha

apresentavam, depois das transferências sociais, as

Luxemburgo

11%. Por seu turno, Grécia, Irlanda e Portugal são os

Espanha

que vive abaixo do limiar de pobreza, entre os 20% e os

Portugal

rências sociais assumem um papel importante na limita-

Suécia

taxas de pobreza mais baixas da UE-15, entre 9% e
países que apresentam a maior parcela da população
21%, em 2001. Esta situação evidencia que as transfeção do problema da pobreza.

Face à persistência em Portugal de um elevado risco de

pobreza, mesmo depois das transferências sociais,

poder-se-á verificar o agravamento do fenómeno da

exclusão social, tendo em conta a inexistência de outros
mecanismos suficientemente eficazes para alterar a

situação das populações que vivem abaixo do limiar de
pobreza.

Documentos de referência

› Plano Nacional de Acção para a Inclusão, 2003-2005 (PCM, 2003).
Para mais informação

http://www.ine.pt/

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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CARACTERIZAÇÃO GERAL

modelo DPSIR

Sistemas de Gestão Ambiental

5

Resposta

› Em 2004 existiam 23 organizações registadas no Sistema Comunitário de

Ecogestão e Auditoria (EMAS) e 434 organizações certificadas pela Norma
ISO 14001;

› O incremento em relação ao ano anterior na aplicação de Sistemas de

Gestão Ambiental (SGA), no que respeita ao EMAS foi de 92% e às ISO 14001
de 60%;

› Na UE-25 a Alemanha é o país com mais registos no EMAS atingindo, em
Abril de 2005, 1 618 registos;

› Portugal ocupa o 11º lugar na lista dos 25 países da UE com EMAS registados.
OBJECTIVOS

Número de organizações com Sistemas de Gestão
Ambiental (SGA) certificadas pela norma ISO 14001
e registadas no EMAS, em Portugal

› Melhorar o desempenho ambiental das actividades

organizações;

› Promover um diálogo com todas as partes interessa-

das sobre o desempenho ambiental das organizações
(EMAS);

› Assegurar um envolvimento dos trabalhadores nas
questões ambientais da organização;

› Promover um cumprimento legal a 100%;

25
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ANÁLISE SUMÁRIA

O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS,

Eco-management and Audit Scheme) - estabelecido pelo

Regulamento (CE) n.º 761/2001 de 19 de Março - e a
Norma Internacional ISO 14001 - estabelecida pela ISO,

International Organization for Standardization - são dois

dos principais instrumentos de gestão ambiental que

têm vindo a ser aplicados por um número crescente de
empresas e outras organizações.
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Fonte: IA, 2005; APCER, BVQI, DNV, ICS Portugal, IPQ, Lloyd’s Register, SGS,
TUV, 2005

governamentais.

ano de 2004.

300

10

operadores de actividades económicas e entidades

Aumentar o número de registos no EMAS em 50% no

350

15

› Incentivar o estabelecimento de parcerias entre os

METAS

450

ISO 14001 (nº total de empresas)

› Incentivar as boas práticas ambientais no seio das

EMAS (nº total de organizações)

económicas;
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Portugal, apesar de um início mais lento do que no resto
da Europa no uso de Sistemas de Gestão Ambiental
(SGA), tem vindo, no último ano, a ver um incremento
bastante positivo na aplicação da ISO 14001 e do EMAS.

Entre 2003 e 2004 o número de empresas certificadas
pela ISO 14001 aumentou 60% e o número de organi-

zações registadas no EMAS verificou um incremento de
92%.

O primeiro registo de uma organização no EMAS em

Portugal verificou-se em 2001; em 2004 existiam 23
organizações registadas. A evolução também tem sido

crescente no que respeita às certificações pela ISO
14001 tendo, em 2004, atingido 434 organizações certificadas.

A nível da UE-25 existiam, em Abril de 2005, 3 116
registos no EMAS, correspondendo a cerca de 4 000 instalações abrangidas pelo Regulamento. A Alemanha era

o país da UE-25 com mais registos, atingindo 1 618
registos. Nessa data Portugal encontrava-se em 11º

lugar no ranking da Europa a 25 no que respeita ao
EMAS, com 26 registos.

O Ministério que tutela o Ambiente tem vindo a firmar
acordos voluntários de melhoria contínua do desempe-

nho ambiental em diversos sectores, com vista à implementação de SGA e consequente registo no EMAS,

nomeadamente com os sectores do cimento, do vidro de

embalagem e dos transportes rodoviários de mercadori-

as. Os SGA, e o EMAS em particular, são instrumentos

que permitem às organizações uma melhoria do seu
desempenho ambiental, um envolvimento de todas as

partes interessadas e a promoção de uma política de
transparência ambiental por parte de todos os operado-

res económicos, sendo também uma garantia de que, de

forma voluntária, se cumpre na totalidade o quadro
legislativo em vigor.

Documentos de referência

› Regulamento (CE) n.º 761/2001 de 19 de Março (EMAS);
› ISO 14001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental.
Para mais informação

http://www.iambiente.pt
http://www.ipq.pt

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
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Implementação do Direito Comunitário

modelo DPSIR

6

Estado

› Em 2004 Portugal ocupava o 15º lugar na lista dos 25 países da UE, quanto
ao incumprimento da implementação do Direito Comunitário;

› Nesse mesmo ano cerca de 7% das Directivas relativas a matérias

ambientais não tinham sido transpostas para a legislação nacional.

OBJECTIVOS

Incumprimento na transposição de Directivas
Comunitárias em Portugal — Total de Directivas
e Directivas relacionadas com o Ambiente

› Garantir a aplicação do Direito Comunitário;

9

Transpor para o direito interno as Directivas

Comunitárias, bem como assegurar a execução dos
Regulamentos e Decisões Comunitárias.
METAS

Transpor para o direito interno as Directivas Comunitárias, bem como assegurar a execução dos Regulamentos e Decisões Comunitárias dentro do prazo estabelecido nos mesmos.

Incumprimento na transposição
de Directivas (%)

›
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Directivas em incumprimento (calculado em relação ao número total de Directivas)

Directivas na área do Ambiente em incumprimento (calculado em relação ao número
total de Directivas de Ambiente)

ANÁLISE SUMÁRIA

Fonte: Comissão Europeia, 2005

O Direito Comunitário pode constituir uma mais valia em
termos de instrumento da política ambiental nos
Estados-membros da UE.

A sua implementação, medida através de indicadores,

procura reflectir de um modo gráfico a situação em
Portugal no que diz respeito ao grau de incumprimento
na transposição para a legislação nacional das Directivas
Comunitárias, destacando as de carácter ambiental.

Em 2004, das 2 537 Directivas Comunitárias existentes,
187 estão relacionadas com temáticas ambientais; destas, cerca de 7% ainda não tinham sido transpostas.

Nesse ano Portugal ocupava o 15º lugar na lista dos 25
países da UE quanto ao incumprimento da implementação do Direito Comunitário.
Para mais informação

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/archmme_en.htm

Incumprimento na transposição de Directivas
Comunitárias, por Estado-membro, em 2004
Lituânia
Espanha
Finlândia
Polónia
Reino Unido
Bélgica
Dinamarca
Holanda
Hungria
Irelanda
Áustria
Portugal
Suécia
Alemanha
França
Eslovénia
Média UEItália
Chipre
Luxemburgo
Grécia
Letónia
Estónia
Eslováquia
República
Malta

0

2

4

6

8

Incumprimento na transposição de Directivas (%)

10

Fonte: Comissão Europeia, 2005

http://www.diramb.gov.pt
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

modelo DPSIR

Emissão de Gases com Efeito de Estufa

7

Actividade humana / Pressão

› De 1990 a 2003 as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em
Portugal aumentaram cerca de 37%;

› Verificou-se uma excedência de cerca de 10% em relação ao valor de

27% acordado com os Estados-membros da UE para 2008-2012 no âmbito
do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas;

› A principal origem da emissão de GEE em Portugal no ano 2003 esteve

associada ao sector da produção e transformação de energia e ao sector
dos transportes (cada sector representa cerca de 25% da emissão de GEE
total).
OBJECTIVOS

Emissões de GEE (N 2 O, CH 4 , CO 2 ) e compromissos para
o período 2008-2012

› Cumprir as obrigações decorrentes dos compromissos
Acordo de Partilha de Responsabilidades da UE;

› Implementar as medidas preconizadas no PNAC, tais como:

· aumentar a eficiência energética em todos os sectores

de actividade económica;

· promover a substituição de combustíveis fósseis por

fontes de energia renováveis;

· adoptar as melhores tecnologias disponíveis em cada sec-

tor de actividade, de forma a diminuir as emissões de GEE.

90 000
Emissões de GEE (kt de CO2 equivalente)

assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto e do

80 000
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METAS

Na qualidade de signatário da Convenção Quadro das

um nível que evite uma interferência antropogénica

No seu conjunto, e para o mesmo período, a UE-15 comprometeu-se com uma redução de 8% das suas emissões, relativamente a 1990.
ANÁLISE SUMÁRIA

As emissões de GEE são fortemente influenciadas pelo
sistema energético nacional, mas também pelas estru-

turas industrial, agrícola e florestal, pelos sistemas de

90 000

Emissões de GEE (kt de CO2 equivalente)

mento das emissões de GEE, face ao registado em 1990.

15

Emissões dos principais GEE, por poluente

perigosa com o sistema climático.

período de cumprimento de 2008-2012, a 27% o cresci-

10

Fonte: IA, 2005

estabilização da concentração de GEE na atmosfera a

Estados-membros da UE, Portugal deverá limitar, no

05

Meta do Protocolo de Quioto: 2008-2012

Portugal comprometeu-se com o seu objectivo último: a

de Responsabilidades, acordado em 2002 entre os 15

2000

Linear (Meta do Protocolo de Quioto: 2008-2012)

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC),

Ao abrigo do Protocolo de Quioto e do Acordo de Partilha
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Fonte: IA, 2005

2003

CO2

transportes e de gestão de resíduos e, na sua origem,
pelos padrões de consumo da população.
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No ano 2003 as emissões de GEE em Portugal - consideran-

Emissões dos principais GEE, por sector de actividade

do apenas os principais responsáveis, CO2, CH4, N2O, e

90 000

as quais as relativas aos fogos, que em 2003 foram intensos -, foram cerca de + 37% das emissões de 1990 (con-

siderado como ano base), excedendo assim em cerca de
10% o valor de 27% acordado no Protocolo de Quioto à

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações

Climáticas (UNFCCC) com os Estados-membros da UE para

o período 2008-2012. O acréscimo de GEE, medidos em

CO2 equivalente, resulta de um aumento de 47% no CO2,
8% no CH4 e 5% no N2O. Os restantes GEE considerados
no quadro da UNFCCC - SF6, PFC e HFC - são responsáveis
por cerca de 0,09% do total das emissões em 2003.

Durante este mesmo período de tempo, entre 1990 e 2003

Emissões de GEE (kt de CO2 equivalente)

excluindo as emissões das alterações do uso do solo, entre
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a UE-15 reduziu em cerca de -1,4% as suas emissões,

cipal responsável pelas emissões de CO2, o sector agrícola pelas emissões de N2O.

eléctrica. Também o aumento de veículos em circulação
verificado no sector dos transportes se traduziu num

Resíduos

Uso de Solventes

Processos Industriais

Emissões de GEE em 2003, repartidas pelos principais
sectores de actividade

cola e os resíduos pelas emissões de CH4 e o sector agrí-

nas centrais termoeléctricas para produção de energia

Agricultura

Fonte: IA, 2005

em Portugal, seguido do CH4 (13%) e do N2O (8%).

mais especificamente à queima de combustíveis fósseis

Instalações Pequena Dimensão
Indústria

Fazendo a análise por GEE, o sector da energia é o prin-

2003
Produção e Trans. de Energia

Transportes

O CO2 é o principal gás responsável pelos GEE, representando, em 2003, cerca de 79% do total das emissões

como na Europa, está associada ao sector energético,

2002

Outros

passando esse valor para -5,5% se se tratar da UE-25.

Uma das principais origens de GEE, tanto em Portugal
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Fonte: IA, 2005

aumento das emissões de GEE (cerca de 95% entre 1990
e 2003 em Portugal). Ambos os sectores têm uma quota
parte de cerca de 25% das emissões de GEE em 2003.

Portugal foi o Estado-membro da UE-25, a seguir à

Lituânia, que apresentou maior redução na emissão de

GEE entre 2002 e 2003, na ordem dos 6%, o que se
deve principalmente ao aumento da produção de elec-

tricidade a partir das centrais hidroeléctricas em 2003.
Este factor depende das variações anuais das disponibilidades hídricas e consequente grau de hidraulicidade.
No entanto, as emissões destes gases a nível europeu

durante esse mesmo período de tempo aumentou; na

UE-25 o aumento foi de 1,5%, isto é, cerca de 73 milhões de CO2 equivalente.

No que respeita à capitação de GEE, em CO2 equivalente por habitante, Portugal é um dos países da UE que
apresenta valores mais baixos.
Documentos de referência

› Programa Nacional para as Alterações Climáticas (IA/MAOT, 2002);
› Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão 2005-2007

(ME/MCOTA, 2004);

› Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases 1990-2003

submited under UNFCCC (IA/MAOTDR, 2005);

› Annual European Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2003 and

Inventory Report 2005 - Submission to the UNFCCC Secretariat, EEA
Technical Report 4/2005 (EEA, 2005).
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Variação das emissões de GEE em Portugal e nos
vários países da UE-25: 2003 versus 1990
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Para mais informação

http://www.iambiente.pt

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm
http://climatechange.unep.net/
http://www.ipcc.ch/
http://unfccc.int
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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Temperatura do ar à superfície

8

Estado

› A temperatura média do ar em 2004 foi de 15,8 ºC, + 0,8 ºC acima do
valor médio de 1961-1990;

› 2004 foi o 18º ano consecutivo com temperatura mínima acima do valor
médio.
OBJECTIVOS

Média anual da temperatura do ar

› Atingir a estabilização da concentração de GEE na

22

atmosfera;

assumiu em matéria de Alterações Climáticas;

› Implementar o Plano Nacional para as Alterações
Climáticas.

20

Temperatura (ºC)

› Cumprir os objectivos internacionais que Portugal

18
16
14
12
10

METAS

8

O 6º Programa Comunitário de Acção em Matéria de Am-
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biente define como meta limitar a 2 ºC o aumento da tem-

média/ano

média anual
61-90

peratura do planeta, em relação aos níveis pré-industriais.

Fonte: IM, 2005

ANÁLISE SUMÁRIA

A temperatura média do ar em 2004 foi de 15,8 ºC, + 0,8
Novembro e Dezembro os valores da temperatura média

quente desde 1931, o que facilitou a propagação, com
grande expansão e intensidade, de fogos florestais, à
semelhança do que aconteceu também no mês de Julho.

Agosto caracterizou-se por valores médios da temperatu-

ra máxima do ar inferiores aos valores normais, com valores de precipitação muito acima da média, o que con-

tribuiu para uma diminuição do número de ocorrências de
fogos florestais em relação ao ano anterior.
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desvio em relação à média 1961-1990

Fonte: IM, 2005

Relativamente às médias anuais, a média da temperatura

Documentos de referência

média da temperatura mínima foi de 10,4 ºC, + 0,7 ºC

Para mais informação

máxima foi de 21,1 ºC, +0,7 ºC acima do valor médio, e a
acima da média. O ano de 2004 foi assim o 18º ano consecutivo com temperatura mínima acima do valor médio.

máxima anual
61-90

1,5

Temperatura (ºC)

peratura do ar muito acima dos valores médios e o mais

máxima/ano

2

sal, conclui-se que em 2004 apenas nos meses de Março,

Junho foi excepcionalmente quente, com valores da tem-

mínima anual
61-90

Temperatura média anual do ar em Portugal
e desvio em relação à média 1961-1990

ºC acima do valor médio de 1961-1990. Pela análise men-

do ar foram inferiores aos valores médios. O mês de

mínima/ano

› Programa Nacional para as Alterações Climáticas (IA/MAOT, 2002).
http://web.meteo.pt

Uma das origens desta situação pode ser a ausência de
políticas eficazes concertadas e/ou de esforços consistentes e direccionados para reduzir as causas antropogénicas das alterações climáticas, das quais o aumento da temperatura é um indicador.
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Precipitação

9

Estado

› Em 2004 registou-se o valor mais baixo do total de precipitação anual
desde 1931;

› O ano de 2004 classificou-se como extremamente seco.

OBJECTIVOS

Precipitação total anual

› Gestão adequada do recurso água;

1 600

suficiente para uma utilização sustentável, equilibrada e

1 200

1 400

com equidade do recurso.
METAS

Não foram identificadas metas.

Precipitação (mm)

› Aprovisionamento de água em quantidade e qualidade
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800
600
400
200
0

ANÁLISE SUMÁRIA

O ano de 2004 registou o valor mais baixo do total de pre-

1931 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 2000 03

cipitação anual desde 1931. Caracterizou-se por valores

da precipitação muito inferiores aos valores médios de

1961-1990, classificando-se como um ano extremamente

800

seco. Apenas nos meses de Agosto e Outubro ocorreram

Associado à falta de precipitação, teve início no final de
2004 uma situação de seca generalizada no território

continental que, em 31 de Dezembro, se encontrava em

situação de seca de intensidade fraca a extrema (30%

Desvios em relação à média 1961-90
da precipitação total anual

600

Precipitação (mm)

quantidades mensais de precipitação acima da média.

Média 1961-1990

Total anual

Fonte: IM, 2005

em seca fraca, 48% em moderada, 20% em severa e

400
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2% em extrema), com os consequentes efeitos socio-

-600

-económicos, afectando essencialmente os sectores
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agrícola e pecuário. Esta situação atingiu directamente

Desvio em relação à média 1961-1990

Fonte: IM, 2005

as reservas de água, em especial nas regiões do Sul.

Precipitação mensal em Portugal Continental em 2004.
Comparação com os valores médios (1961-1990)

Documentos de referência

—
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Para mais informação

160

http://web.meteo.pt
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Fonte: IM, 2005

ABR

MAI

Média 1961-1990

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

modelo DPSIR

Energias renováveis

10

Resposta

› Em 2003 as fontes de energia renováveis (FER) representavam 16,5% da
energia primária consumida;

› O contributo das FER para o balanço energético de 2003 foi de 4,2 Mtep;

› A incorporação de FER no consumo bruto de energia eléctrica foi de 36%

em 2003, aproximando-se da meta estabelecida pela UE para Portugal,
que é de 39% em 2010;

› O contributo anual das FER para o balanço energético reflecte o peso e o
carácter variável da componente hídrica.

OBJECTIVOS

› Promover a produção de electricidade a partir de
fontes de energia renováveis;

› Contribuir para a redução da factura energética exter-

na e dar resposta ao problema das alterações climáticas,
diminuindo a emissão de GEE pelo sector energético;

› Reforçar as infra-estruturas energéticas, em especial
das energias renováveis.

Contribuição das energias renováveis (ktep)

› Intensificar a utilização de recursos energéticos

endógenos;

Contribuição das Fontes de Energia Renováveis
para o balanço energético
4 500
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produção de electricidade a partir de fontes de energia
2010, estabelecidas com base na produção de energia
por FER verificada em 1997, propondo à UE um objecti-

meta para a energia eólica introduzida pela RCM n.º

171/2004 e da RCM n.º 119/2004, de 31 de Julho
(PNAC), a promoção do uso de energias alternativas na

produção de energia eléctrica - quer através da criação
de incentivos às energias renováveis, quer pelo melhor
aproveitamento das hidroeléctricas - tem como objecti-

vo alcançar, até ao ano 2010, 4 500 MW de potência

instalada a partir da energia eólica, 5 000 MW de potên-

Índice de contribuição das energias renováveis
(1994=100)

Conselho de Ministros n.º 63/2003, com a alteração da
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Outras formas de energia renováveis*

03

Eólica

Evolução relativa (1994=100) da produção de energia
primária a partir de Fontes de Energia Renováveis

vo de 22,1%. Para Portugal, o objectivo a atingir é de

De acordo com as metas indicativas da Resolução do

95

Nota: tep - toneladas equivalentes de petróleo, equivalente a 107 kcal
* - compreende solar fotovoltáica, geotérmica de baixa e alta entalpia, bombas
de calor, biogás e carvão vegetal.

renováveis (FER), fixa metas indicativas para o ano

renováveis.

94

Fonte: DGGE, 2005

A Directiva n.º 2001/77/CE de 27 de Setembro, sobre a

trica em 2010 seja feita a partir de fontes de energia
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METAS

que cerca de 39% da produção nacional de energia eléc-

92

Solar Térmica

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

1994

95

96

97

Geotérmica de Alta Entalpia

98

Madeira e Resíduos Vegetais
Lixos e Resíduos Industriais

99

2000

01

02

03

Eólica

Hídrica

Fonte: DGGE, 2005
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cia em grandes hídricas e cerca de 930 MW a partir de

Produção Bruta de Energia Eléctrica

cumprimento das metas da UE.
ANÁLISE SUMÁRIA

Em matéria de alterações climáticas, e tendo presente a
importância do sector energético para as emissões de
GEE, a promoção do uso de energias alternativas torna-

-se um importante contributo para efeitos de cumprimento dos compromissos assumidos tanto a nível comu-
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Fonte: DGGE, 2005

Portugal é um país pobre em recursos energéticos de

Produção bruta de energia eléctrica e meta da
Directiva 2001/77/CE

em que cessou a actividade de extracção de carvão.

Considerando que o potencial de energias renováveis é
assinalável, com destaque para a energia solar, eólica,

hídrica e da biomassa, Portugal criou políticas e medidas
para

a

sua

promoção

nomeadamente:

e

estabeleceu

incentivos,

› um sistema tarifário atractivo para a instalação de
potência a partir de energia eólica até 4 500 MW;

› sistemas tarifários diversificados para aplicação em
outras fontes de energia renovável (hídrica, biomassa,

Energias renováveis (% da produção bruta
total de energia eléctrica)

origem fóssil, dependendo substancialmente das imporprimária é na sua totalidade obtida através das FER, data
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99 2000 01 02 03

Produção Bruta de Energia Eléctrica a partir
de en. Mini-Hídrica, Eólica e Geotérmica (GWh)

biogás, fotovoltaico, entre outros), o que irá assegurar o

Produção Bruta de Energia Eléctrica a partir
de en. Térmica e Grande-Hídrica (GWh)

outros recursos renováveis (mini-hídricas, biomassa,

50%
45%

40%

Produção de energia eléctrica com origem em energias renováveis=39% em 2010

35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

1997

98

99

2000

01

% das renováveis em relação ao total produzido

02

03

Meta 2010 Directiva Energias Renováveis
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solar, ondas - até 500 MW).

Tradicionalmente a contribuição das fontes de energia

A incorporação de FER no consumo bruto de energia

origem essencialmente na energia hídrica e na biomas-

estabelecida pela UE para Portugal, que é de 39% em

renováveis para consumo total de energia primária tinha
sa, em particular de produtos florestais. Contudo, o

recurso à energia eólica é, actualmente, a forma de
energia alternativa que apresenta a maior taxa de
crescimento médio anual (51,7%) em comparação com

as outras FER, tendo, em 2004, alcançado 616 MW de
potência instalada. Só neste ano registou um aumento

de 363 MW, o que representa um incremento de 61,5%
em relação a 2003.

Embora nos últimos 15 anos tenha vindo a ser feito um
esforço de diversificação e expansão das fontes de energia renováveis, ainda subsiste potencial para o seu
aumento. Atendendo ao crescimento que se verifica na

eléctrica foi de 36% em 2003, aproximando-se da meta
2010. É, contudo, de salientar que a produção de ener-

gia eléctrica a partir das FER em Portugal é muito va-

riável devido ao forte peso da componente hídrica (80%
da potência instalada em 2004).

De acordo com as estatísticas da DGGE, Portugal é o 3º

país da UE-15 com maior incorporação de energias renováveis.

Documentos de referência

› Programa Água Quente Solar;

› RCM n.º 63/2003, de 28 de Abril - Política Energética Portuguesa;

› RCM n.º 171/2004, de 29 de Novembro - Programa de actuação para

procura de energia (entre 1990 e 2003 a taxa de cresci-

reduzir a dependência de Portugal face ao petróleo.

peso no total da produção de energia nacional. No

http://www.dgge.pt

mento médio foi de 3,6% ao ano), as FER têm perdido
entanto, o crescimento absoluto revela algum dinamismo: entre 1990 e 2003 o contributo das fontes de ener-

gia renováveis para o balanço energético passou de 2,2

Mtep para 4,2 Mtep.
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Para mais informação

http://www.energiasrenovaveis.com

http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html
http://www.adene.pt

http://www.apren.pt/

Poluição Atmosférica

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

modelo DPSIR

Qualidade do Ar

11

Estado

› O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma forma simples de informar

acerca do estado da qualidade do ar; os poluentes considerados para o
cálculo do Índice são CO, NO2, SO2, O3 e PM10;

› A classe predominante do IQAr em 2004, à semelhança dos anos anteriores, foi "Bom";

› O número de dias em que o IQAr se apresenta "Fraco" ou mesmo "Mau" é
significativo, principalmente em zonas urbanas mais densamente
povoadas ou com alguma importância industrial.

OBJECTIVOS

Evolução do número de dias incluídos em cada uma das
classes do Índice de Qualidade do Ar

› Garantir o cumprimento dos valores legislados para os

400

poluentes atmosféricos regulamentados;

dade do ar é "Muito boa" ou "Boa", de acordo com intervalos de concentração de diversos poluentes atmosféri-

cos;

› Promover e melhorar o acesso do público à informação

350
IQAr (nº de dias)

› Aumentar o número de dias do ano em que a quali-
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sobre qualidade do ar e as suas consequências na saúde
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das populações.
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estipulados na legislação para os poluentes regulamen-

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) foi criado com o
objectivo de fornecer informação objectiva e de fácil

leitura sobre a qualidade do ar numa determinada área
e o grau de poluição, ou não, a que está sujeita.

Os níveis medidos nas estações de monitorização da
qualidade do ar são transmitidos para a base de dados

nacional, "Qualar", onde diariamente são calculados os

Bom

Médio

04 2002 03

Setúbal
(a)

04 2002 03

04 2002 03

Faro/Olhão ZIEstarreja
(a)

Fraco

04

Alentejo
Litoral

Mau

250

ANÁLISE SUMÁRIA

ambiente.

04 2002 03

AMLSul
(a)

Distribuição do IQAr nas várias Zonas e Aglomerações,
por classes de classificação e por ano

tados.

200
IQAr (nº de dias)

uma acção nociva sobre a saúde humana e/ou meio

04 2002 03

AMLNorte
(a)
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índices para cada uma das Zonas ou Aglomerações,
incluindo as cidades de Lisboa e Porto.

Os poluentes englobados no IQAr são: o monóxido de
carbono (CO), o dióxido de azoto (NO2), o dióxido de

enxofre (SO2), o ozono (O3) e as partículas finas ou
inaláveis, medidas como PM10.

O IQAr divide-se em cinco classes, do "Muito Bom" ao
"Mau", traduzidas por uma escala de cores, em que para
cada poluente correspondem gamas de concentrações
diferentes em função dos seus valores-limite. A pior

classificação obtida para os poluentes em análise determina o índice da zona.

Com base nos índices diários relativos ao ano 2004, ve-

rifica-se que a classe predominante do IQAr é "Bom", à
semelhança dos anos anteriores. Porém, nas áreas

urbanas mais densamente povoadas ou com alguma

importância industrial, o número de dias em que o índice
se apresenta como "Fraco" ou mesmo "Mau" é ainda signi-

ficativo, como se verifica nomeadamente nas cidades de
Lisboa e Porto ou na zona de influência de Estarreja.

Nas aglomerações de Lisboa e Porto tem-se notado uma

evolução positiva no aumento do número de dias classificados como "Bom" e diminuição do número de ocor-

rências na classe "Médio". No entanto, tem-se verificado

simultaneamente um aumento dos dias classificados

como "Fracos", situação que pode estar associada aos
níveis de partículas ou ozono.
Documentos de referência

—

Para mais informação

http://www.iambiente.pt
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Ultrapassagem dos limites de informação
ao público para o ozono troposférico

modelo DPSIR

12

Estado

› Em 2004 registaram-se 36 dias com ultrapassagens do limiar de informação ao público, mais seis do que no ano anterior;

› Estas ultrapassagens verificaram-se em 33 das 53 estações que, em 2004,
monitorizaram o ozono troposférico.

OBJECTIVOS

Ultrapassagens ao limiar de informação ao público
e estações que monitorizam o ozono troposférico

› Melhorar a monitorização do ozono no território
› Melhorar o sistema de informação ao público;
› Implementar um sistema de previsão dos níveis de
ozono, contribuindo para a sensibilização dos cidadãos,

no sentido de adoptarem acções individuais para
redução da poluição pelo ozono.
METAS

Garantir a observância dos valores legislados para os

60
Ultrapassagens (nº de dias) e Estações (nº)

nacional;

50
40
30
20
10
0

1995

limiares de informação à população relativos à concen-

que podem contribuir para a formação de ozono tropos-

férico ou superficial. Muitas actividades antropogénicas
implicam a emissão de diversos poluentes, entre os
quais, NOx (óxidos de azoto) e COVNM (compostos
orgânicos voláteis não metânicos), que são considerados os principais precursores de ozono.

A poluição do ar pelo ozono resulta de um processo
complexo que envolve reacções químicas entre NOx,
COVNM e oxigénio, na presença de luz solar. A formação

do ozono ocorre, por isso, preferencialmente nas
estações do ano com maior luminosidade e de grande

estabilidade atmosférica junto à superfície, pois estas
condições meteorológicas propiciam uma menor disper-
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Fonte: CCDR, 2005

nacional à monitorização de ozono no ar ambiente.

Tanto o Homem como a Natureza produzem substâncias

97

Estações de monitorização do ozono

tração de ozono no ar ambiente, e dar cobertura

ANÁLISE SUMÁRIA
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são dos poluentes, aumentando a probabilidade de reagirem entre si.

O ozono na troposfera tem efeitos prejudiciais à vida.

Quando em concentrações elevadas torna-se tóxico e

tem repercussões importantes na saúde humana. Os

primeiros sintomas são: tosse, dor de cabeça, náuseas,
dores peitorais e falta de ar. Para concentrações de

ozono superiores a 360 µg/m3 durante uma hora podem
verificar-se efeitos nocivos na função pulmonar, especialmente na população considerada sensível.

As concentrações de ozono ao nível do solo devem

cumprir a legislação específica aplicável que, em 2003,
foi alterada, tornando o limiar de alerta relativo à média
horária mais exigente - redução de 360 µg/m3 para 240

µg/m3. Sempre que se verifiquem níveis de concentrações médias horárias superiores a 180 µg/m3, atin-

ge-se o limiar de informação ao público, sendo obri-

gatório informar a população.

Em 2004, o número de estações que monitorizam o

ozono aumentou de 45 para 53, sendo que o maior
número de excedências ao limiar de informação ao
público ocorreu nas novas estações. Durante este ano,

registaram-se 36 dias de ultrapassagens ao limiar de

informação ao público em 33 estações, mais seis dias do
que no ano anterior.

A ocorrência de temperaturas elevadas durante alguns

períodos do Verão de 2004, associada ao aumento do
número de estações de monitorização existentes, pode
justificar que, neste ano, se tenha identificado um maior
número de dias em que se registaram episódios de
ozono.

Documentos de referência

› Tríptico "O que deve saber sobre o ozono" (IA, 2004).
Para mais informação

http://www.iambiente.pt
http://www.dgsaude.pt
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Emissões de substâncias precursoras
do ozono troposférico

modelo DPSIR

13

Pressão

› De 1990 a 2003 verificou-se um aumento de 1,5% das emissões de gases
precursores do ozono troposférico;

› Portugal continua longe dos compromissos assumidos para 2010;

› Os poluentes com maior responsabilidade na formação de ozono troposférico são os óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), respectivamente por 49% e 40% do total emitido em 2003;

› A indústria e os transportes são as principais fontes de emissão dos gases

precursores do ozono troposférico: 35% e 31% das emissões totais no último ano analisado.
OBJECTIVOS

Evolução relativa das emissões de substâncias
precursoras do ozono troposférico com o PIB
e consumo de energia primária

› Cumprir os acordos internacionais e comunitários

assumidos nesta matéria;

160
150

› Assegurar que as medidas sectoriais necessárias para
cas são tomadas e implementadas;

› Avaliar os impactes das medidas de redução em termos de qualidade do ar.
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A Directiva 2001/81/CE - Directiva comunitária dos

Tectos de Emissão, NECD, estabelece como metas para

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

180 (em kt);

A meta relativa ao CH4 estabelecida no Protocolo de
Quioto é de 468 kt, em 2010.
ANÁLISE SUMÁRIA

O ozono ao nível do solo, também conhecido por ozono

troposférico, é um poluente que resulta de um conjunto
de reacções fotoquímicas complexas envolvendo polu-

entes como o NOx (óxidos de azoto), COVNM (compos-

tos orgânicos voláteis não metânicos), CO (monóxido de
carbono) e CH4 (metano) - precursores do ozono.

Emissões de substâncias precursoras do ozono
troposférico, TOFP (kt de COVNM equivalente)
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Na avaliação da evolução e tendência do ozono é habi-

emissões de substâncias precursoras do ozono
troposférico, por poluente

tual utilizar-se um indicador específico, o "Potencial de

Formação do Ozono Troposférico" (TOPF), que resulta da

factor de ponderação específico, e é medido em massa
de COVNM equivalente.

De 1990 a 2003, de acordo com o Inventário Nacional
de Emissões de Poluentes Atmosféricos - excluindo as

emissões relativas às alterações do uso do solo, entre as
quais as correspondentes aos fogos, que em 2003 foram

intensos -, verificou-se um aumento de 1,5% das emissões de gases precursores do ozono troposférico. De

2002 para 2003, houve uma redução de cerca de 4% no

800
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agregação dos seus precursores após afectação por um

indicador TOPF. Tal como nos anteriores, os poluentes
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com maior peso foram, em 2003, o NOx (49%) e os
COVNM (40%).

Fonte: IA, 2005

Nos últimos anos a principal fonte de emissão de gases
precursores do ozono troposférico tem sido o sector da

poluentes em Portugal encontram-se ainda superiores

aos limites estabelecidos para 2010, apontando para a

necessidade de serem tomadas medidas adequadas nos
diversos sectores que os permitam cumprir.

A análise global das emissões dos precursores do ozono

não deve fazer-se dissociada de uma análise local da

qualidade do ar, nomeadamente das ultrapassagens aos
limiares estabelecidos para cada objectivo e período de
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indústria, seguido do sector dos transportes.

Os resultados obtidos no Inventário Nacional e o indi-
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tempo. Conjugando estas duas análises, e tendo em

Outros

conta que a complexidade orográfica da nossa região
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potencia a recirculação de poluentes atmosféricos e a
formação de poluentes secundários, como o ozono, é de

prever que, mesmo que sejam atingidas as metas de

Variação das emissões de substâncias precursoras
do ozono troposférico entre 1990 e 2003 por
poluente e por sector de actividade

redução das emissões dos precursores do ozono, seja

difícil cumprir, pontualmente e em algumas zonas, os
níveis de concentração estipulados na legislação
nacional e internacional para o ozono no ar ambiente.

Apesar do crescimento ser menos evidente que no caso

das substância acidificantes e eutrofizantes, o PIB tem
sido superior ao aumento do TOFP, podendo dizer-se que

há uma dissociação relativa entre a criação de riqueza e
os impactes negativos no ambiente resultantes destas
emissões.

Documentos de referência

—

Para mais informação

http://www.iambiente.pt

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/air_quality

http://europa.eu.int/comm/environment/air/index.htm
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Nota: Factores de ponderação / conversão em COVNM equivalente - TOFP
(Tropospheric Ozone Forming Potential / Formador Potencial de Ozono
Troposférico): NOx=1,22; COVNM=1,00; CO=0,11; CH4=0,014.
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Emissões de substâncias acidificantes
e eutrofizantes

modelo DPSIR

14

Pressão

› Em 2003 as emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes reduziram cerca de 16% em relação aos níveis de 1990;

› Portugal aproximou-se significativamente, em 2003, dos compromissos
assumidos para 2010;

› O dióxido de enxofre (SO2) e os óxidos de azoto (NOx) são responsáveis
em medida aproximadamente igual pelas emissões destas substâncias
(36% e 35% cada) e a amónia (NH 3) é responsável por 29%;

› A sua principal origem em Portugal no ano 2003 esteve associada ao sec-

tor da produção e transformação de energia (30%), seguido do sector
agrícola (24%).
OBJECTIVOS

Evolução relativa das emissões de substâncias
acidificantes com o PIB e consumo de energia primária

› Cumprir os acordos internacionais e comunitários

assumidos nesta matéria;

160

› Implementar o Programa para os Tectos de Emissão

140

› Assegurar que as medidas sectoriais necessárias para
atingir os objectivos de redução das emissões atmosféri-

cas são tomadas e implementadas;

Índice (1990=100)

Nacional;

150

› Avaliar os impactes das medidas de redução em ter-
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O Protocolo de Gotemburgo à Convenção sobre Poluição

Atmosférica Transfronteira a Longa Distância, CLRTAP,

da Comissão Económica para a Europa da ONU esta-

Emissões agregadas de poluentes acidificantes
e eutrofizantes e metas a alcançar em 2010

belece como metas para as emissões atmosféricas, em
A Directiva 2001/81/CE - Directiva comunitária dos

Tectos de Emissão, NECD, estabelece como metas para
as

emissões

atmosféricas,

NO2=250; NH3= 90 (em kt).

em

2010:

SO 2=160;

ANÁLISE SUMÁRIA

As emissões de gases que contribuem para os processos
de acidificação e eutrofização são o SO2 (dióxido de en-

xofre), o NOx (óxidos de azoto) e o NH3 (amónia).

Na avaliação da evolução e tendência das substâncias
acidificantes e eutrofizantes é usual utilizar-se um indi-

cador específico, o "Equivalente Ácido", que resulta da
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agregação dos poluentes que lhe dão origem após afectação por um factor de ponderação específico.
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Tal como a maioria das questões relacionadas com a

Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes,
por poluente

poluição atmosférica, a acidificação e a eutrofização são
processos que não conhecem fronteiras. Apesar do con-

24 000

emissões a nível mundial, o nosso País comprometeu-se

20 000

tributo de Portugal não ser significativo para este tipo de
de Gotemburgo à Convenção sobre Poluição Atmosférica
Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP), da Comissão
Económica para a Europa da ONU, e na Directiva

Comunitária dos Tectos de Emissão (NECD), mais ambiciosos que os primeiros.

Da análise do Inventário Nacional de emissões - excluin-

do as emissões relativa às alterações do uso do solo,

entre as quais as correspondentes aos fogos, que em

Emissões de substâncias acidificantes
e eutrofizantes (Kt de equivalente ácido)

a cumprir em 2010 os limites estabelecidos no Protocolo

22 000
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10 000
8 000
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2003 foram intensos - e do Equivalente Ácido, pode con-

0

cluir-se que Portugal tem vindo a efectuar esforços signi-

ficativos de redução de emissões para atingir os com-

NH3

promissos assumidos, dos quais se aproximou significa-

Fonte: IA, 2005

tivamente em 2003. Analisando poluente a poluente,
observa-se que, nesse ano, o SO2 e o NOx são responsubstâncias acidificantes, sendo as restantes imputáveis

gia, com a maior parcela (30%), a agricultura (24%), a
indústria (20%) e os transportes (16%).

Em 2003 as emissões de substâncias acidificantes e

eutrofizantes diminuiram cerca de 16% em relação aos

níveis de 1990, devido principalmente à redução das
emissões de SO2 em 37%. Uma explicação possível con-

siste na relação existente entre as emissões de SO2 e o

sector da produção e transformação de energia, onde
ocorreram melhorias significativas durante este período
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12 000
10 000
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4 000
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quanto à qualidade do combustível utilizado, nomeada-

moeléctricas para a produção de energia eléctrica.

respectivos indicadores.
Documentos de referência

› Programa Nacional para as Alterações Climáticas (IA/MAOT, 2002);

› Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases 1990-2003

submited under UNFCCC (IA/MAOTDR, 2005);

› Programa para os Tectos de Emissão Nacional (IA, 2002).
Para mais informação

http://www.iambiente.pt

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/air_quality
http://europa.eu.int/comm/environment/air/index.htm
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Transportes
Indústria

Energia

Variação do equivalente ácido entre 1990 e 2003
por poluente e por sector de actividade

Quanto ao NH3, estas emissões não têm sofrido grandes

onde se regista a existência de dissociação entre os

Agricultura

2003

Fonte: IA, 2005

com o consequente menor recurso às centrais ter-

da evolução relativa com o PIB e o consumo de energia,

2002
Resíduos

Emissões
fugitivas

ano ter sido um ano com elevado grau de hidraulicidade,

A redução das emissões é igualmente notória na análise

1990
Outros

mente na redução do teor em enxofre, e no facto de este

oscilações ao longo do tempo.

SO2

22 000
Emissões de substâncias acidificantes
e eutrofizantes (Kt de equivalente ácido)

e eutrofizantes são a produção e transformação de ener-

2003

24 000

ao NH3.

tribuíram para as emissões de substâncias acidificantes

NOx

2002

Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes,
por sector de actividade

sáveis respectivamente por 36% e 35% das emissões de

Os sectores de actividade que em 2003 mais con-

1990

SO2

NOx
NH3

Energia
Resíduos
Indústria
Outros
Transportes
Agricultura
-40%

-30%

-20%
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0%

Variação do Equivalente Ácido 1990-2003 (% em relação a 1990)

Fonte: IA, 2005

Nota: Factores de ponderação para a conversão em equivalente ácido
(equivalentes ácido/kg): SO2=31,25; NOx= 21,74; NH3=58,82

10%

Utilização e Poluição
da Água

UTILIZAÇÃO E POLUIÇÃO DA ÁGUA

modelo DPSIR

Captação de água

15

Pressão

› Os sectores agrícola e energético são aqueles que mais água consomem
em Portugal;

› Em 2003, o caudal captado para abastecimento público atingiu cerca de
1 028 milhões de m3;

› O consumo de água de abastecimento aumentou 0,6% entre 2002 e 2003;
› Em 2003 o maior volume de água de abastecimento teve como destino o
consumo "Residencial e Serviços";

› Entre 1999 e 2003 verificaram-se perdas de água na rede na ordem dos
35%.
OBJECTIVOS

Caudal captado pelas Câmaras Municipais, Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e
outras entidades gestoras para abastecimento
público (exclui sectores agrícola e energético)

› Promover a utilização sustentável da água garantindo

a protecção dos recursos hídricos disponíveis, a longo
prazo;

pôr em causa as necessidades vitais, a qualidade de vida
das populações e o desenvolvimento sócio-económico.

METAS

O "Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água"

estabelece como meta atingir em 2011 uma eficiência

de utilização da água de 80% em termos de consumo

Caudal captado para abastecimento (103 m3)

› Garantir um uso cada vez mais eficiente da água, sem

1 200 000
1 000 000

urbano, de 66% no consumo agrícola e de 84% no con-

800 000
600 000
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0

sumo industrial.

foram captados pela câmaras municipais e Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e os
restantes 55% por outras entidades gestoras de sis-

temas de abastecimento público de água. A origem do
caudal captado pelas câmaras municipais e SMAS foi, na
sua maioria, proveniente de águas subterrâneas.
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700 000

Caudal total abastecido (1000 m3)

atingiu cerca de 1 028 milhões de m3, dos quais 45%

2000

Abastecimento de água pela rede pública, por tipo de
consumidores (exclui sectores agrícola e energético)

cerca de 75% e de 14% do consumo total de água, de

Em 2003 o caudal captado para abastecimento público

99

Caudal captado por outras entidades gestoras

sumidores de água a nível nacional, respectivamente

para abastecimento público.

98

Fonte: INE, 2005

Os sectores agrícola e energético são os principais con-

Os dados em análise referem-se apenas à água captada

93

Caudal captado pelas CM e SMAS

ANÁLISE SUMÁRIA

acordo com o Plano Nacional da Água.
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O consumo de água de abastecimento apresentou um

Eficiência do sistema de abastecimento de água

acréscimo de 0,6% relativamente a 2002, tendo atingi-

"Residencial e Serviços" foi aquele que apresentou o
maior volume consumido (74%), sendo o restante
repartido pela "Indústria" (15%) e "Outros" (11%).

Nem toda a água captada é totalmente aproveitada,

havendo uma parcela importante, cerca de 35%, em
2003, associada a ineficiência de uso e perdas na rede.
Documentos de referência

› Plano Nacional da Água (INAG/MAOT, 2002);

› Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (INAG/MAOT, 2001).
Para mais informação

http://www.ine.pt/

http://www.inag.pt/
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do os 658 milhões de m3 em 2003. O destino
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Eficiência do abastecimento de água

Fonte: INE, 2005
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UTILIZAÇÃO E POLUIÇÃO DA ÁGUA

População residente com abastecimento
de água no domicílio

modelo DPSIR

16

Resposta

› Em 2003, 92% da população portuguesa era servida com abastecimento
de água ao domicílio;

› A região Norte continuava a registar o valor mais baixo do País (83%),
enquanto que a Região Autónoma dos Açores e Lisboa apresentavam
níveis de atendimento mais elevados.

OBJECTIVOS

População residente com abastecimento
de água no domicilio

› Elevar os níveis de atendimento das populações e da

qualidade do serviço, de forma a que Portugal atinja va-

100

lores próximos da média europeia.

METAS

O "PEAASAR - Plano Estratégico de Abastecimento de
Água e de Saneamento de Águas Residuais (2000-

2006)" estabelece como objectivo atingir, no período

2000-2006, 95% da população de Portugal continental

População (% da popul. residente)

› Reduzir as assimetrias regionais.

95
90
85

mais elevados, destacando-se a primeira que, em 2003,
serviu 99,9% da população. Neste mesmo ano a região
Norte continuava a apresentar o valor mais baixo do País:
83% da população abastecida com água no domicílio.
Documentos de referência

› Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas

Residuais (2000-2006) (MAOT, 2000).

03

55
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99

Meta PEAASAR (2000-2006)

População residente com abastecimento de água no
domicílio, por NUTS II
100
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População (% da popul. residente)

Madeira, e Lisboa, apresentam os níveis de atendimento

02
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Fonte: INE, 2005

abastecimento de água no domicílio. Estes valores

versas regiões. As Regiões Autónomas dos Açores e da

01
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Portugal

92% da população residente em Portugal, tiveram

Verificam-se ainda, no entanto, assimetrias entre as di-
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91,4

70

Em 2003 cerca de 9,6 milhões de indivíduos, ou seja,

em matérias de saneamento.

90,4
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ANÁLISE SUMÁRIA

reflectem os investimentos realizados ao longo dos anos

89,7
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servida com água potável no domicílio.

88,6

87,5

80
70
60
50
40
30
20
10

0

Norte

Centro

1998
2003

Fonte: INE, 2005

Lisboa
1999

Alentejo
2000

Algarve

Meta PEAASAR (2000-2006)

Açores
2001

Madeira
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Para mais informação

http://www.ine.pt/

http://insaar.inag.pt/
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Índice de atendimento de população servida por
sistema público de abastecimento de água, por concelho,
em 2002

Sem dados
0-50

21-70
71-80
81-90
› 90

0

50 km

Fonte : INSAAR, INAG, 2004
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UTILIZAÇÃO E POLUIÇÃO DA ÁGUA

modelo DPSIR

Qualidade da água para consumo humano

17

Estado

› A percentagem de análises de água em violação ao Valor Máximo

Admissível (VMA) foi, em 2003, de 2,1%, o valor mais baixo desde 1994;
› No último ano analisado a maior percentagem de incumprimento do

VMA esteve associada aos parâmetros microbiológicos;

› Neste mesmo ano a percentagem de análises em falta relativamente
ao que está regulamentado foi ainda significativa, 17,3%.

OBJECTIVOS

Violações às normas de qualidade da água para
consumo humano

› Melhorar a qualidade da água de forma a não colocar

mos admissíveis estabelecidos na lei, cumprindo os
níveis de monitorização previstos na mesma;
› Proteger a qualidade da água na origem;
› Evoluir no sentido do cumprimento dos valores máximos recomendados (VMR).

45

6

Análises em incumprimento ao VMA
(% do nº de análises realizadas)

› Reduzir a percentagem de violações aos valores máxi-

7

50
Análises em falta
(% do nº de análises regulamentares)

em risco a saúde pública;
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Percentagem de análises em falta

Percentagem de análises em incumprimento ao VMA

Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 243/2001,

Fonte: IRAR, 2004

de 5 de Setembro e prosseguir no sentido de não exce-

Nota: Em 1999 a análise passou a ser feita com base na nova legislação

der os valores limite recomendados.

Análises em falta por tipo de parâmetros
90

ANÁLISE SUMÁRIA

Agosto, que substituiu a anterior legislação em vigor
sobre qualidade da água, tendo-se observado que a per-

centagem de violações às normas de qualidade da água
diminuiu significativamente em 1999. Desde então tem-se mantido a tendência de redução ligeira da percen-

tagem de incumprimentos, quer das análises em falta,
quer de violações dos VMA.

Em 2003 verificou-se uma redução da percentagem de
incumprimentos do VMA de 11,4% face ao ano anterior. Os maiores níveis de violação do VMA verificaram-se

em parâmetros como o manganês (9,1%), o ferro
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Análises em falta (%)

Em 1998 foi publicado o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
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Fonte: IRAR, 2005
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Físico-químicos

(6,6%) e os coliformes totais (6,6%) o que revela defi-
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ciências ao nível do tratamento efectuado, nomeadamente no processo de desinfecção.

A percentagem de análises em falta relativamente ao
mínimo que está regulamentado ainda é significativa

(17,3%), o que requer um maior esforço por parte das
entidades gestoras. São os parâmetros organolépticos e
tóxicos que continuam a apresentar a maior percentagem de incumprimentos.

Análises em violação ao VMA, por parâmetro, em 2003
Alcalinidade
Cianetos
Crómio
Antimónio
Substâncias tensoactivas
Cádmio
Fenóis
Chumbo
Fósforo
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Pesticidas totais
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Arsénio
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Nitritos
Azoto amoniacal
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pH
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Oxidabilidade
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Potássio
Flúor
Nitratos
Sulfureto de hidrogénio
HDE
Turvação
Magnésio
Sódio
Clostrídios sulfitorredutores
Alumínio
Coliformes fecais
Estreptococus fecais
Temperatura
Azoto Kjeldal
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Coliformes totais
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Fonte: IRAR, 2004

Documentos de referência

› Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 2003

(IRAR/MCOTA, 2004).

Para mais informação

http://www.irar.pt/

http://www.iambiente.pt/
http://www.inag.pt/
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9

Violações ao VMA ou VmA (% do nº total de análises realizadas)

10

UTILIZAÇÃO E POLUIÇÃO DA ÁGUA

População residente com sistemas de
drenagem e tratamento de águas residuais

modelo DPSIR

18

Resposta

› Em 2003 cerca de 74% da população era servida por sistemas de

drenagem de águas residuais e apenas 60% tinha as águas residuais ligadas a sistemas de tratamento para o efeito;

› As regiões do Norte e Centro, e as Regiões Autónomas da Madeira e

Açores continuaram a registar os valores mais baixos nestes indicadores
de saneamento, em 2003.

OBJECTIVOS

valores próximos da média europeia;

› Reduzir as assimetrias regionais;
› Proteger o ambiente dos efeitos adversos das descar-

gas das águas residuais urbanas.
METAS

Assegurar o cumprimento do normativo relativo à reco-

lha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas

População residente com sistemas de drenagem e
tratamento de águas residuais (% da popul. residente)

› Elevar os níveis de atendimento das populações e da

qualidade do serviço, de forma a que Portugal atinja

População residente com sistemas de drenagem
e tratamento de águas residuais
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cerca de 60% servida por estações de tratamento de

águas residuais (ETAR), o que representa uma melhoria
de 3% relativamente a 2002. Apesar deste crescimento,

aproximadamente 2,8 milhões de indivíduos não tive-

ram as águas residuais colectadas, e cerca de 4,2 milhões não tiveram águas residuais tratadas numa ETAR.

População residente com sistemas de drenagem
de águas residuais (% da popul. residente)

-se um acréscimo de 1% face ao ano anterior, sendo

03

População residente com sistemas de drenagem
de águas residuais, por NUTS II

2000-2006, 90% da população de Portugal continental

sistemas de drenagem de águas residuais, verificando-
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Fonte: INE, 2005

2006)" estabelece o objectivo de atingir, no período

Em 2003 cerca de 74% da população era servida por
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No que se refere à população com sistemas de
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drenagem de águas residuais, as regiões de Lisboa,

População residente com sistemas de tratamento
de águas residuais. por NUTS II

cobertura mais elevadas. Por outro lado, as regiões do
Centro e Norte, e as Regiões Autónomas da Madeira e
Açores continuam a registar valores abaixo da média
nacional.

Relativamente à população servida por ETAR, as regiões
do Norte, da Madeira e dos Açores foram igualmente
aquelas que apresentam maiores carências, embora a

Região Autónoma dos Açores e o Norte tenham sido as
regiões onde se verificou um maior acréscimo comparativamente a 2002.

Das águas residuais colectadas e tratadas, 12% rece-

População residente com sistemas de tratamento
de águas residuais (% da popul. residente)

Alentejo e Algarve foram as que apresentaram taxas de
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beram tratamento primário e 64% foram objecto de
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tratamento secundário ou terciário. O tratamento pre-
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liminar incidiu apenas sobre 6% do total das águas
residuais tratadas.

Lisboa
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Alentejo
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Meta PEAASAR (2000-2006)

› Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas

18%

Residuais (2000-2006) (MAOT, 2000).

6%
12%

Para mais informação

http://www.ine.pt/

http://www.inag.pt/

19%

45%
Terciário
Primário

Fonte: INE, 2005
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Açores
2001

Madeira
2002

Tipo de tratamento de águas residuais - % do total
de águas residuais tratadas -, em 2003

Documentos de referência

http://insaar.inag.pt/

Algarve

Não tratado
Secundário

Preliminar

UTILIZAÇÃO E POLUIÇÃO DA ÁGUA

Qualidade das águas superficiais
e balneares

modelo DPSIR

19

Estado

› Em 2002 a qualidade das águas superficiais da maioria das bacias
hidrográficas analisadas foi classificada como "Razoável";

› Nesse ano as situações mais preocupantes em termos de qualidade da
água ocorreram nas bacias hidrográficas do Rio Lis e das Ribeiras do
Oeste;

› Nos últimos anos a qualidade das águas balneares melhorou significativamente, tendo em 2005 sido atribuído o número mais elevado de
Bandeiras Azuis desde 1987.

OBJECTIVOS

Qualidade das águas superficiais

› Proteger, melhorar e recuperar todos os meios hídricos
› Prevenir a deterioração do estado (ecológico e químico) de todos os meios hídricos;

› Consciencializar a sociedade da necessidade de proteger e conservar os recursos hídricos disponíveis.

METAS

Classificação da qualidade da água
(% do nº total de estações)

com o objectivo de alcançar o bom estado;

100
90
80

70
60
50
40
30
20

10
0

1995

Garantir os valores limite estipulados na legislação para

a qualidade das águas em função dos seus principais
parte revogado pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 05 de
Setembro.
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Razoável
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Muito Má

Qualidade das águas balneares costeiras

Desde 1995 as estações analisadas têm obtido classifi-

cações para a qualidade da água superficial que têm
variado entre "Boa", "Razoável" e "Má", tendo-se obser-

vado uma diminuição do número de estações incluídas
nesta última categoria nos últimos anos. Em 2002 a
qualidade da água de cerca de 47% das estações analisadas foi considerada "Razoável". No entanto, nenhuma
analisadas

foi

classificada

como

"Excelente", situação que se havia observado entre
1999 e 2001. Entre os casos mais preocupantes encon-

tra-se a bacia do rio Lis, onde a qualidade da água da

Conformidade com o VMA
(% do nº total de praias analisadas)
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Nota: VMA - Valor Máximo Admissível

totalidade das estações seleccionadas foi considerada

"Muito Má", e as bacias das Ribeiras do Oeste, onde esta

categoria, embora em menor percentagem, atinge ainda

os 57% das estações analisadas. Também as bacias do
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Tejo, do Vouga e do Guadiana apresentaram classifi-

Qualidade das águas balneares interiores

cações de "Má" e "Muito Má" em 2002.

ficativo da conformidade das águas balneares costeiras

e interiores, reflectindo o esforço que tem sido feito no
sentido de garantir o cumprimento dos requisitos da legislação nacional e comunitária. Em 2004 a conformi-

dade obtida em relação ao valor imperativo foi de 97,8%

para as águas costeiras, representando um decréscimo
de 0,6% face a 2003, e de 97,3% para as águas interi-

ores, verificando-se assim um aumento de 0,9% em

Conformidade com o VMA
(% do nº total de praias analisadas)

Na última década tem-se verificado um aumento signi-
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0

relação ao ano anterior. No entanto, a situação não é tão
positiva quanto à conformidade com os valores mais exi-

near de 2003, eles continuam bastante baixos nas águas

to, com 11 novas praias a receber o galardão. O Norte

foi a única região do país onde se registou uma
diminuição do número de bandeiras em relação ao ano
anterior. Para uma interpretação completa destes va-

lores há que ter presente o carácter voluntário das can-

didaturas a este galardão e que o seu número anual é
variável.

Documentos de referência

› Plano Nacional da Água (INAG/MAOT, 2002);

› Estratégia Nacional para o Oceano (PCM, 2003);

› Bathing Water Quality Annual Report - 2004 bathing season (CE/UE,

2005).

Para mais informação

http://snirh.inag.pt/

http://www.vivapraia.com/
http://www.abae.pt/

http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/report/pt.html
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recuperação face aos anos anteriores.
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Bandeiras Azuis (nº)

Vale do Tejo foi a que mais contribuiu para este aumen-

97

Bandeiras azuis atribuídas a zonas balneares

interiores (21,9%), apesar de se observar uma ligeira

número mais elevado desde 1987. A região de Lisboa e

96

Não Conforme

Nota: VMA - Valor Máximo Admissível

(86,5%), embora inferiores aos registados na época bal-

Azul" a 191 praias, mais 29 do que no ano anterior e o

95

Fonte: INAG, 2004

valores continuam altos para as águas costeiras

em 2005, o galardão de qualidade balnear "Bandeira

94

Conforme

gentes recomendados pela legislação. Enquanto que os

A Associação Portuguesa Bandeira Azul (ABAE) atribuiu,

1993
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Fonte: ABAE, 2005
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Ocupação do Território
e Degradação do Solo

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E DEGRADAÇÃO DO SOLO

modelo DPSIR

Uso do solo

20

Estado

› Em 2000 as florestas e a agricultura ocupavam 72% da área total de
Portugal continental;

› A grande parte da floresta nacional (41%) encontra-se na região
Centro, enquanto 43% da agricultura se concentra no Alentejo;

› Entre 1985 e 2000 os territórios artificializados aumentaram cerca de
42%;

› No mesmo período, a vegetação natural foi a classe que mais áreas
perdeu em Portugal continental.

OBJECTIVOS

Uso do solo em Portugal continental, em 2000

› Promover padrões mais elevados de qualidade de vida

em todo o território nacional;

› Valorizar e preservar o património natural e cultural;
› Inverter a tendência de urbanização desregrada, promovendo a contenção e requalificação urbanística;

› Reorientar o sector agrícola para actividades com-

patíveis com a conservação e recuperação dos solos,

protecção dos recursos hídricos e fixação das populações em áreas rurais.
METAS

Território artificializado

Não foram identificadas metas.

Área agrícola

Floresta e meio
semi-natural
Zona húmida

ANÁLISE SUMÁRIA

O Projecto CORINE Land Cover (CLC) foi criado em 1985

pela Comissão Europeia com o objectivo de produzir

uma cartografia de ocupação e uso do solo para os países da União Europeia relativa a um ano próximo de

1990, conforme o país. Desta iniciativa resultou o CLC90

que, no caso português, se baseou em imagens de

0

50 km

Fonte : IA, 2005

satélite de 1985, 1986 e 1987. O CORINE Land Cover

2000 (CLC2000) traduziu-se no levantamento a nível

europeu da ocupação e uso do solo para o ano 2000 e

no registo das alterações verificadas na última década,
por classes de diversos níveis.

Em 2000 a Floresta e a Agricultura eram as classes de

ocupação do solo com maior representatividade, ocu-

pando, em conjunto, 72% do total do território de
Portugal continental. As áreas mistas de Agricultura com
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Áreas Naturais representavam 14% da superfície,

Contribuição percentual de cada NUTS II para a área
nacional de cada classe de ocupação do solo, em 2000

enquanto que as áreas de Vegetação Natural e os

Territórios Artificializados ocupavam apenas 9% e 3%,
respectivamente. As outras ocupações tinham pouca

Territórios
artificializados

essencialmente áreas de rocha nua, massas de água e

Agricultura

representatividade no território nacional (2%), incluindo
zonas húmidas.

Fazendo uma análise por NUTSII, a maior percentagem
da floresta nacional (41%) encontrava-se na região

Centro, enquanto a maioria da ocupação agrícola - considerando quer a Agricultura (43%) quer as áreas mis-

tas de Agricultura com Áreas Naturais (51%) - se concentrava no Alentejo. Os Territórios Artificializados e a

Vegetação Natural predominavam nas regiões Norte e
relativa

de

ocupação

de

Norte

Territórios

valor seja inferior ao das regiões Norte e Centro,

Territórios Artificializados (70 000 ha) foram as únicas

(42%). Esta expansão das áreas artificializadas pode-se

Agricultura com
áreas naturais

em Portugal no período em análise, que se reflectiu no

Floresta

aos fundos concedidos pela União Europeia e às políticas

Vegetação
natural

que mais área perdeu (101 000 ha) em Portugal conti-

Outros

crescimento anual das áreas urbanas, devido sobretudo
económicas adoptadas. A Vegetação Natural foi a classe

nental, o que resultou numa diminuição de cerca de 9%
em relação a 1985.

40%
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justificar pelo elevado crescimento económico verificado

2

4

Variação da área de cada classe entre 1985 e 2000

classes que registaram crescimento, tendo esta última

sido aquela que mais se alterou em relação a 1985

30%
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Fonte: IA, 2005
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Entre 1985 e 2000 a Floresta (94 000 ha) e os

21

6

43

2

22

Vegetação
natural

11

4

26

19

Floresta

23

27

23

Agricultura com
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Centro; contudo, Lisboa era a região com a maior percentagem
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Ocupação do solo em Portugal continental, em 2000
9%

2%

3%

Variação percentual da área de cada classe entre
1985 e 2000, em relação à sua abundância em 1985

34%
Territórios
artificializados

41,2
-1,1

Agricultura

38%

Floresta

Agricultura

Fonte: IA, 2005

14%

Vegetação Natural

Outros

Agricultura com áreas naturais

Territórios Artificializados

Agricultura com
áreas naturais

-3,6
2,8

Floresta
Vegetação
natural

Documentos de referência

› Alterações da Ocupação do Solo em Portugal Continental 1985-2000 (IA,

2005).

Para mais informação

http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000

http://europa.eu.int/comm/environment/land_use/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm
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OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E DEGRADAÇÃO DO SOLO

Variação populacional e Parque
habitacional

modelo DPSIR

21

Pressão / Estado

› Entre 1991 e 2001 manteve-se a tendência de concentração populacional na faixa litoral entre Braga e Setúbal;

› No mesmo período acentuou-se o crescimento populacional nas Áreas
Metropolitanas de Lisboa e do Porto, embora as cidades de Lisboa e
Porto tenham perdido população residente;

› Registou-se o crescimento populacional de alguns concelhos do interior, que integram cidades de média dimensão;

› Em termos de edifícios, mais de um terço do parque habitacional do
País encontra-se na região Norte.
OBJECTIVOS

Estimativa da população residente

› Promover uma distribuição territorialmente equilibrada
› Assegurar políticas de apoio ao desenvolvimento

económico do País de forma a criar condições favoráveis
à fixação das populações nas regiões do interior;

› Estimular iniciativas que contribuam para um sistema

urbano mais policêntrico e para uma relação cidadecampo mais equilibrada.

População residente ( nº de indivíduos)

da população;

10 600 000

10 400 000

10 200 000

10 000 000

METAS

9 800 000

9 600 000

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03

Não foram identificadas metas.

Fonte: INE, 2005

ANÁLISE SUMÁRIA

Estimativa do Parque Habitacional em Portugal,
por NUTS II

A forte litoralização, acentuada pela crescente urbaniza-

1 400 000

ção, tem contribuído para uma gestão do território que

1 200 000

não tem obedecido ao padrão de um ordenamento ter-

descaracterização e pressão do litoral, na desertificação
humana do interior e, consequentemente, na desertifi-

cação dos terrenos agrícolas e outros e, em última
análise, numa redução dos níveis de qualidade de vida
dos cidadãos.

Entre 1991 e 2001 manteve-se a tendência de concen-

tração populacional na faixa litoral do Continente, entre

Braga e Setúbal, observando-se um reforço da rede de
cidades médias e da rede complementar através do

crescimento populacional de alguns concelhos do interi-

or do País que integravam cidades de média dimensão,

1 000 000
Nº de edifícios

ritorial adequado, reflectindo-se frequentemente na

800 000
600 000
400 000
200 000
0
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92
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Norte
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Fonte: INE, 2005
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Madeira
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Alentejo

Nota: Informação relativa à estimativa do número de edifícios clássicos
(com pelo menos um fogo) e do número de alojamentos familiares
clássicos.

sobretudo as capitais de distrito, assim como nos concelhos limítrofes das mesmas. São os casos de
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Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo

Branco e Évora, na maioria das vezes concelhos e sedes

Taxa de Variação da População Residente (1991-2001)

de distrito que usufruíram, entre outros factores, da
dinamização inerente à criação de universidades.

No mesmo período, verificou-se um decréscimo da

população no Alentejo, no interior Norte e Centro e em
algumas áreas do Vale do Tejo, em contraste com o forte

crescimento verificado nas Áreas Metropolitanas de
Lisboa e do Porto, na faixa litoral a norte do Tejo e no
Algarve. No entanto, os núcleos centrais das áreas
metropolitanas - Lisboa e Porto, registaram um

decréscimo populacional significativo, acentuando-se
assim o processo de desertificação dos centros históri-

Variação da População 1991-2001

cos.

Taxa de Crescimento

-38 ‹ % ‹ -20
-19 ‹ % ‹ -10
-9 ‹ % ‹ -5
-4 ‹ % ‹ 0
1‹%‹5
5 ‹ % ‹ 18
18 ‹ % ‹ 51
Municipios inexistentes em 1991

O parque habitacional registou uma forte expansão na
última década, verificando-se um aumento de cerca de
21% no total de alojamentos do País. Este crescimento

foi generalizado a todas as regiões, sobretudo no

Algarve e na região Norte onde as taxas de crescimento
de alojamentos foram superiores à média nacional.

Nestas regiões destacaram-se os concelhos de Albufeira
e da Maia, com uma variação do número de alojamen-

tos, entre 1991 e 2001, superior a 60%. Os concelhos
que registaram uma maior diminuição do número de
alojamentos encontram-se maioritariamente no interior
do País, designadamente os concelhos de Penamacor e
Aguiar da Beira, na região Centro, e Mesão Frio, na

0

50 km

Fonte : INE, 1991 e 2001

Taxa de variação do número de alojamentos (1991-2001)

região Norte.

Em termos de número de edifícios, mais de um terço do
parque habitacional existente no país encontrava-se na

região Norte, seguindo-se a região Centro e Lisboa. As

Viana do
Castelo

de um quarto do total de edifícios existentes em

Castelo Branco

Leiria

› Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (CE/UE, 1999);

› Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação (DGF/MADRP,

Santarém

1999).

http://dismed.eionet.eu.int/

Portalegre

Évora

Lisboa
Setúbal

Beja

Faro
0

Fonte : INE, 1991 e 2001
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Guarda

Coimbra

Documentos de referência

http://www.dgotdu.pt/

Viseu

Aveiro

Portugal à data.

http://www.ine.pt/

Vila Real

Porto

restantes regiões representavam, em conjunto, menos

Para mais informação

Bragança

Braga

50 km

Variação do nº de alojamentos
(1991-2001)
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60%
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Áreas Protegidas com Plano
de Ordenamento

modelo DPSIR

22

Resposta

› Em 2004 foram aprovados os Planos de Ordenamento do Parque

Natural Sintra-Cascais, da Reserva Natural Paul da Arzila e do Parque
Natural Vale do Guadiana;

› Encontravam-se em revisão os Planos de Ordenamento aprovados nos
anos 90;

› A grande maioria dos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas
encontrava-se em 2004 em fase de caracterização e diagnóstico.

OBJECTIVOS

Áreas Protegidas (AP) com Plano de Ordenamento

› Promover a compatibilização entre o desenvolvimento

800 000

sócio-económico e a conservação da natureza e da

700 000

diversidade biológica;

à utilização sustentável das Áreas Protegidas;

› Salvaguardar e optimizar a utilização dos recursos e

valores naturais das Áreas Protegidas.

Superfície de AP (ha)

› Assegurar a permanência dos sistemas indispensáveis

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

METAS

0

Não foram identificadas metas.

1971 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04

Superfície total de AP

Fonte: ICN, 2005

ANÁLISE SUMÁRIA

Os Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP)
que se pretende instituir nestas áreas, através da regu-

lamentação dos usos do solo e condições de alteração

dos mesmos, hierarquizados de acordo com os valores
do património em causa.
Em

1980

foi

aprovado

o

Plano

Preliminar

de

Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, seguindo-

-se a aprovação, em 1988, do Plano de Ordenamento do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Em
1990 e 1991 foram aprovados os Planos dos Parque

Naturais da Serra da Estrela e da Ria Formosa, seguin-

do-se a aprovação dos Planos do Parque Nacional da
Peneda-Gerês e do Parque Natural do Sudoeste

Percentagem da superfície total de Áreas
Protegidas (AP) com Plano de Ordenamento
Superfície das AP cobertas com Planos de Ordenamento
(% da superfície total de AP)

estabelecem a política de salvaguarda e conservação

Superfície de AP com PO

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04
Fonte: ICN, 2005

Alentejano e Costa Vicentina, em 1995. Estes últimos
quatro Planos de Ordenamento encontram-se actual-

mente em fase de revisão. Em 2004 foram aprovados e
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publicados os Planos de Ordenamento do Parque Natural

Sintra-Cascais, da Reserva Natural Paul da Arzila e do
Parque Natural Vale do Guadiana.
Documentos de referência

› Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

(ICN/MA, 1999);

› Plano de Acção do ICN para a implementação da ENCNB 2005-2007

(ICN/MAOT, 2005).

Para mais informação

http://www.icn.pt/

64 | Ocupação do território e degradação do solo | REA2004

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E DEGRADAÇÃO DO SOLO

modelo DPSIR

Agricultura biológica

23

Resposta

› Em 2004 as áreas de agricultura biológica representavam 5,5% da
Superfície Agrícola Utilizada (SAU);

› O Alentejo foi a região onde a agricultura biológica teve maior
expressão em 2004;

› No mesmo ano cerca de metade da área dedicada à agricultura
biológica era ocupada por pastagens;

› Em 2001 Portugal era dos países da UE-15 onde, proporcionalmente, a
agricultura biológica ocupava menor área agrícola e com menor
número de agricultores dedicados a esta actividade.
OBJECTIVOS

Área em Modo de Produção Biológico por região
agrária em Portugal continental e Superfície Agrícola
Utilizada (SAU)

de qualidade, com especial relevância nas áreas protegidas e zonas vulneráveis;

› Aumentar a quota dos produtos de agricultura biológica no mercado dos produtos alimentares;

› Divulgar e promover os produtos alimentares produzi-

dos em MPB junto dos consumidores.
METAS
O

"Plano

Agricultura

200 000

4 000 000

3 500 000

150 000

3 000 000

SAU total (ha)

› Promover o MPB como actividade alternativa viável e

Área em Modo de Produção Biológico (ha)

› Incentivar e apoiar a adesão dos agricultores ao Modo

de Produção Biológico (MPB);

2 500 000

100 000

2 000 000

1 500 000
1 000 000

50 000
0

500 000

1993

94

Alentejo

95

96

97

Biológica

seguintes metas:

o

Desenvolvimento

2004-2007"

estabelece

da

Trás-os-Montes

01

02

03

04

0

Região do Oeste
SAU

Beira Litoral

Entre Douro e Minho

para

99 2000

Algarve

Beira Interior

Nacional

98

Fonte: IDRHa, 2005; INE, 2005

as

› aumentar a SAU afecta ao Modo de Produção Biológico
(MPB) de 3,2% em 2003 para 7% no final de 2007;

Distribuição relativa das áreas ocupadas por agricultura biológica pelas principais culturas em Portugal
continental, em 2004
0,4%

› aumentar a percentagem do número de agricultores

28,5%

aderentes ao MPB de 0,25% em 2003 para 1% no final

de 2007.

0,3%
0,6%
2,5%

ANÁLISE SUMÁRIA

As áreas ocupadas por agricultura biológica têm cresci-

do significativamente, passando, em 11 anos (de 1994
a 2004), de 2 799 ha para 206 524 ha, ou seja, cerca de
5,5% da SAU.

Fazendo uma análise por região agrária, é no Alentejo

que a agricultura biológica tem maior expressão, repre-

sentando cerca de 50% da totalidade do país. Seguem-se

0,8%
0,1%
9,2%

57,4%

Pastagens/Forragens

Frutos secos

Horticultura

Culturas arvenses

Plantas aromáticas

Olival

Vinha

Fonte: IDRHa, 2005

Pousio

Fruticultura
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as regiões da Beira Interior e do Oeste, que em 2004,

Operadores de agricultura biológica em
Portugal continental

juntamente com o Alentejo, representavam 93% da

área de agricultura biológica. Nas restantes regiões

1 400

estas áreas são escassas.

1 200

Desde 1993 tem-se assistido a um aumento significati-

400

vo do número de agricultores dedicados a esta activi-

0

dade. Entre esse ano e 1995 verificaram-se alterações

internacionais. A partir de 1996 passou a haver um con-

Documentos de referência

› Plano Nacional para o Desenvolvimento da Agricultura Biológica (MADRP,

2004).

Para mais informação

http://www.min-agricultura.pt

http://www.idrha.min-agricultura.pt

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_pt.htm
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Fonte: Organic Center Wales, 2003 e FiBI, 2003, in MADRP (2004)
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Portugal

se verifica uma maior adesão a este modo de produção.

99
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Holanda

dicados a essa actividade, sendo a Áustria o país onde

98

Alemanha

área agrícola e com menor número de agricultores de-

97

Grã-Bretanha

Portugal é dos países da UE onde o MPB ocupa menor

(% da área agrícola total)

ultrapassava um milhar.

96

12

Área de agricultura biológica

operadores em MPB em Portugal continental pouco

95

278

(% do nº total de agricultores)

organismo, privado, de certificação entretanto constituí-

cerca de 400 000 agricultores, em 2004 o número de

763

Agricultores e área de agricultura biológica
na UE-15, em 2001

trolo e certificação das áreas e operadores do MPB pelo

tem sido progressivo. No entanto, num universo de

94

Fonte: IDRHa, 2005

maneira a adaptar a agricultura biológica às normas

radores nesse mesmo ano. Desde então, o crescimento

240

73

1993

importantes na estrutura do controlo e certificação, de

do, o que poderá explicar a redução do número de ope-

234

200

1,093

983

560

349

Suécia

ca.

Dinamarca

assim cerca de 94% da área total de agricultura biológi-

600

Finlândia

val com cerca 19%. Estas três culturas representavam

750

800

Itália

(cereais, oleaginosas e proteaginosas) com 24% e o oli-

1 000

Áustria

cerca de 52%, seguindo-se as culturas arvenses

Nº de Operadores

Em 2004 as pastagens ocupavam a maior área, com

1,302

1,196

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E DEGRADAÇÃO DO SOLO

modelo DPSIR

Incêndios florestais

24

Pressão

› Em 2004 a área ardida em Portugal continental atingiu os 129 539 ha;

› A região do País mais afectada foi o distrito de Faro com 24% do total

nacional ardido;

› As Áreas Protegidas mais afectadas pelos incêndios florestais de 2004
foram o Parque Natural do Vale do Guadiana, o Parque Natural da
Arrábida e o Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros.

OBJECTIVOS

Incêndios Florestais em Portugal continental

› Reduzir o número de incêndios florestais, bem como a

40 000

450 000

35 000

400 000

› Promover o ordenamento dos espaços florestais e a

30 000

0

› Garantir o envolvimento activo dos cidadãos na defesa dos espaços florestais.

Distribuição da área ardida por distrito, em 2004

O número de incêndios e área ardida na Rede Nacional

de Áreas Protegidas (RNAP) aumentou desde 1992, com

15 000
10 000
5 000

Fonte: DGRF, 2005
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Portugal continental.

25 000
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seja, cerca de 24% do total da área ardida registada em

30 000

Aveiro

atingido do País em 2004, tendo ardido 30 672 ha, ou

35 000

Setúbal

diminuiu para 129 mil ha). O distrito de Faro foi o mais

0

nº de Incêndios

Área Ardida Total

Coimbra

ficativa em termos da área ardida (de 425 mil ha

Área ardida (ha)

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04

Fonte: DGRF, 2005

Não foram identificadas metas.

relativamente ao ano anterior, com uma redução signi-

100 000
50 000

METAS

uma diminuição ligeira do número de incêndios em 2004

150 000

5 000

afectados por incêndios;

Após a situação extrema ocorrida em 2003, verificou-se

200 000

15 000
10 000

› Recuperar os espaços florestais e naturais quando

ANÁLISE SUMÁRIA

250 000

20 000

Leiria

incêndios;

300 000

25 000

Lisboa

› Reduzir as condições de ignição e de propagação de

350 000

Portalegre

sua gestão sustentável;

Incêndios (nº)

área ardida;

uma ligeira tendência de descida nos últimos anos. A

situação mais grave ocorreu também em 2003, ano em
que o Verão foi excepcionalmente quente em Portugal, e
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em que ardeu 1/4 da área total que havia ardido nos

Nº de incêndios e área ardida na Rede Nacional
de Áreas Protegidas

Em 2004 ocorreram 573 incêndios em Áreas Protegidas,

dos quais resultaram 6 467 ha de área ardida. As Áreas
Vale do Guadiana com 1 767 ha (27% da área total ardi-

da), o Parque Natural da Arrábida com 1 179 ha (18%

da área total ardida) e o Parque Natural das Serras

d’Aire e Candeeiros com 1 001 ha (16% da área total
ardida). O Parque Natural do Vale do Guadiana atingiu,

em 2004, o valor mais elevado de área ardida desde a
sua criação em 1995.

Incêndios (nº)

Protegidas mais afectadas foram o Parque Natural do
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últimos treze anos (1991 a 2003).

1992 93

94

Área Ardida

Documentos de referência

› Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa

(DGF/MADRP, 1998);

› Programa de Acção para o Sector Florestal (MADRP, 2003);
› Princípios de Boas Práticas Florestais (DGF/MADRP, 2003).
Para mais informação

http://www.dgrf.min-agricultura.pt/
http://www.icn.pt/

http://www.snbpc.pt/

http://europa.eu.int/comm/environment/forests/home_en.htm
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Fonte: ICN, 2005
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modelo DPSIR

Erosão Costeira

25

Estado

› Os troços de litoral sujeitos a erosão marinha mais intensa no território continental correspondem às áreas de costa baixa arenosa,

coincidindo muitas vezes com locais onde existe uma elevada pressão
urbana;

› O Norte e o Centro do país foram as regiões que apresentaram os
valores mais elevados de taxas médias de recuo do litoral;

› Em 2001 a extensão da erosão da costa portuguesa elevou-se a 28,5%,
colocando Portugal entre os países da UE mais afectados por este fenómeno.

OBJECTIVOS

› Promover uma gestão integrada e sustentável dos

recursos naturais das zonas costeiras, conciliando a sua
salvaguarda com o desenvolvimento sócio-económico;
› Proteger e valorizar as áreas sensíveis costeiras;
› Requalificar e/ou rever a ocupação urbana nas zonas

costeiras por forma a antecipar eventuais riscos associ-

ados à erosão.
METAS

Concretizar as acções e intervenções previstas nos
Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC).
ANÁLISE SUMÁRIA

Nos últimos anos, as taxas médias de recuo em algumas
áreas do litoral de Portugal continental variavam entre

0,02 e 9,0 metros. No universo destas áreas, o Norte e

Taxa média de recuo em algumas áreas do litoral
Porto Dinheiro 0,02
Lagoa de Óbidos

0,1

Póvoa do Varzim

0,2

Olhos de Água

0,3

Forte Novo

0,7

Aguçadoura

0,7

Baleal

0,9

Ilha de Faro

1,0

Praia do Meco

1,0

Ofir

2,1

Espinho/Cortegaça

3,2

Costa
Nova-Vagueira

8,0

Furadouro

9,0

0

1

2

Fonte: INAG, 2003

3
4
5
6
Taxa média de recuo (m/ano)

7

8

9

o Centro do país apresentam os valores mais elevados
de taxas médias de recuo.

Da análise realizada pelo INAG à costa portuguesa pode
concluir-se que os principais problemas de risco de
erosão costeira se encontram no trecho entre a Foz do

Douro e a Nazaré, onde existe um intenso e generaliza-

do processo erosivo numa costa arenosa baixa, com

escassa alimentação aluvionar e que é objecto de um
clima de agitação marítima severo. Salientam-se os sec-

tores Espinho - Ovar e Aveiro - Areão, onde foram cons-

truídos extensos campos de esporões e defesas frontais,
a que se segue o trecho que vai de Caminha à foz do

Douro, em especial os troços nas imediações da foz e
dos rios principais.
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Saliente-se ainda o trecho que vai de Vilamoura à foz do

Zonas de risco na orla costeira

Guadiana, sendo que na parte ocidental o recuo das

arribas se deve essencialmente à construção da marina
de Vilamoura e às obras de defesa da Quarteira; os
problemas erosivos que se fazem sentir no cordão litoral

arenoso que se estende para oriente de Faro devem-se
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.
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.
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.
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.

GUARDA

Vagos
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.

Cantanhede

COIMBRA

Figueira da Foz

Figueira da Foz

acuidade entre o Cabo Mondego e São Pedro de Moel),

Pombal

que estão, na generalidade dos casos, associados à

S. Pedro
de Moel

S. Martinho do Porto

Rocha do Gronhol
Praia de Peniche

Praia do Algodio

Ericeira

Mafra

Cascais

Estoril
Cova do Vapor
Praias de S. João

dos com a erosão costeira na Europa - indicam que
28,5% da costa nacional é afectada pela erosão, o que

.

.

PORTALEGRE

SANTARÉM

Torres Vedras

Sintra

tivo recolher informação sobre os problemas relaciona-

Caldas da Rainha

Lourinhã

Praia da Areia Branca

.

CASTELO BRANCO

LEIRIA

Nazaré

Óbidos
Peniche

Praia de Porto Dinheiro

Praia da Calada

.

Marinha Grande
Alcobaça

Nazaré

queda de arribas por movimentos de vertente de massa.

Costa arenosa (avanço do mar)

Costa rochosa (recuo de arribas)

.

LISBOA

Almada

Sesimbra

Intenso

Menos intenso

Grândola

.

BEJA
BEJA

Sines

Praia do Carvalhal

nia (32,8%), Eslovénia (30,4%) e Grécia (28,6%). A Fin-

Muito intenso

ÉVORA

Santiago do Cacém

ultrapassado pela Polónia (55%), Chipre (37,9%), Letó-

Troços de risco elevado

.

.

SETÚBAL

Praia da Galé - Fontainhas

coloca Portugal nos primeiros lugares da lista, apenas

erosão (0,04%).

.

Póvoa de Varzim

Matosinhos

No restante litoral ocorrem problemas locais (com maior

lândia é o país da UE cujo litoral apresenta uma menor

.

BRAGA

Esposende

Pedrinhas

locais estão também sujeitos a galgamentos.

de Ambiente da Comissão Europeia que tem como objec-

VIANA DO CASTELO

Aguçadoura

permanece sobre este estreito cordão de areia. Estes

Os resultados do EUrosion - projecto da Direcção Geral

.

Mindelo
Ponta da Gafa

sobretudo à ocupação humana feita no passado e que

.

BRAGANÇA
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Odemira
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50 km

Fonte : INAG, 2005

Documentos de referência

› Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for

Sustainability (CE/UE, 2004);

› Estratégia Nacional para o Oceano (PCM, 2003).
Para mais informação

http://www.inag.pt

http://www.eurosion.org/

http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm

Extensão da erosão costeira em 2001,por país
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Resíduos

RESÍDUOS

modelo DPSIR

Produção de resíduos

26

Pressão

› Cada habitante de Portugal continental produz diariamente cerca de
1,2 kg de Resíduos Urbanos (RU), montante que se encontra entre os
mais baixos dos países da UE e inferior à média comunitária;

› Em 2002 foram produzidos 13 milhões de toneladas de Resíduos

Industriais. Os Resíduos Industriais Perigosos (RIP) constituem aproximadamente 1,4% do total de Resíduos Industriais.

OBJECTIVOS

Produção e capitação de Resíduos Urbanos em
Portugal Continental

Produção de RU (milhões de t)

domínio da gestão dos resíduos;

› Promover a aplicação da hierarquia de operações de

gestão

de

resíduos

reiterada

no

6º

Programa

Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente.
METAS

4,5

3,0

1,5

Fonte: INR, 2005

25 000 000

analisados

20 000 000

relativa de cerca de 20%, tanto para a totalidade dos
resíduos industriais, como para os resíduos industriais
perigosos (RIP).

Produção R.Industriais (t)

tativos de resíduos industriais aponta para uma redução
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Produção de RU

definidas no âmbito do Plano Nacional de Prevenção de

dústrias Gráficas e Transformadoras de Papel, Madeira e
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0,5

Para os Resíduos Industriais (RI): metas e estratégias

Borracha e Recauchutagem de Pneus, Cortumes, In-

400
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anualmente.

Têxtil,
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valores de 4,5 milhões de toneladas de RU produzidos

Metalomecânica,

800

2,5

Resíduos Sólidos Urbanos), que apontam para 2005

e
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3,5

definidas no âmbito do PERSU (Plano Estratégico dos

(Metalurgia

1 200

4,0

0,0

Para os Resíduos Urbanos (RU): metas e estratégias

2015. No caso específico dos 10 sectores primeiramente

1 400

5,0

planeamento, quer sectoriais, quer nacionais, no

Capitação de RU (g/hab/dia)

› Dotar progressivamente o País com instrumentos de

15 000 000
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5 000 000
0

1998

Fonte: INR, 2004

99
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ANÁLISE SUMÁRIA

O aumento do consumo de materiais pelas actividades

económicas reflecte-se também numa maior produção
de resíduos.
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A produção de Resíduos Urbanos (RU) em Portugal con-

Produção de Resíduos Industriais Perigosos

tinental atingiu, em 2004, 4,5 milhões de toneladas, ou

300 000

pode considerar-se dentro da meta estabelecida para

250 000

2005, de 4,5 milhões de toneladas/ano. Portugal man-

tém uma das mais baixas capitações de RU da União
Europeia a 25, inferior à média comunitária. Em termos
regionais, Lisboa e Norte são as regiões onde se verifica

a maior produção de RU, quer devido à maior densidade
populacional aí registada, quer ao facto de serem zonas

onde existe uma maior concentração de actividades

Produção de R.I.Perigosos (t)

seja, cerca de 1,2 kg por habitante e por dia. Este valor

económicas, entre outras razões possíveis.

200 000
150 000
100 000
50 000
0

A totalidade da população portuguesa é servida por sis-

temas de recolha de RU e todo o território está coberto
por sistemas inter ou multimunicipais de tratamento e
valorização de resíduos.

foram produzidos cerca de 13 milhões de toneladas, dos

foram produzidos mais resíduos industriais, banais e
perigosos, seguida da região Centro.

Em 2003 foram produzidas cerca de 64 mil toneladas de
resíduos hospitalares (RH) nos Hospitais e Centros de

Saúde do Serviço Nacional de Saúde, das quais apenas
11 mil toneladas correspondem a resíduos perigosos,
pertencentes ao Grupo III (resíduos hospitalares de

risco biológico) e ao Grupo IV (resíduos hospitalares
específicos). A maior produção diz respeito ao Grupo I
(resíduos equiparados a urbanos) e ao Grupo II (resídu-

os hospitalares não perigosos), que não estão sujeitos a
tratamentos específicos, podendo ser equiparados a
urbanos.

Produção de Resíduos Hospitalares (kg)

distribuição regional, a região de Lisboa foi aquela onde
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Fonte: DGS, 2005
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Produção de Resíduos Hospitalares em 2003,
por
2003 grupo
16%

2%

Documentos de referência

› Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (INR/MA, 1997);
› Plano Estratégico dos Resíduos Industriais (INR/MAOT, 2001);

› Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (INETI/INR, 2001);
› Estudo de Inventariação de Resíduos Industriais (INR/MCOTA, 2003);
› Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (MA/MS, 1998).
Para mais informação

http://www.inresiduos.pt

82%

http://www.dgsaude.pt

Grupo I + II

Fonte: DGS, 2005
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01

70 000 000

quais 187 mil são perigosos, ou seja, os resíduos indus-

total de resíduos industriais produzidos. Relativamente à

98

Produção de Resíduos Hospitalares (Hospitais
e Centros de Saúde do SNS)

No que diz respeito aos resíduos industriais, em 2002
triais perigosos constituem aproximadamente 1,4% do

1997

Fonte: INR, 2004

Grupo III

Grupo IV

03

RESÍDUOS

modelo DPSIR

Tratamento e destino final de resíduos

27

Resposta

› Em 2004 cerca de 66% dos Resíduos Urbanos (RU) produzidos tiveram
como destino final o aterro sanitário, 20% a incineração, 7% a compostagem e 7% a recolha selectiva;

› As metas definidas no Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos
(PERSU), para 2005, ainda estão longe de ser alcançadas, nomeadamente nas vertentes da compostagem e reciclagem;

› As quantidades de Resíduos Industriais (RI) sujeitos a movimento

transfronteiriço, quer para valorização, quer para eliminação foram,
em 2004, superiores aos registados em 2003, em cerca de 21 mil
toneladas.
OBJECTIVOS

valorização, diminuindo a necessidade de operações de

eliminação;

› Arranjar alternativas sustentáveis à deposição de resíduos em aterros sanitários;

› Gerir adequadamente os resíduos, em particular os
Resíduos Industriais Perigosos, garantindo a protecção

da saúde e do ambiente.
METAS

Tratamento e destino final (% do total de RU)

› Incentivar a minimização da produção de resíduos e a

Tratamento e destino final dos Resíduos Urbanos
em Portugal Continental
100
80
60
40
20
0

1994 95

Para os Resíduos Urbanos (RU): metas e estratégias

Lixeira

definidas no âmbito do Plano Estratégico dos Resíduos

23% de eliminação em aterro, 22% de incineração com

em 2006, 2009 e 2016, respectivamente.
ANÁLISE SUMÁRIA

Em 2004 cerca de 66% dos RU produzidos tiveram como

destino final o aterro sanitário, 20% a incineração, 7%

a compostagem e 7% a recolha selectiva. Apesar do

progresso verificado no tratamento e destino final de RU

Tipos de valorização de Resíduos Industriais

em aterro: 75%, 50% e 35%, a alcançar faseadamente

Aterro Sanitário
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Compostagem

04

Metas Metas
PERSU PERSU

2000 2005
Incineração

R13

Para os Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB):

como metas os seguintes limites de deposição de RUB

99

Resíduos industriais perigosos (RIP) valorizados,
por tipo de operação

aproveitamento de energia e 25% de reciclagem.

tiva à deposição de resíduos em aterros, que impõe

98

Fonte: INR, 2005

ano de 2005, concretamente 25% de compostagem,

a Directiva 1999/31/CE do Conselho,de 26 de Abril, rela-

97

Recolha Selectiva

Sólidos Urbanos (PERSU), que apontam valores para o

Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, que transpõe
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nos últimos anos, estes números estão ainda longe das

Nota:
R01 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de
energia
R02 - Recuperação/regeneração de solventes
R03 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras
transformações biológicas)
R04 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas
R05 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas
R06 - Regeneração de ácidos ou de bases
R07 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição
R08 - Recuperação de componentes de catalisadores
R09 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos
R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente
R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas
de R1 a R10
R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11
R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas
de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da
recolha, no local onde esta é efectuada)

metas definidas no PERSU, que aponta, em 2005, para
25% de compostagem e 25% de recolha selectiva.

No que diz respeito aos problemas relacionados com os
destinos finais a dar aos Resíduos Industriais Perigosos

(RIP), tem sido mais complexo encontrar uma resposta

adequada. No âmbito do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3
de Janeiro, que define as directrizes de actuação para a

gestão de RIP, ficou patente uma estratégia de dotar o
país

com

Centros

Integrados

de

Recuperação,

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER). Estes Centros serão unidades integradas que con-

jugam as melhores tecnologias disponíveis, permitindo

viabilizar uma solução específica para cada tipo de resí-

Resíduos industriais perigosos (RIP) eliminados,
por tipo de operação

duo, de forma a optimizar as condições de tratamento e

D15

a minimizar os custos do mesmo. Os CIRVER con-

quantidades "exportadas" de RIP, evitando custos
acrescidos para as empresas portuguesas que actualmente não possuem alternativa viável ao recurso ao
movimento transfronteiriço de resíduos.

As quantidades de resíduos sujeitos a movimento trans-

fronteiriço, quer para valorização, quer para eliminação

foram, em 2004, superiores aos registados no ano anterior em cerca de 21 mil toneladas, sendo este o valor

mais alto registado até ao momento. À semelhança do

D14

Tipos de eliminação de Resíduos Industriais

tribuirão para a auto-suficiência do País, reduzindo as

que se tem verificado em anos anteriores, a quantidade

D13
D12
D10
D9

D8

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1

de resíduos enviados para eliminação é bastante superi-

0

or à dos resíduos enviados para valorização.
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10 000
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Fonte: INR, 2003

O principal país de destino dos resíduos sujeitos a movi-

30 000

2002

40 000

50 000

60 000

Nota:
D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior
D2 - Tratamento no solo
D3 - Injecção em profundidade (por exemplo, injecção de resíduos por bom
bagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.).
D4 - Lagunagem
D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos
D6 - Descarga para massas de águas, com excepção dos mares e dos oceanos
D7 - Descarga para os mares e/ou oceanos, incluindo imersão nos fundos
marinhos
D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do pre
sente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeita
dos por meio de qualquer uma das operações enumeradas de D1 a D12
D9 - Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do
presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer uma das operações enumeradas de D1 a D12
D10 - Incineração em terra
D11 - Armazenagem permanente
D12 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12.
D13 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13.

mento transfronteiriço por Portugal continua, em 2003 e

à semelhança dos últimos anos, a ser Espanha, quer
para valorização, quer para eliminação, havendo regis-

tos igualmente para a Alemanha, Bélgica, França, Itália
e Áustria.

Documentos de referência

—

Para mais informação

http://www.inresiduos.pt

Resíduos sujeitos a movimento transfronteiriço
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Valorização de resíduos
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Resposta

› Os quantitativos de resíduos retomados pela Sociedade Ponto Verde
(SPV) têm aumentado todos os anos, tendo atingido cerca de 271 mil
toneladas em 2004;

› A taxa de reciclagem de resíduos de embalagem em Portugal foi, em

2003, de 37%, e a taxa de valorização de embalagens atingiu os 51%;

› Os resíduos de embalagem de plástico são aqueles que apresentam a
taxa de reciclagem mais baixa (9%) e os resíduos de embalagem em
metal os que apresentam a taxa de reciclagem mais alta (53%).

OBJECTIVOS

Quantidades retomadas por material

› Aumentar as taxas de reciclagem de todos os materi-

280 000
260 000

ais e, em particular, dos plásticos e da madeira.

A Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, estabelece como
metas relativas aos resíduos de embalagem atingir, até

Quantidade retomada (t)

METAS

240 000

final de 2005, 50% de taxa de valorização e 25% de
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taxa de reciclagem, valores globais.

0

Complementarmente, para aquela taxa de reciclagem,
peso.

seguintes materiais de embalagem: vidro e papel/cartão

é, no caso dos Sistemas de Gestão de RU que contratu-

alizaram com a Sociedade Ponto Verde (SPV), da
responsabilidade desta entidade gestora, através de
cada uma das fileiras de materiais existentes. As quan-

02

Papel/Cartão

03
Metais

04

Madeira

1 200 000

15%.

e encaminhados para reciclagem. Este encaminhamento

01

1 400 000

- 60%; metais - 50%; plásticos - 22.5%; madeiras -

ecopontos ou porta-a-porta, são posteriormente triados

2000

Produção de resíduos de embalagens face às quantidades recicladas e valorizadas energeticamente

São também discriminadas metas de reciclagem para os

1 000 000
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Urbanos (RU) que são recolhidos selectivamente nos

Plástico

Fonte: SPV, 2005

plásticos) deverá contribuir com pelo menos 15% em

Os resíduos de embalagens integrados nos Resíduos
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ANÁLISE SUMÁRIA
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Valorização Energética

tidades retomadas pela SPV têm aumentado todos os

anos, atingindo cerca de 271 mil toneladas de resíduos
retomados em 2004.
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A taxa de reciclagem de resíduos de embalagem em

Taxas de reciclagem e de valorização de Resíduos de
embalagens em Portugal

valorização rondou os 51%.

A taxa de reciclagem dos resíduos de embalagem de
papel/cartão estabilizou nos últimos anos, com valores
na ordem dos 50%. A reciclagem da fileira do metal é

uma prática mais recente, mostrando um crescimento

significativo nos últimos anos; em 2003 a taxa de reci-

clagem de embalagens de metal atingiu os 53%. A taxa
de reciclagem dos resíduos de embalagem de plástico é
a que tem apresentado valores mais baixos (abaixo dos
15%).

Pese embora em 2003 ainda não se ter atingido, para o
caso dos plásticos, a quota mínima de reciclagem pre-

vista, Portugal cumpriu com 2 anos de antecedência as
metas globais de 25% e de 50% de reciclagem e valorização estipuladas na Directiva 94/62/CE.
Documentos de referência

› Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (INR/MA, 1997).
Para mais informação

http://www.inresiduos.pt

http://www.pontoverde.pt
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Taxa de reciclagem e valorização
(% dos resíduos de embalagem recolhidos)

Portugal foi, em 2003, de 37%. Por seu turno a taxa de
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Ruído

RUÍDO

Diagnóstico relativo à situação dos
mapas de ruído

modelo DPSIR

29

Resposta

› Estão em curso, desde 2003, os trabalhos conducentes à elaboração de
mapas de ruído pelos municípios;

› Foi atribuído apoio financeiro a 67% dos municípios em Portugal continental para a elaboração de mapas de ruído;

› Quando os municípios cumprirem os seus compromissos nesta matéria,
59% da área de Portugal continental fica coberta por mapas de ruído, o
que equivalerá a 71% da população residente no Continente.

OBJECTIVOS

Protocolos realizados entre o IA e os municípios

› Prevenir e controlar as emissões de ruído e, conse-

quentemente, diminuir a população exposta a ruído
ambiente;

› Avaliar a população exposta aos diferentes níveis

sonoros;

› Informar os cidadãos de modo a mobilizar a comu-

1ª FASE

2ª FASE

145

43

188

43.135

11.366

54.501

5.600.686

1.480.325

7.081.011

(2003)

Municípios (n.º)
Área abrangida (km2)
População residente (n.º)

(2004)

TOTAL

nidade a obter, ou realizar ela própria, melhorias signi-

% área em relação à área
total de Portugal continental

47

12

59

exposta.

% residentes em relação à
população residente em
Portugal continental

56

15

71

% Concelhos em relação ao
n.º total de Concelhos de
Portugal continental

52

15

67

ficativas na redução do ruído ambiente a que está

METAS

Todos os municípios deverão possuir mapas de ruído
como ferramenta de suporte à elaboração/revisão dos

Planos Directores Municipais - PDM; Os municípios deve-

Fonte: IA, 2005

rão elaborar planos municipais de redução de ruído nas
zonas críticas.

ANÁLISE SUMÁRIA

A elaboração dos mapas de ruído inclui, genericamente
e na maioria dos casos, modelação digital do terreno,

identificação de fontes de ruído - tráfego rodoviário, fer-

roviário e aéreo, ruído industrial - e medições no terreno
para calibração do modelo, constituindo um valioso
instrumento de apoio à gestão territorial, nomeada-

mente na área do controlo e redução da poluição sonora e das actividades que lhe dão origem.

A elaboração dos mapas de ruído é responsabilidade dos
municípios e deve seguir aos métodos provisórios de
cálculo referidos no Anexo II (2.2) da Directiva
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2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de

25 de Junho, ainda não transposta para a legislação
nacional.

Diagnóstico relativo à situação dos mapas de ruído a
31 de Dezembro de 2004

Em 2007 a maioria dos municípios deverá ter procedido
à elaboração destes mapas.

Braga

Durante o ano 2003 decorreu a 1ª fase de candidatura
ao Programa de Apoio Financeiro no âmbito do Regime

Porto

Legal sobre Poluição Sonora (RLPS). Muitos municípios,

em associação ou individualmente, candidataram-se ao

Aveiro

apoio financeiro dado pelo Estado para a elaboração dos
fase de candidaturas foram apoiados 145 municípios, o

nental. Com esta iniciativa, e se todos estes municípios

km2) terão mapa de ruído à escala concelhia, ou seja,

Viseu

Santarém

Lisboa

!

Évora

Setúbal

56% da população residente (5 605 547 residentes).

Programa referido, onde 43 municípios não contempla-

dos na 1ª fase foram apoiados, perfazendo até ao

momento um total de 188 municípios apoiados. Se

Faro

todos eles cumprirem o que foi assumido no Programa,

coberta por mapas de ruído, o que equivalerá a 71% da
população residente no Continente (7 081 011 residentes).

No mapa apresentado indicam-se os municípios de
Portugal continental que receberam apoio financeiro e os

que, até final de 2004, tinham finalizado e entregue ao
Instituto do Ambiente, para apreciação, o mapa de ruído
respectivo.

Existem 89 municípios não abrangidos por este

Programa de Apoio, o que não significa que não estejam, individualmente, a trabalhar para este efeito.
Para mais informação

http://www.iambiente.pt

http://europa.eu.int/comm/environment/noise/home.htm
http://www.euro.who.int/noise/
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Portalegre

Protocolos em vigor [188]

Municípios sem protocolo [89]

Mapas de ruído entregues [69]
Beja

Durante 2004 decorreu a 2ª fase de candidaturas ao

59% da área de Portugal continental (54 501 km2) fica

Guarda

Castelo Branco

Leiria

que equivale a 53% dos municípios de Portugal conti-

fase, cerca de 47% do território continental (43 407

Vila Real

Coimbra

mapas de ruído referentes à sua área. No total da 1ª

cumprirem o compromisso assumido nesta primeira

Bragança

Viana do Castelo

0

Fonte : IA, 2005

50 km

Acrónimos
ABAE

Associação Bandeira Azul da Europa

AP

Áreas Protegidas

ADENE
APREN
CCDR
CE

CH4

CIRVER
CLC

CLRTAP

CME
CO

CO2

COV

COVNM
DGA

DGEEP
DGGE

Agência para a Energia

Associação Portuguesa de Produtores Independentes de
Energia Eléctrica de Fontes Renováveis

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Comissão Europeia
Metano

Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação
de Resíduos Perigosos
CORINE Land Cover

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution -

Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriça a
Longa Distância

Consumo de Materiais pela Economia
Monóxido de carbono
Dióxido de Carbono

Compostos Orgânicos Voláteis

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos
Direcção-Geral do Ambiente

Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento
Direcção-Geral de Geologia e Energia

DGOTDU Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
DGRF
DGS
DMI

DPSIR
E4

EDEC
EEA

EMAS

ENCNB
ETAR

Desenvolvimento Urbano

Direcção-Geral dos Recursos Florestais
Direcção-Geral da Saúde
Direct Material Input

Driving Forces – Pressures – State – Impacts – Responses
Eficiência Energética e Energias Endógenas

Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário
European Environment Agency

Environment Management and Auditing System

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Eurostat Serviço de Estatística das Comunidades Europeias
FER

Fontes de Energia Renováveis

HFC

Hidrofluorcarbonetos

GEE
IA

ICN

IDRHa

Gases com Efeito de Estufa
Instituto do Ambiente

Instituto da Conservação da Natureza

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
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IM

Instituto de Meteorologia

INE

Instituto Nacional de Estatística

INAG
INPRI
INR

INSAAR
IPCC

Instituto Nacional da Água

Inventário Nacional da Produção de Resíduos Industriais
Instituto Nacional de Resíduos

Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e
de Águas Residuais

Intergovernmental Panel for Climate Change - Painel
Intergovernamental para as Alterações Climáticas

IQAr

Índice de Qualidade do Ar

ISO

International Organization for Standardization

IRAR
MADRP
MAOT

MCOTA
MPB

MSSFC
MTD
N2O

NECD

Instituto Regulador de Águas e Resíduos

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente

Modo de Produção Biológico

Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança
Melhores Tecnologias Disponíveis
Óxido nitroso

National Emmissions Ceilings Directive - Directiva
comunitária dos Tectos de Emissão

NH3

Amónia

NUTS

Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos

NO2

O3

OCDE
ONU

PDM

Dióxido de azoto

na União Europeia
Ozono

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico

Organização das Nações Unidas
Plano Director Municipal

PEAASAR Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de

Saneamento de Águas Residuais

PERAGRI Plano Estratégico dos Resíduos Agro-Industriais
PERH

Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares

PESGRI

Planos Estratégico dos Resíduos Industriais

PERSU
PFC
PIB

PM10
PNA

PNAC

PNALE

PNAPRI
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Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos
Perfluorcarbonetos

Produto Interno Bruto

Particulate Matter (partículas) com diâmetro inferior a 10 Ìm
Plano Nacional da Água

Programa Nacional para as Alterações Climáticas

Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2
Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais

POAP

Plano de Ordenamento das Áreas Protegidas

PRIME

Programa de Incentivos à Modernização da Economia

POOC
RCM
REA

RGR
RH
RI

RIP

RLPS

RNAP
RU

SAU
SF6

SGA

SMAS

SNBPC
SNIRH
SNS
SO2

SPV
tep

TOFP
UE

UNFCCC
VMA

VMR

Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Resolução de Conselho de Ministros
Relatório do Estado do Ambiente
Regulamento Geral do Ruído
Resíduos Hospitalares
Resíduos Industriais

Resíduos Industriais Perigosos

Regime Legal sobre Poluição Sonora
Rede Nacional de Áreas Protegidas
Resíduos Urbanos

Superfície Agrícola Utilizada
Hexafluoreto de enxofre

Sistemas de Gestão Ambiental

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
Serviço Nacional de Saúde
Dióxido de enxofre

Sociedade Ponto Verde

tonelada equivalente de petróleo

Tropospheric Ozone Forming Potential - Formador Potencial
de Ozono Troposférico

União Europeia

United Nations Framework Convention on Climate Change Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas
Valor Máximo Admissível

Valor Máximo Recomendável
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Definições
Adulto equivalente - é calculado utilizando a escala modificada da

OCDE, que atribui a um adulto (i.e. pessoa com idade superior a 14

anos) o valor 1,0 , a cada um de outros adultos 0,5 e a cada criança 0,3.
(Fonte: Eurostat)

Aglomeração [Domínio Ambiental: Ar] - de acordo com o artigo 2º, da

Directiva-Quadro, é uma zona caracterizada por uma concentração de

população superior a 250 000 habitantes ou, quando a concentração de

população for inferior ou igual a 250 000 habitantes, uma densidade
populacional que justifique que os Estados-membros façam a avaliação

e gestão da qualidade do ar ambiente. Por outro lado, o Decreto-Lei n.º
276/99 define aglomeração como “zona caracterizada por um número de

habitantes superior a 250 000, ou em que a população seja igual ou fique
aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior a 50 000,
sendo a densidade populacional superior a 500 hab/km2”. Estas

definições estão, assim, relacionadas com parâmetros estatísticos da
população residente nessa área.

(Fonte: DGA/FCT-UNL, 2001)

Águas balneares - todas as águas que sejam autorizadas para uso de

banhos pelas entidades competentes e activamente promovidas a nível

local, regional, nacional ou internacionalmente (ou que se pretenda que
o venham a ser de futuro) e/ou, não sendo áreas proibidas, sejam
regularmente utilizadas para banhos por um número considerável de
banhistas locais e/ou visitantes.

(Fonte: SNIRH-INAG)

Águas residuais - são águas usadas e que podem conter quantidades

importantes de produtos em suspensão ou dissolvidos, com acção

perniciosa para o ambiente. As águas de arrefecimento não são
consideradas.

(Fonte: INE)

Alojamento - local distinto e independente que, pelo modo como foi

construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina a

habitação, na condição de, no momento de referência, não estar a ser

utilizado totalmente para outros fins.

(Fonte: INE)

Alojamento familiar clássico - local distinto e independente, constituído

por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de

carácter permanente, ou numa parte distinta do edifício (do ponto de
vista estrutural), que considerando a maneira como foi construído,

reconstruído, ampliado ou transformado se destina a servir de habitação,
normalmente, apenas de uma família/agregado doméstico privado. Deve

ter uma entrada independente que dê acesso (quer directamente, quer

através de um jardim ou um terreno) a uma via ou a uma passagem
comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, etc.). As
divisões

isoladas,

manifestamente

construídas,

ampliadas

ou

transformadas para fazer parte do alojamento familiar clássico/fogo são

consideradas como parte integrante do mesmo.
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(Fonte: INE)

Caudais captados - quantidade de água obtida através dos pontos de

captação de águas superficiais ou subterrâneas efectivamente utilizados.

O caudal de exploração considerado deve ser o caudal máximo que em

cada momento garanta as boas condições de funcionamento dos
equipamentos e a disponibilidade continuada dos recursos hídricos onde
se processa a captação.

(Fonte: INE)

Consumo industrial de água - o consumo efectuado pelas indústrias,

incluindo a hoteleira e de restauração, e todos os consumos equivalentes
a actividade fabril e industrial.

(Fonte: INE)

Consumo de Materiais pela Economia (CME) - Consumo de todos os

materiais com valor económico extraídos no país (Extracção doméstica),

por diversas actividades económicas primárias, assim como todos os
materiais importados, sejam eles matérias-primas, produtos semiacabados ou produtos finais.

Consumo residencial e dos serviços de água - o consumo residencial é

o habitacional e corresponde à usual designação de “doméstico”; o
consumo dos serviços corresponde ao efectuado pelo sector dos serviços
e ainda pelas autarquias locais, as escolas, todos os estabelecimentos do
Estado (excepto os fabris), as Instituições Particulares de Solidariedade
Social e as colectividades, entre outros.

(Fonte: INE)

Desempregado de longa duração - trabalhador sem emprego, disponível

para o trabalho e à procura de emprego há 12 meses ou mais. Nos casos
dos desempregados inscritos nos Centros de Emprego, a contagem do

período de tempo de procura de emprego (12 meses ou mais) é feita a
partir da data de inscrição no Centros de Emprego.(Fonte: INE)

Edifício - construção independente, coberta, limitada por paredes

exteriores ou paredes meias que vão das fundações à cobertura,

destinada a servir de habitação (com um ou mais alojamentos/fogos) ou
outros fins.

(Fonte: INE)

Eliminação [Domínio Ambiental Resíduos] - as operações que visem dar

um destino final adequado aos resíduos, identificadas em portaria do
Ministro do Ambiente.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro)

Energia primária - energia produzida a partir de fontes renováveis e não

renováveis (carvão, energia eléctrica, petróleo, gás natural, gases e
outros derivados, calor, renováveis).

Energia final - energia utilizada directamente pelo consumidor ou

utilizador final, nas suas diversas fontes (não inclui a energia utilizada
nos processos de transformação e as perdas inerentes).

Estações de tratamento de águas residuais (ETAR) - instalação que

permita a reciclagem e a reutilização das águas residuais de acordo com
parâmetros ambientais aplicáveis ou outras normas de qualidade. São os

locais onde se sujeita as águas residuais a processos que as tornam
aptas, de acordo com as normas de qualidade em vigor ou outras
aplicáveis, para fins de reciclagem ou reutilização.

(Fonte: INE)

REA2004 | Definições | 87

Estimativa do Parque Habitacional - informação relativa à estimativa do

número de edifícios clássicos (com pelo menos um fogo) e do número de
alojamentos familiares clássicos.

(Fonte: INE)

Intensidade Carbónica - Emissões de GEE (CO2 eq.)/PIB
Intensidade Energética - Consumo de energia/PIB
Limiar de pobreza (ou linha de pobreza) - valor correspondente a 60%

da mediana do rendimento nacional por adulto equivalente.

(Fonte: Eurostat)

Mapas de ruído - representação dos níveis de exposição a ruído

ambiente exterior, indicando as áreas e os contornos das zonas de ruído

às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em
dB(A).

Modo de Produção Biológico (MPB) - sistema de produção que se baseia

na interacção dinâmica entre o solo, as plantas, os animais e os seres
humanos, considerados como uma cadeia indissociável, em que cada elo

afecta os restantes, e que promove e melhora a saúde do ecossistema
agrícola, ao fomentar a biodiversidade, os ciclos biológicos e a actividade
biológica dos solos; é conseguido através do uso de métodos culturais,
biológicos e mecânicos em detrimento da utilização de materiais
sintéticos.

(Fonte: MADRP -IDRHa)

Paridades Poder de Compra (PPC) - taxa de conversão de moeda que

possibilita a comparação internacional do volume do PIB e outros
indicadores económicos, tomando em consideração as diferenças de
níveis de preços entre os diferentes países. Para tal, comparam-se os

preços de cabazes de bens e serviços representativos e comparáveis

entre países. O cabaz incluiu cerca de 3 000 itens cobrindo toda a gama

de bens e serviços que compõem o PIB (consumo de bens e serviços,
serviços da administração, bens de equipamento, projectos de
construção).

(Fonte: Eurostat)

PIB a Preços Constantes - mede o PIB aos preços do ano de referência.
População activa - conjunto de indivíduos com idade igual ou superior à

permitida por lei para exercer actividade profissional que no período de
referência constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens
e

serviços

que

desempregados).

entram

(Fonte: INE)

no

circuito

económico

(empregados

e

População desempregada - abrange todos os indivíduos com idade igual

ou superior a 15 anos que, no período de referência, se encontravam
sem trabalho, estavam disponíveis para começar a trabalhar nas

próximas duas semanas e fizeram diligências ao longo das últimas quatro
semanas para encontrar um emprego.

(Fonte: INE)

Produto Interno Bruto (PIB) - soma dos valores monetários de todos os

bens e serviços finais produzidos na economia doméstica pelos factores
de produção residentes nessa economia, durante um período específico
de tempo, normalmente um ano.
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Reciclagem - valorização dos resíduos, nos quais se recuperam e/ou

regeneram as suas matérias constituintes, por forma a dar origem a
novos produtos.

Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) - abrange áreas protegidas

de âmbito nacional – Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural e
Monumento Natural – , de âmbito regional ou local – Paisagem Protegida
– e áreas protegidas de estatuto privado – Sítio de Interesse Biológico.

Rendimento do agregado por adulto equivalente - total do rendimento

monetário anual de um agregado doméstico privado, no ano anterior à
pesquisa, dividido pelo número de adultos equivalentes desse agregado
doméstico privado.

(Fonte: Eurostat)

Rendimento antes de transferências sociais - rendimento total do

agregado doméstico privado subtraído de todas as transferências sociais

recebidas. Todos os rendimentos considerados são rendimentos anuais
monetários líquidos.

(Fonte: Eurostat)

Resíduos Industriais (RI) - resíduos gerados em actividades industriais,

bem como os que resultem das actividades de produção e distribuição de
electricidade, gás e água.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro)

Resíduos Perigosos - resíduos que apresentem características de

perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os

definidos em portaria dos Ministros da Economia, da Saúde, da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente, em
conformidade com a Lista de Resíduos Perigosos, aprovada por decisão
do Conselho da União Europeia.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro)

Resíduos Urbanos (RU) - incluem os resíduos domésticos ou outros

resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição,
nomeadamente os provenientes do sector dos Serviços ou de

estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de

cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária
não exceda os 1100 litros por produtor.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de

Setembro)

Reutilização [Domínio Ambiental: Resíduos] - reintrodução, em

utilização análoga e sem alterações, de substâncias, objectos ou
produtos nos circuitos de produção ou de consumo, por forma a evitar a
produção de resíduos.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro)

Sistema de abastecimento de água - conjunto coerente de órgãos

interligados que, no seu todo, tem como função fornecer água para

consumo humano, em quantidade e qualidade adequadas. Na sua forma
completa, é composto pelos seguintes órgãos: captação, estação
elevatória, adutora, reservatório, rede de distribuição.

(Fonte: INE)

Sistemas de drenagem de águas residuais - sistema constituído por um

conjunto de órgãos cuja função é a colecta das águas residuais e o seu
encaminhamento e, por vezes, tratamento em dispositivo adequado, de

forma a que a sua deposição no meio receptor (solo ou água), não altere
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as condições ambientais existentes para além dos valores estabelecidos
como admissíveis na normativa local e na legislação nacional aplicável.

Deste modo, na sua forma completa, é constituído pelos seguintes
órgãos principais: rede de drenagem, emissário, estação elevatória,
interceptor, estação de tratamento e emissário final.

(Fonte: INE)

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) - parte de um sistema global de

gestão que inclui estrutura organizacional, actividades de planeamento,

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para

desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter a política ambiental.

(Fonte: IA)

Taxa de desemprego - razão entre a população desempregada em

percentagem do total da população activa.

(Fonte: INE)

Taxa de pobreza - percentagem da população cujo rendimento por

adulto equivalente, antes de transferências sociais, é inferior à linha de
pobreza.

(Fonte: Eurostat)

Transferências sociais - pensões de velhice e sobrevivência, subsídios

de desemprego, pensões e subsídios de invalidez, abonos de família.

(Fonte: Eurostat)

Tratamento de Resíduos - quaisquer processos manuais, mecânicos,

físicos, químicos ou biológicos que alterem as características de resíduos

por forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, bem como a facilitar
a sua movimentação, valorização ou eliminação.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de

9 de Setembro).

Valor Acrescentado Bruto (VAB) - diferença entre o valor bruto da

produção de um sector (rendimentos totais recebidos da venda do

produto ou serviço) e o custo das matérias-primas e de outros consumos
no processo produtivo.

(Fonte: INE)

Valor Bruto de Produção - Vendas + Prestações de serviços + Variação

da produção + Trabalhos para a própria empresa.

(Fonte: INE)

Valorização [Domínio Ambiental: Resíduos] - qualquer operação que visa

o reaproveitamento dos resíduos.

(Fonte: Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro)

Zona [Domínio Ambiental Ar] - de acordo com o artigo 2º da Directiva-

-Quadro, é entendida como “uma parte do território de um Estado-membro, delimitada por este”. Esta definição pressupõe que haja elementos

identificadores que delimitem a superfície de cada zona e que a distinga
das zonas contíguas. Estes elementos são traduzíveis por áreas do

território com características semelhantes, seja no que concerne à
qualidade do ar, seja no que diz respeito a uma série de factores que a
influenciam directamente (tais como, a orografia, a meteorologia, o uso

do solo ou a presença de fontes poluentes). O Decreto-Lei n.º 276/99,

de 23 de Julho, define no artigo 2º uma zona como sendo “uma área
geográfica de características homogéneas, em termos de qualidade do ar,
ocupação do solo e densidade populacional”.
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(Fonte: DGA/FCT-UNL, 2001)

Zonas mistas [Domínio Ambiental: Ruído] - as zonas existentes ou

previstas em instrumentos de planeamento territorial eficazes, cuja

ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das referidas na
definição das zonas sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços.

Zonas sensíveis [Domínio Ambiental: Ruído] - áreas definidas em

instrumentos de planeamento territorial vocacionadas para usos

habitacionais, existentes ou previstos, bem como para escolas, hospitais,
espaços

de

recreio

prioritariamente

e

lazer

utilizados

e

pelas

outros

recolhimento, existentes ou a instalar.

equipamentos

populações

como

colectivos

locais

de
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