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Escrever algumas linhas sobre o “estado do ambiente” 
em Portugal é, seguramente, algo “normal” da parte do 
titular da pasta do ambiente no Governo da República. 
Mas a temática ambiental é, pela sua importância, tudo 
menos normal nestes tempos de incerteza e transição. 
Com efeito, vivemos hoje uma era de incontáveis 
incertezas e contrastes globais, regionais e nacionais. 

Por um lado, somos hoje cerca de sete mil milhões de 
pessoas a povoar esta nossa “casa comum”: a Terra. E, pela 
primeira vez na história da Humanidade, vislumbramos a 
possibilidade de uma vida digna para a vasta maioria das 
pessoas à medida que as economias da Ásia, de África 
e da América Latina se vão desenvolvendo. É certo que 
temos, ainda, intoleráveis níveis de desigualdade entre 
os povos e dentro de cada sociedade, mas a erradicação 
da pobreza extrema e da indignidade em massa é, 
hoje, uma objetiva possibilidade. De tal forma que a 
Comunidade Internacional colocou esse desígnio como 
A prioridade dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, aprovados pela ONU em 2015. 

Estamos, no entanto, a viver uma “crise ambiental”, 
pois os recursos naturais do planeta - água, solo, ar, 
ecossistemas e habitats - são insuficientes para prover 
as necessidades das nove mil milhões de pessoas em 
finais do século. Em rigor, já são insuficientes, pelo que 
estamos a “pedir emprestado” às gerações dos nossos 
filhos os recursos que gastamos hoje. Este modelo de 
desenvolvimento é, por isso, insustentável. 

Como poderemos, então, transitar para um modelo 
de desenvolvimento económico sustentável? Ou seja, 
como assegurar crescimento económico sem exaurir 
os habitats e os ecossistemas, os quais são o suporte 
primeiro das atividades económicas?

A verdade é que este desafio é alcançável, pois 
a Humanidade possui os recursos tecnológicos e 
financeiros para tal. Mas é também verdade que as 
nossas sociedades e economias não estão, ainda, 
organizadas para o atingir. 

Enquanto ministro do ambiente “de turno” tenho bem 
presente as responsabilidades e os desafios desta 
importante política pública e das transformações 
socioeconómicas necessárias. Precisamos de nos focar 
em quatro prioridades: 

- Conhecer e divulgar os factos que estão na 
origem da “crise ambiental” que vivemos;
- Combater a poluição que ainda flagela porções 
do nosso território, proteger pessoas e bens 
de riscos ambientais sobre o litoral ou as zonas 
inundáveis, e proteger e regenerar os solos aráveis, 
mediante um adequado planeamento do território;
- Disseminar um processo de aprendizagem de 
novos conceitos e práticas, estabelecendo um 
compromisso colaborativo, estratégico e coeso 
para a construção de uma cidadania ativa que 
traduza uma maior e melhor consciência ambiental; 
e, crucialmente
- Dar corpo a ações concretas que permitam a 

transição para uma economia eficiente na utilização 
recursos, resiliente e de baixo carbono. 

Na primeira prioridade inscreve-se o RELATÓRIO DO 
ESTADO DO AMBIENTE (REA). Produzido já deste 1987 
- há praticamente 30 anos - o REA é, no fundo, o único 
testemunho sistemático da informação e evolução 
das políticas e medidas que Portugal levou a cabo, no 
quadro da nossa participação na Europa Comunitária.

O REA permite, assim, com objetividade aferir que o 
progresso registado nestas décadas foi, a todos os 
títulos, notável. Dou apenas alguns exemplos: eliminámos 
centenas de lixeiras a céu aberto e substituímo-las por 
(bem menos) aterros sanitários, iniciamos um caminho 
na reciclagem (e, crescentemente, na reutilização de 
materiais); operámos o chamado “milagre” em matéria de 
acesso à água e saneamento, tendo hoje níveis de serviço 
de primeiro mundo; dotámos o país de uma rede de áreas 
de proteção da natureza que são, hoje, um importante 
ativo de conservação e, crescentemente, fruição turística; 
e somos líderes mundiais na descarbonização da nossa 
economia com as energias renováveis. 

É também verdade que persistem desafios importantes. 
Alguns exemplos: em primeiro lugar, os fogos 
florestais, que se mantêm ao longo dos anos em níveis 
preocupantes; em segundo lugar, a mobilidade, que 
teima em não ser sustentável, e que, caso não consigamos 
na próxima década melhorar significativamente o 
nível de utilização de transportes públicos, termos 
sérios congestionamentos e de poluição nas nossas 
áreas urbanas; em terceiro lugar, combater focos de 
poluição que persistem, nomeadamente, nalguns troços 
ribeirinhos ou nalguns nichos de atividade agro-pecuária; 
e ainda, um pouco por todo o pais, mas particularmente 
no Litoral, fomentar um modelo de ordenamento e 
gestão do território mais racional e menos disperso e 
baseado no casuísmo. 

No respeitante aos desafios de médio prazo, temos que 
transitar de um modelo de economia linear, assente 
na lógica de “usar e deitar fora” e do uso irrestrito de 
combustíveis fósseis, para um modelo de economia 
circular, na qual se fecha o ciclo dos materiais desde 
o eco-design, reparação, reutilização, renovação, 
remanufatura, partilha de produtos, prevenção de 
resíduos e reciclagem. Uma economia circular, eficiente 
na utilização de recursos, minimiza a necessidade de 
novos recursos materiais ou energéticos, reduzindo 
simultaneamente as pressões ambientais relacionadas 
com a extração de recursos, emissões de poluentes e 
produção de resíduos. 

É igualmente essencial promovermos a descarbonização 
profunda da nossa sociedade, e para tal, Portugal 
está comprometido com o objetivo ambicioso mas 
alcançável de, em 2050, ser uma economia “neutra” no 
uso de combustíveis fosseis, na linha do preconizado no 
Acordo de Paris.

Para tal, é crucial promover a adoção de padrões de 
produção e consumo mais sustentáveis e, ao mesmo 
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tempo, assegurar níveis de bem-estar e equidade social 
de uma economia avançada. Este é, naturalmente, um 
processo complexo mas que vem ganhando relevância 
na formulação de políticas e tem estado assente em 
movimentos emergentes que resultam de um interesse, 
cada vez maior, da sociedade sobre questões como 
a eficiência energética, a mobilidade suave, a pegada 
de carbono, a pegada hídrica, os resíduos alimentares, 
a reciclagem, o estado do ambiente e a proteção da 
biodiversidade, entre muitos outros. 

Naturalmente, estas preocupações terão de ser 
partilhadas por todos os sectores da sociedade: a 
administração pública, os sectores empresarial e 
industrial, as organizações não-governamentais, a 
academia, a sociedade em geral, o cidadão individual.

Uma vez que o sucesso das políticas ambientais requer 
uma constante monitorização dos desenvolvimentos 
resultantes da sua implementação, a existência de 
informação imparcial, credível e atualizada sobre o 
estado do ambiente constitui condição essencial para 
apoiar a tomada de decisão. 

Contribuindo para a afirmação do REA como documento 
de referência para a análise integrada da informação 
ambiental, a edição de 2016 traz várias inovações, na 
senda de anos anteriores e tal como preconizámos logo 
no início deste mandato governativo.

O REA inclui este ano 17 novas fichas de indicadores, 
procurando assim apresentar informação relevante em 
áreas como o estado das massas de água, ou a utilização 
pelas populações das áreas protegidas. De forma a 
apresentar a informação mais recente disponível, a 
edição deste ano incluirá, para os indicadores em que 
tal é possível, dados provisórios para 2016. 

A grande novidade do ano de 2016 é o lançamento do 
portal do estado do ambiente (www.rea.apambiente.pt), 
que vem apresentar a informação mais atual disponível 
e um conjunto de gráficos e figuras de fácil acesso e 
leitura ao público. Este portal facilitará a identificação 
de tendências e impactes ambientais, servindo para 
informar tanto os cidadãos como os decisores.

Quero, por isso, deixar um agradecimento sincero 
à Agência Portuguesa do Ambiente e aos vários 
organismos deste e de outros Ministérios que 
colaboraram na elaboração do REA e do Portal do 
Estado do Ambiente. 

O Ministro do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes
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verificado em 2008 e 2011.

Após ter atingido um pico em 2008, o consumo 
interno de materiais (CIM) vem apresentando 
uma clara tendência decrescente, originada pela 
contração da economia portuguesa. Contudo, em 
2014 essa tendência foi interrompida, tendo-se 
registado um aumento de 1,9% face ao ano anterior, 
para 148,7 milhões de toneladas. No mesmo ano, 
Portugal apresentou uma produtividade dos recursos 
de 1,14 euros de PIB a preços de 2010 por kg de CIM.

Em 2015, o valor dos impostos com relevância 
ambiental coletados em Portugal correspondeu 
a 4,35 mil milhões de euros, sendo o terceiro ano 
consecutivo em que a receita aumentou, invertendo 
a tendência de diminuição verificada entre 2008 e 
2012, (com exceção de 2010). 

Um indicador indireto de atividade económica é 
o de processos de avaliação de impacte ambiental 
(AIA). O REA 2016 introduz este indicador, sendo 
que o número de processos de AIA passou de 202, 
em 2008, para 80 em 2015. Este facto reflete a 
contração da atividade económica e de projetos de 
investimento no período em causa, mas também uma 
opção legislativa, ocorrida em 2013, de ajustamento 
dos limiares de sujeição a AIA que fez com que esta 
figura de avaliação se aplique primordialmente a 
projetos com maiores impactes potenciais. 

No domínio “Energia e Clima”, as importações de 
energia ocorridas em 2015 aumentaram 19,4% face 
ao ano anterior, enquanto a produção doméstica 
diminuiu 10,1%, invertendo a tendência verificada 
nos anos anteriores. A dependência energética do 
exterior foi de 78,3% em 2015, o que representa um 
aumento de 8,1% relativamente a 2014. Mantém-se, 
assim, a elevada intensidade energética da economia, 
que apresenta valores superiores aos da média da 
UE-28 (130,7 tep/M€ de PIB em 2014, enquanto a 
média da UE-28 foi de 122 tep/M€ de PIB). 

Sem embargo, no que diz respeito às energias 
renováveis, Portugal apresentou, em 2015, uma taxa de 
51,7% de produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis. Em 2014, o ano mais recente disponível 
no Eurostat, Portugal teve uma incorporação de 
renováveis no consumo final bruto de energia de 52,1%, 
o que representou a terceira taxa mais alta da UE, 
apenas ultrapassada pela Suécia e pela Áustria.

Em 2014, o total das emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE), excluindo o sector florestal e alteração 
de uso do solo (LULUCF), foi estimado em cerca de 
64,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o 
que representa um aumento de 6,4% face a 1990 
e um decréscimo de cerca de 0,6% face a 2013. 
Em termos das emissões por sector de atividade, 
o sector da energia foi o que apresentou a maior 
contribuição em 2014 (68%), sendo a produção 
e transformação de energia e os transportes os 

O Relatório do Estado do Ambiente (REA) é 
elaborado anualmente nos termos do disposto 
na Lei de Bases do Ambiente. O REA analisa o 
estado do ambiente em Portugal, reconhecendo os 
progressos alcançados, mas também os principais 
constrangimentos, e identificando a posição do 
País face aos compromissos e metas assumidos em 
matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável.

Para além do enquadramento socioeconómico 
nacional e tal como vem acontecendo desde 
2013, o REA 2016 começa com uma atualização 
dos cenários macroeconómicos. Trata-se de dois 
cenários contrastados (Alto e Baixo) de possível 
evolução da economia portuguesa no horizonte 
2050, bem como de dois cenários internacionais 
(Alto e Baixo) para o PIB mundial e para o PIB da 
União Europeia. Os valores apresentados não têm 
o carácter de previsões mas representam possíveis 
padrões de evolução das variáveis macroeconómicas 
analisadas. Esta componente macroeconómica e de 
cenarização do REA permite, assim, contextualizar 
nesta perspetiva a evolução do estado do ambiente 
e dos recursos naturais em Portugal. 

A organização do REA 2016 segue a do ano anterior: 
Economia e Ambiente, Energia e Clima, Transportes, 
Ar, Água, Solo e Biodiversidade, Resíduos e Riscos 
Ambientais. No entanto, este ano o REA inclui novas 
fichas de indicadores: tem 49 fichas, quando em 2015 
tinha 36. Este facto resulta da vontade de diversos 
parceiros e públicos de diversificar a “oferta” de 
indicadores do estado do ambiente no nosso país, 
por forma a melhor ilustrar as evoluções e, sobretudo, 
para abarcar outros temas que ganham crescente 
relevância neste contexto. O exercício feito este ano 
deve, contudo, ser considerado exploratório, sendo 
esperado que, em anos vindouros, os indicadores 
sejam afinados, melhorado e revistos. 

De forma a apresentar a informação mais recente 
disponível, a edição deste ano inclui, para os 
indicadores em que tal é possível, dados provisórios 
para 2016.

No domínio “Economia e Ambiente” constata-se 
que, na última década, o número de organizações 
certificadas pela Norma ISO 14001:2004 quase 
triplicou: passou de 404 em 2004 para 1091 em 2014, 
tendo o crescimento rondado 1% entre 2014 e 2015. 
Por outro lado, embora o número de organizações 
registadas no EMAS tenha vindo a decrescer em 
Portugal, em 2015 verificou-se uma estabilização 
relativamente ao ano anterior.

No que diz respeito à evolução do número de 
pedidos nacionais de patentes “verdes”, desde 
2010 que se assiste a um decréscimo significativo 
do número total de pedidos nacionais de patentes 
“verdes”. No entanto, em 2015 verificou-se uma 
inversão desta tendência, tendo sido registados 
35 pedidos nacionais, um valor semelhante ao 
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ozono troposférico, a média de todos os valores 
máximos anuais desde 2001 ultrapassa o objetivo de 
longo prazo estabelecido pela legislação aplicável. 
No entanto, em 2015 foi registado apenas um dia 
com excedência ao limiar de informação ao público, 
na aglomeração Área Metropolitana de Lisboa 
Norte. 

Relativamente à poluição por partículas inaláveis, 
verifica-se uma concentração média anual de 
partículas PM10 com tendência claramente 
decrescente entre 2001 (45,3 µg/m3) e 2015 (20 µg/
m3), sendo que, à exceção de 2001, todos os valores 
anuais estão abaixo do valor limite imposto pela 
legislação (40 µg/m3).

No caso da poluição atmosférica por dióxido de 
azoto (NO2), constata-se que, na última década, se 
tem verificado uma tendência de ligeiro decréscimo 
das concentrações médias de NO2. No entanto, em 
2015, registou-se um aumento da concentração 
média de NO2, mais expressivo nas estações com 
influência de tráfego, industriais e nas estações 
urbanas e suburbanas de fundo.

No sector da água, mantém-se o excelente nível de 
qualidade da água para consumo humano (99% de 
água segura na torneira do consumidor em 2015) e uma 
também excelente qualidade das águas balneares 
monitorizadas, com níveis de conformidade muito 
próximos dos 100%.

Se considerarmos o estado das massas de água 
(superficiais e subterrâneas), a percentagem de 
massas de água com qualidade boa ou superior 
foi de 53% para as massas de água superficiais e 
de 96% para as massas de água subterrâneas, de 
acordo com a avaliação efetuada no âmbito do 2.º 
ciclo de planeamento dos Planos de Gestão das 
Regiões Hidrográficas (2016-21). 

Um novo indicador este ano é a quantificação da 
presença de nitratos de origem agrícola, pois este 
é um dos modos de avaliar a poluição das massas 
de água. Apesar de, para o período 2012-2015, 
nas águas superficiais não se registarem situações 
preocupantes, nas águas subterrâneas verifica-se 
um decréscimo da concentração do ião nitrato na 
água à medida que a profundidade aumenta, sendo 
que numa percentagem significativa os níveis de 
água mais superficiais registam concentrações 
superiores a 50 mg/L. 

Para além das contaminações decorrentes da prática 
agrícola, existem outras pressões quantitativas 
e qualitativas sobre os recursos hídricos, como a 
captação de água e as descargas de águas residuais. 
A nível do continente, o sector agrícola é o maior 
consumidor de água com cerca de 73%, seguido do 
sector urbano com 19%.

As pressões exercidas sobre as massas de água 

subsectores com maior relevância (23% e 24% do 
total, respetivamente). 

Considerando as emissões de GEE nos sectores não 
abrangidos pelo Comércio de Licenças de Emissão, 
tal como sector dos transportes ou o residencial/
serviços, verifica-se que Portugal se encontra em 
situação de cumprimento no âmbito da partilha de 
esforços comunitária, tendo as emissões nacionais 
ficado abaixo das metas anuais estabelecidas para 
2013 e 2014, com desvios negativos de 21,3% e de 
21,1%, respetivamente.

Em 2015, os valores médios anuais de temperatura 
do ar foram superiores aos correspondentes valores 
médios no período 1971-2000 e o valor médio anual 
da quantidade de precipitação foi muito inferior ao 
da normal 1971-2000. 2015 foi, assim, um dos mais 
quentes e secos desde 1931. Embora ainda não seja 
possível calcular os valores médios da temperatura 
e precipitação para 2016, pode-se já destacar que o 
verão de 2016 foi o 2º mais quente desde 1931 (depois 
de 2005) e que nos meses de janeiro, fevereiro, abril 
e maio os valores de precipitação ocorridos foram 
muito superiores ao valor normal.

O sector dos transportes continua a ser um dos que 
apresenta maior consumo de energia, representando 
36,5% do consumo total de energia primária em 
2015. Este sector foi também uma das principais 
fontes de emissões de GEE, representando 23% do 
total das emissões nacionais em 2014. Em 2015, o 
parque de veículos ligeiros de passageiros atingiu os 
4,7 milhões, representando um acréscimo de 0,5% 
face ao ano anterior, a que corresponde uma taxa de 
motorização de 457 veículos ligeiros de passageiros 
por 1000 habitantes.

Desde 2011 verificaram-se reduções constantes 
no transporte público de passageiros, tendo essa 
tendência sofrido uma ligeira alteração em 2015. 
Neste ano, o transporte marítimo teve um aumento 
de 6% na utilização e o metropolitano de 4,6%, 
tendo a via fluvial e o comboio apresentado um 
crescimento de 2,8% e 1,7%, respetivamente. Por 
outro lado, em 2015, 53,6% das exportações nacionais 
de mercadorias foram realizadas por via marítima, 
tal como 61,7% das importações, demonstrando que  
o transporte de mercadorias em território português 
continua a ser predominantemente marítimo.

Relativamente à qualidade do ar, a classe 
predominante do índice da qualidade do ar (IQAr) 
nos últimos anos tem sido “Bom”, tendência que 
se manteve em 2015, tendo-se inclusivamente 
verificado um aumento dos dias com qualidade 
“Muito Bom”, de 10,0 % em 2014 para 10,3 % em 
2015. No entanto, verificou-se, entre 2014 e 2015, um 
aumento dos dias com classificação “Fraco” e “Mau” 
(de 2,2% para 2,7%).  

No que diz respeito aos episódios de poluição por 
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contribuam para a melhoria do ambiente e 
conservação de recursos (água, solo, ar) de forma 
articulada com uma produção agrícola sustentável e 
competitiva. Este esforço traduziu-se, entre outros 
aspetos, no aumento considerável da área agrícola 
em modo de produção biológico, que registou, em 
2015, um aumento de 39% face a 2010. 

No entanto, a venda de produtos fitofarmacêuticos 
por unidade de Superfície Agrícola Utilizada (SAU), 
registou o valor de 3,5 kg por hectare em 2014, o 
que corresponde a um aumento de cerca de 29% 
face ao ano anterior. Adicionalmente, o balanço de 
nutrientes no solo, apresentou, em 2015, um excesso 
de aproximadamente 42 kg de azoto e de 5 kg de 
fósforo por hectare de SAU.

Outro tema associado à prática agrícola diz 
respeito à utilização de organismos geneticamente 
modificados nas áreas de cultivo. Em Portugal, a área 
de produção de milho geneticamente modificado 
diminuiu, em 2015, 4% relativamente ao ano anterior, 
perfazendo 8 017 hectares, cerca de 6,95% da área 
total cultivada com milho.

Em termos de pescado, a aquicultura não se tem 
revelado, até à data, uma alternativa ao pescado 
proveniente da atividade da pesca. Em 2014, a 
produção aquícola nacional correspondeu apenas 
a 5,5% das descargas de pescado, atingindo as 10 
791 toneladas, sendo o pregado (35,9%) e a amêijoa 
(22,5%) as principais espécies produzidas.

No sector dos resíduos, a produção de resíduos 
urbanos em Portugal continental foi de 4,52 milhões 
de toneladas em 2015, que corresponde a uma 
produção diária de 1,26 kg por habitante. Estes 
resíduos foram sujeitos às seguintes operações 
de gestão: 34% de deposição em aterro, 21% 
de valorização energética, 24% de tratamento 
mecânico e biológico, 9% de valorização material, 
10% de tratamento mecânico e 2% de valorização 
orgânica. 

A evolução dos resíduos radioativos recolhidos 
desde 2001 aponta para um acréscimo anual 
de aproximadamente 8 m3 de resíduos após 
acondicionamento. No entanto, é de salientar que 
esta tendência se inverteu nos últimos dois anos, 
com uma diminuição dos resíduos recolhidos.

Já no que diz respeito à reciclagem de fluxos 
específicos de resíduos (embalagens e resíduos 
de embalagens, óleos lubrificantes usados, pneus 
usados, resíduos de equipamento elétrico e 
eletrónico, resíduos de pilhas e acumuladores, 
veículos em fim de vida e resíduos de construção 
e demolição), as taxas de reciclagem obtidas em 
2015 permitiram o cumprimento das metas globais 
definidas na legislação.

Analisando especificamente o fluxo de resíduos de 

incluem as provenientes das rejeições dos sistemas 
de tratamento de águas residuais urbanas. Desde 
dezembro de 2014, a carga coletada em sistemas de 
drenagem é de praticamente 100%, sendo que 89% 
dessa carga é submetida a tratamento secundário 
(tratamento biológico para remoção de matéria 
orgânica) e 52% é submetida a tratamento terciário 
(inclui etapas como desinfeção e/ou remoção de 
nutrientes).

A avaliação das disponibilidades hídricas superficiais 
através do armazenamento de albufeiras permite 
avaliar o volume mensal armazenado face à média 
histórica. Analisando os dados no ano hidrológico de 
2015/16, verifica-se que no Norte o armazenamento 
observado foi, de uma forma geral, inferior à média, 
enquanto no Centro foi superior, exceto no 1º 
semestre do ano hidrológico 2015/2016. No Sul do 
País o armazenamento observado foi, de uma forma 
geral, inferior à média, exceto no 1º mês, convergindo 
estes valores com a média a partir do mês de maio.

Uma vez que a água é um bem escasso, a sua gestão 
sustentável passa pelo licenciamento das atividades 
que tenham impacte significativo no estado das 
águas. A utilização de recursos hídricos é analisada 
em termos de requerimentos submetidos, sendo 
que a maioria visa as regiões hidrográficas do 
Douro, do Vouga, Mondego e Lis e do Tejo e Ribeiras 
do Oeste, compreendendo cerca de 58% do total de 
requerimentos submetidos em Portugal continental 
no período 2013-2015.

No que diz respeito à biodiversidade e serviços 
dos ecossistemas, destaca-se o facto de ter sido 
classificada, no ano de 2015, a Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica. No âmbito da 
Rede Natura 2000 encontram-se classificados, em 
Portugal continental, 62 sítios (que englobam 2 da 
Lista Nacional de Sítios) e 42 Zonas de Proteção 
Especial. Juntamente com a Rede Nacional de 
Áreas Protegidas, a área classificada por estes dois 
regimes totaliza cerca de 22% do território terrestre 
continental. A este valor acrescem cerca de 2 940 
893 hectares de área marinha classificada no mesmo 
âmbito. 

A avaliação do estado de conservação de 
espécies e habitats naturais protegidos indica 
que, genericamente, os estados de conservação 
“inadequados” prevalecem sobre os “favoráveis”, 
tanto para espécies como para habitats, em todas 
as regiões biogeográficas nacionais (com exceção 
dos habitats do Mar da Macaronésia). No entanto, 
o interesse da população pela conservação e 
utilização sustentável da biodiversidade manifesta-
se no aumento consistente do número total de 
visitantes nas áreas protegidas, que ascendeu a 296 
799 em 2015 (+37,8% relativamente ao ano anterior). 

Nos últimos anos, foi feito um grande esforço 
para apoiar práticas agrícolas ou florestais que 
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2015/2016), cerca de dois terços do território 
encontrava-se em situação de seca meteorológica. 
No entanto não ocorreu seca hidrológica neste ano.

Em 2015, contabilizaram-se 15 851 ocorrências 
de incêndios florestais em Portugal continental, 
resultando em cerca de 64 412 hectares de área 
ardida, dos quais 37% em povoamentos florestais e 
63% em matos. De acordo com os dados provisórios, 
em 2016 da área total ardida em espaços florestais 
foi de cerca de 160 490 hectares, tendo 53% afetado 
povoamentos florestais e 47% matos e pastagens 
naturais.

Relativamente à utilização e fabrico de produtos 
químicos, tem-se assistido ao aumento do 
conhecimento das substâncias químicas colocadas 
no mercado da UE. Até meados de 2016, foram 
apresentados 45 373 registos no âmbito do 
Regulamento REACH, que representam 9 472 
substâncias registadas na UE. Em Portugal, foram 
registadas 191 substâncias, o que representa 2,0% 
do total de substâncias registadas a nível europeu.

Por último, a vigilância radiológica do ambiente em 
Portugal permite concluir que não houve alteração 
significativa dos níveis de radiação gama no 
ambiente, mantendo-se uma situação normal do 
ponto de vista radiológico.

embalagens, foram produzidos aproximadamente 
1,58 milhões de toneladas, tendo resultado numa 
taxa de reciclagem de 60%, valor superior à meta de 
55% estabelecida. As embalagens de papel e cartão, 
plástico, metal e madeira apresentaram uma taxa de 
reciclagem igual ou superior às metas estabelecidas, 
sendo a única que não alcançou a meta, por 1% de 
diferença, foi o vidro.

Dada a especialização no tratamento de resíduos 
específicos, estes são por vezes transferidos 
entre países para serem sujeitos a operações de 
valorização ou eliminação apropriadas – movimento 
transfronteiriço de resíduos. Relativamente aos 
resíduos não perigosos destinados a operações de 
valorização (Lista Verde), transferidos de e para 
Portugal, verifica-se uma certa estabilidade nas 
quantidades de resíduos transferidos no último 
biénio (2014-2015). Quando aos resíduos que se 
destinam a operações de valorização ou eliminação e 
cujo movimento é sujeito ao procedimento prévio de 
notificação e consentimento escrito (Lista Laranja), 
em 2015 registou-se um aumento de 44% na saída 
de resíduos para eliminação e uma diminuição de 4% 
na saída de resíduos para valorização, bem como um 
aumento de 114% e de 20% na entrada de resíduos 
para valorização e eliminação, respetivamente.

Em 2015, o total de rendimentos das entidades 
gestoras de resíduos, resultantes das prestações 
financeiras – ecovalor – assumidas pelo produtor 
pelos impactes ambientais associados aos respetivos 
produtos foi de 101 430 185€, o que representou um 
crescimento de cerca de 21% face ao ano anterior, 
aproximando-se dos rendimentos obtidos em 2011. 
Nesse mesmo ano as entidades gestoras investiram 4 
440 654€ em sensibilização e comunicação e 472 593€ 
em investigação e desenvolvimento.

No domínio “Riscos Ambientais”, e em relação à 
erosão costeira, que pode resultar no recuo da 
linha de costa e consequente perda de território, os 
dados existentes permitem concluir que atualmente 
a extensão de linha de costa de litoral em situação 
crítica de erosão é de 180 km.

O risco associado às zonas inundáveis, ao identificar 
as regiões onde o risco de inundação é mais 
elevado, permite tomar medidas para limitar as 
consequências em caso de ocorrência. Em 2016, na 
sequência da elaboração dos Planos de Gestão de 
Riscos de Inundação, foram apresentadas 22 zonas 
com riscos significativos, sendo seis localizadas em 
rios com bacias hidrográficas internacionais e 16 em 
rios nacionais.

Em contraste, a seca representa uma redução 
temporária da disponibilidade de água, devida a 
precipitação insuficiente. Distinguindo entre seca 
meteorológica e seca hidrológica, pode dizer-se que, 
de acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, 
no final do mês de setembro (fim do ano hidrológico 
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(a) Rácio entre a proporção do rendimento total recebido pelos 20% da população com maiores rendimentos e a 
parte do rendimento auferido pelos 20% de menores rendimentos. (b) Inclui a população em risco de pobreza + 
população em privação material severa + pessoas em agregados com muito baixa intensidade de trabalho. 

Fontes: INE (2016); Eurostat (2016)

(2015)

(2015)

(2015)

(2015)

(2015)

(2015)

92 226

3 919

2 351

2 601

10 341 330

112,1

81

50,3

62,9

73,5

0,72e

5,5

23,8

5,1

6,4

27,5  (2004)

43,2

2,9  (2014)

31,1e

12,6

6,0

26,6

77,0

3,7  (2014)

28,8ep

9,4

5,2

23,7

82,7

e Valor estimado    p Valor provisório

5,9

23,2 (UE-27)

8,9

--

--

76,6 (UE-27)

100

--

100

66,6 (UE-27)

1,79e

100

85,0

100

70,1

2,03p (2014)

77

129,0

68,8

69,1

1,29p (2014)

2000 2015 2000 2015

2000 2015 2000 2015

População em risco de pobreza e exclusão socialPopulação em risco de pobreza e exclusão social
(% da população total) (b)



CENÁRIOS
MACROECONÓMICOS



REA 201620

CENÁRIOS MACROECONÓMICOS PARA PORTUGAL, 2050
METODOLOGIA E HIPÓTESES CONSIDERADAS

CENÁRIOS MACROECONÓMICOS

orientadas para a eficiência de recursos, que permitam 
dissociar o crescimento económico do consumo de 
materiais e da produção de resíduos.

Os cenários agora divulgados para Portugal apresentam 
diversas diferenças relativamente aos apresentados no 
REA 2015, das quais se destacam:

• Alteração do ponto de partida dos cenários 
(2015 em vez de 2014), tendo-se verificado que o 
crescimento do PIB em 2015 (valor preliminar) foi 
idêntico ao projetado no cenário alto do REA 2015 
(+1,6%), enquanto que a taxa de variação observada 
para o consumo privado se situou na média dos dois 
cenários então apresentados para esse ano (+2,6%);

• Ligeira revisão em baixa das taxas de crescimento do 
PIB e do Consumo Privado no cenário Alto, tendo em 
conta as alterações no mesmo sentido das projeções 
para a economia mundial, europeia e portuguesa, 
elaboradas pelas diversas instituições internacionais 
e nacionais.

1. CENÁRIOS INTERNACIONAIS
Tal como para Portugal, são considerados dois cenários 
(Alto e Baixo) para o PIB mundial e da EU-28. Para a 
sua elaboração tiveram-se em conta as previsões de 
curto/médio-prazo do FMI (WEO de outubro 2016) e 
da EIU (setembro 2016), de curto-prazo da OCDE (21 de 
setembro de 2016), do Banco Mundial (junho de 2016) 
e da Comissão Europeia (Primavera 2016), bem como 
os cenários de longo-prazo da Comissão Europeia (The 
2015 Ageing Report) e da EIU (2015). As taxas médias 
de variação observadas para o período 2001-2015 foram 
obtidas a partir das bases de dados do FMI (WEO, 
outubro 2016), no que respeita ao Mundo, e do Eurostat 
(setembro 2016), para a UE.

2. CENÁRIOS PARA PORTUGAL
Para Portugal apresentam-se cenários para as seguintes 
variáveis, no horizonte 2050:

INTRODUÇÃO
Os cenários que se apresentam neste documento 
constituem uma atualização dos cenários 
macroeconómicos apresentados no Relatório do Estado 
do Ambiente 2015 (APA, 2015), adiante designado 
abreviadamente por REA 2015. 

Saliente-se que os valores apresentados não têm o 
carácter de previsões, representando apenas possíveis 
padrões de evolução da economia.

No quadro 2 apresentam-se dois cenários (Alto e 
Baixo) de possível evolução da economia portuguesa 
no horizonte 2050, no que respeita a algumas variáveis 
macroeconómicas, tendo como ponto de partida o 
ano de 2015, o último para o qual existem valores 
observados para as Contas Nacionais (embora ainda de 
carater preliminar). Reviram-se também os cenários de 
enquadramento internacional (Alto e Baixo) para o PIB 
mundial e da UE (quadro 1).  

O período de cenarização foi dividido em três 
subperíodos (2016-2020, 2021-2030 e 2031-2050) 
tendo em conta, designadamente, o horizonte 
temporal de diversos planos estratégicos para Portugal 
(nomeadamente nos domínios do Ambiente) bem 
como das metas estabelecidas no Compromisso para o 
Crescimento Verde (MAOTE, 2015).

Na medida em que estes cenários servem para o 
enquadramento macroeconómico de planos de 
natureza ambiental, sob a alçada da APA, optou-se por 
definir, deliberadamente, dois cenários relativamente 
contrastados, não sendo nenhum deles muito pessimista. 
Com efeito, entendeu-se ser mais prudente “pecar” por 
excesso, em termos de hipóteses para o crescimento 
económico, na medida em que os riscos de carácter 
ambiental são, em geral, ceteris paribus, mais elevados 
nos cenários de maior expansão (maior consumo de 
recursos naturais, maior produção de resíduos e de 
emissões de CO2). Refira-se, no entanto, que estes riscos 
podem ser mitigados com a implementação de políticas 

Nota (a) Fontes para taxas de variação observadas 2001-2015: UE 28: Eurostat (dados extraídos em 27/9/2016); Mundo: FMI, 
World Economic Outlook Database (outubro 2016); 
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2.2 PIB E O CONSUMO PRIVADO DOS RESIDENTES
Até 2015 utilizaram-se, para estas duas variáveis, os 
valores anuais das Contas Nacionais, atualizadas pelo 
INE em 23 de setembro de 2016.

Na elaboração dos cenários para estas variáveis foram 
tidos em conta as previsões e cenários elaborados 
para Portugal por diversas instituições nacionais e 
internacionais, designadamente pelo Ministério das 
Finanças, Banco de Portugal, Conselho das Finanças 
Públicas, Comissão Europeia, OCDE e FMI. 

No que respeita ao ano de 2016 teve-se também 
em conta a informação já disponível para este ano, 
designadamente as Contas Nacionais para o 1º e 2º 
trimestres. 

Para o cenário Baixo admitiu-se um crescimento anual 
do PIB de 0,9% em 2016, 1% de 2017 a 2030, 0,9% em 
2031 e depois 0,8% de 2032 a 2050.

Para o cenário Alto admitiu-se um aumento de 1,1% 
em 2016, crescimentos idênticos aos projetados 
no Programa de Estabilidade 2016-2020 para 2017 
a 2020, 2,2% para os anos de 2021 a 2030 e depois 
desacelerando ligeiramente para 2,1% em 2031 e 2032, 
mantendo-se depois em 2,0% de 2033 a 2050. 

Quanto ao Consumo Privado dos Residentes, admitiu-
se, para 2016, um crescimento entre 1,8 (cenário Baixo) 
e 2,2% (cenário Alto), atendendo a que a variação 
homóloga observada para o 1º semestre do ano foi de 2%.

Para 2017 admitiu-se um crescimento de 1% no cenário 
Baixo e 2% no cenário Alto. A partir de 2018 admitiu-se, 
nos dois cenários, um crescimento do Consumo privado 
igual ao do crescimento do PIB.

2.3 CONSUMO PRIVADO NO TERRITÓRIO
O Consumo Privado no Território (CT) é igual ao 
Consumo Privado dos Residentes (CR) adicionando-
lhe o Consumo, efetuado em Portugal, pelos Não 
Residentes (CNRT, também designado por Exportações 
de Turismo) e subtraindo o Consumo pelos Residentes, 
efetuado no estrangeiro (CRE, também designado por 
Importações de Turismo).

CT = CR +CNRT – CRE

Até 2015 utilizaram-se valores fornecidos pelo INE para 
estas variáveis. 

Para 2016 tiveram-se em conta os valores já observados 
para as Exportações e Importações de Turismo no 1º 
semestre do ano, com variações homólogas de +8,3% e 
+5,3%, respetivamente (INE, Contas Nacionais Trimestrais) 
e para a Atividade Turística (INE, 2016c) de janeiro a 
agosto deste ano (variação homóloga acumulada de 
+10,9% no nº de dormidas de não residentes na hotelaria). 
Deste modo, admitiu-se que em 2016 o crescimento das 
exportações de turismo se situaria entre 8 e 12% e o das 
importações de turismo entre 4 e 7%.

• População residente (média anual);
• Produto Interno Bruto a preços de mercado;
• Consumo Privado dos residentes (famílias +  
Instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias);
• Consumo dos Residentes Fora do território 
económico;
• Consumo dos Não Residentes no território económico;
• Consumo privado no território económico.

2.1 POPULAÇÃO RESIDENTE
Os valores da População Residente para 2000 a 2015 
têm como fonte o Instituto Nacional de Estatística 
(2016a e Estatísticas Demográficas anteriores). 

A população residente (média anual) para cada ano t 
corresponde à média aritmética dos valores estimados 
para a população residente em 31 de Dezembro nos 
anos t-1 e t.

Os valores para 2016 em diante foram obtidos a partir 
de hipóteses anuais para o saldo migratório e para 
a taxa de crescimento natural da população, as 
quais tiveram em conta as projeções da população 
residente divulgadas pelo INE em 28/3/2014 (INE, 
2014), assim como os valores observados mais 
recentemente para aquelas variáveis e para uma 
“proxy” da evolução do número de nados-vivos 
(variação homóloga do nº de testes do pezinho no 
primeiro semestre de 2016).

Em termos gerais, admitiu-se que o crescimento 
populacional seria globalmente mais positivo no cenário 
Alto do que no cenário Baixo devido ao mais elevado 
crescimento económico do primeiro, o que tornaria o país 
mais atrativo em termos de fluxos migratórios, por um 
lado, e criaria melhores condições para incentivar uma 
natalidade mais elevada e potenciar uma mortalidade mais 
baixa (devido a um melhor acesso a serviços de saúde de 
qualidade), em comparação com o cenário Baixo.

Deste modo, foram consideradas as seguintes hipóteses 
para o cenário Baixo:

• Saldo migratório negativo, mas progressivamente 
amortecido (variando os saldos anuais entre -20 mil 
em 2016 e -8 mil a partir de 2019);
• Taxa de crescimento natural da população de 
-0,23% em 2016, -0,27% em 2017 e igual à do 
cenário “Sem Migrações” do INE (2014), a partir de 
2018.
• Quanto ao cenário Alto, as hipóteses utilizadas 
foram:
• Saldo migratório ainda negativo mas 
progressivamente amortecido até 2017 (e menor, 
em termos absolutos que o do cenário Baixo), nulo 
em 2018, crescente entre 2019 e 2021, estabilizando 
depois num saldo anual de 12 mil de 2021 em diante;
• Taxa de crescimento natural da população de 
- 0,169% em 2016, -0,19%em 2017 e igual à do 
“cenário alto” do INE a partir de 2018.
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e 2015, as quais haviam sido estimadas (em 2013) em função 
das evoluções então projetadas para o PIB da UE e mundial. 
Os cenários para o Consumo no Território foram depois 
obtidos adicionando aos valores projetados para o Consumo 
dos Residentes, os valores dos cenários para as Exportações 
de Turismo e subtraindo-lhe os das Importações de Turismo, 
de acordo com a equação acima apresentada.

Para os anos de 2017 em diante admitiu-se que as 
importações de turismo cresciam à mesma taxa que o 
consumo dos residentes em ambos os cenários.  

Quanto às exportações do turismo, mantiveram-se as taxas 
de crescimento projetadas para 2017-2050 para os cenários 
Alto e Baixo, que haviam sido utilizadas nos REA 2013, 2014 
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ECONOMIA
E AMBIENTE

À medida que as economias crescem, tendem a usar mais recursos - tanto recursos 
biológicos renováveis, como stocks não-renováveis de minerais, metais e combustíveis 
fósseis. Impulsionada pelo desenvolvimento industrial e tecnológico e a evolução dos 
padrões de consumo, a extração de recursos aumentou 10 vezes desde 1900 e pode 
duplicar novamente até 2030.

Promover a adoção de modelos económicos mais sustentáveis é essencial num mundo 
de recursos e ecossistemas limitados. Procura-se por este motivo alcançar a desejada 
dissociação entre desenvolvimento económico e impactes ambientais, entre produção de 
bens e utilização de recursos.

Criados para promover a utilização racional dos recursos naturais e combater as pressões 
sobre o ambiente, os impostos com relevância ambiental pretendem incorporar cada vez 
mais os custos dos serviços e dos danos ambientais diretamente nos preços dos bens, 
serviços e atividades que estão na sua origem, contribuindo assim para a integração das 
políticas ambientais nas políticas económicas, aplicando o princípio do utilizador-pagador.

Os projetos económicos cuja implementação possa ter consequências sobre o ambiente 
são também sujeitos a uma avaliação preventiva com participação pública, que tem por 
objetivo a recolha de informação, identificação e previsão dos impactes ambientais desses 
projetos, bem como a identificação e proposta de medidas que os evitem, minimizem ou 
compensem.

Por outro lado, as empresas que promovem práticas sustentáveis e amigas do ambiente 
podem ver o seu bom desempenho ambiental reconhecido através da adesão a instrumentos 
de gestão ambiental como o Rótulo Ecológico da União Europeia, o Sistema Comunitário 
de Ecogestão e Auditoria ou o Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001.

O bom desempenho ambiental também está associado à inovação, podendo esta ser 
aferida pelo investimento em investigação e desenvolvimento na pesquisa de tecnologias 
e produtos mais eficientes na utilização de recursos, que pode culminar na apresentação 
de pedidos de patente nacionais ou internacionais.
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1. CONSUMO INTERNO
 DE MATERIAIS

A. ECONOMIA E AMBIENTE

A ficha temática “Consumo interno de materiais” apresenta a quantidade de recursos naturais 
consumida por uma economia bem como a produtividade desses materiais em termos de PIB. 
Também analisa a posição de Portugal face aos restantes Estados Membros da União Europeia.

em 2014 não se deveu principalmente ao consumo 
de minerais não metálicos mas sim ao aumento 
combinado do consumo de materiais não metálicos 
e de combustíveis fósseis. Em 2015, os valores 
estimados apontam uma tendência de crescimento 
do CIM, sendo o consumo de minerais não metálicos a 
categoria que evidenciou um maior aumento.

DESCRIÇÃO 
O Consumo Interno de Materiais (CIM) mede a 
quantidade total de materiais utilizada diretamente 
por uma dada economia (excluindo o ar e a água, 
mas incluindo a água contida nos materiais). É 
calculado através da soma da extração de materiais 
por essa economia (em bruto - Extração Interna 
de Materiais) com a totalidade das importações de 
materiais (primários e transformados), subtraindo 
as exportações totais de materiais (primários e 
transformados). O CIM constitui um indicador da 
intensidade de utilização dos recursos naturais por 
parte da economia e permite avaliar a eficiência na 
sua utilização.

A produtividade dos materiais é o quociente entre 
o PIB e o CIM e corresponde à riqueza gerada por 
unidade de recursos naturais consumida. É utilizada 
para avaliar a dissociação entre a utilização de recursos 
naturais e o crescimento da economia (decoupling).

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 

Na última década, o CIM atingiu um pico em 2008, 
apresentando desde então uma tendência decrescente. 
Em 2014, de acordo com os dados provisórios 
disponíveis, essa tendência foi interrompida. Nesse ano, 
o CIM foi de 148,7 milhões de toneladas, aumentando 
1,9% face ao ano anterior. No entanto, e contrariamente 
ao verificado em anos anteriores, a evolução observada 

Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Obter um crescimento económico menos intensivo 
em consumo de recursos;
• Garantir que o consumo dos recursos não ultrapasse 
a capacidade de regeneração do ambiente;
• Melhorar a eficiência na utilização dos recursos 
e fomentar a definição de políticas de produção e 
consumo economicamente e ambientalmente mais 
sustentáveis, sobretudo no contexto de uma transição 
para a economia circular.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A evolução do CIM é fortemente influenciada, em 
Portugal, pela evolução da atividade do sector da 
Construção, na medida em que os materiais que 
mais pesam no total deste indicador são os minerais 
não metálicos, intensamente utilizados naquele 
sector, e que representavam, em 2015, cerca de 
59% do CIM.

e - estimativa
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O quociente entre o PIB e o CIM é denominado de 
Produtividade dos Recursos, sendo o PIB considerado a 
preços constantes, para efeitos de análise intertemporal. 

Analisando o comportamento do CIM face ao PIB, verifica-
se que, entre 1995 e 2015, o CIM aumentou 7,8% (11,3 milhões 
de toneladas), enquanto o PIB cresceu 25,5% em volume.

A produtividade de recursos (PIB/CIM) registou uma 
tendência decrescente até 2008, ano em que se verificou 
uma inflexão. Refira-se que o aumento da produtividade 

dos recursos foi sobretudo impulsionado pela dinâmica 
de ramos de atividade com utilização mais intensiva 
de materiais, como por exemplo a Construção, que 
registou uma significativa perda de importância relativa 
na economia portuguesa. Contudo, em 2014 e 2015, 
essa trajetória ascendente foi interrompida. Com efeito, 
a produtividade de recursos diminuiu 1,0% em 2014 
e 3,2% em 2015, evolução explicada pelo acréscimo 
superior do CIM (+2,0% em 2014 e +4,9% em 2015) 
comparativamente ao do PIB em volume (+0,9% em 
2014 e +1,6% em 2015).

Comparando os níveis de produtividade dos recursos e 
do CIM por habitante entre Portugal e a UE-28, verifica-
se que, em ambos os casos, Portugal apresenta valores 
menos favoráveis do que a média europeia. Em 2015, 
Portugal apresentou uma produtividade dos recursos 
de 1,10 euros de PIB a preços de 2010 por kg de CIM, 
enquanto a média da UE-28 é consideravelmente 
superior (2,00 euros PIB/kg).

Relativamente ao CIM por habitante, e também para 
2015, os valores são mais aproximados, com Portugal 

a apresentar um maior consumo, de 15,1 toneladas 
por habitante enquanto a UE-28 tem um valor de 13,2 
toneladas por habitante. Saliente-se, no entanto, que 
esta discrepância se poderá relacionar não só com 
uma menor eficiência na utilização de recursos, como 
também com as diferentes estruturas das economias 
(portuguesa e média europeia), designadamente no 
que respeita ao peso do sector da construção.

MAIS INFORMAÇÃO 
Instituto Nacional de Estatística  www.ine.pt
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2. IMPOSTOS 
COM RELEVÂNCIA AMBIENTAL

DESCRIÇÃO
Os impostos ambientais são ferramentas fiscais que 
têm como objetivo promover a adoção de hábitos 
de consumo mais sustentáveis, de forma a aumentar 
a eficiência na utilização de recursos naturais e 
incentivar a sociedade a alterar comportamentos que 
conduzem à degradação dos referidos recursos, dos 
ecossistemas e da biodiversidade. 

A Comissão Europeia e o EUROSTAT adotaram a definição 
mais lata de imposto ambiental: “base tributável de um 
determinado elemento que se provou ser especialmente 
danoso para o ambiente quando usado ou libertado”. 
Na prática, pode-se afirmar que o imposto ambiental 
é aplicado a bens que provocam poluição quando são 
produzidos, consumidos, eliminados ou a atividades 
que geram um impacte ambiental negativo, visando 
modificar o seu preço relativo ou custos associados e/
ou obter receita para financiar programas de proteção 
ou recuperação do equilíbrio ecológico. Os impostos 
ambientais dividem-se em quatro categorias: Energia, 
Transportes, Poluição e Recursos. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Promover a utilização racional dos recursos 
naturais e a internalização das externalidades 
ambientais, ou seja, a incorporação dos custos dos 
serviços e dos danos ambientais diretamente nos 
preços dos bens, serviços e atividades que estão na 
sua origem, contribuindo assim para a aplicação do 
princípio do utilizador-pagador e para a integração 
das políticas ambientais nas políticas económicas.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

Em 2015, o valor dos impostos com relevância 
ambiental em Portugal correspondeu a 4,35 mil 
milhões de euros, sendo o terceiro ano consecutivo 
em que a receita aumentou, invertendo a tendência 
de diminuição verificada entre 2008 e 2012, (com 
exceção de 2010). Este montante traduz um aumento 
de 10,7% relativamente a 2014, revelando um aumento 
maior do que o observado para a totalidade da receita 
de impostos e contribuições sociais (+4,4%), o que 
corresponde a uma maior importância relativa dos 
impostos com relevância ambiental na estrutura fiscal 
portuguesa.

O peso dos impostos com relevância ambiental no 
total das receitas de impostos e contribuições sociais 
tem vindo a diminuir desde 2006. No entanto, essa 
tendência foi invertida a partir de 2014, sendo que, 
em 2015, atingiu os 7,0%. Relativamente ao peso dos 
impostos com relevância ambiental no PIB, assistiu-
se a uma ligeira diminuição, passando de 2,8% em 
2006 para 2,1% em 2012. Nos anos posteriores, deu-
se uma inversão da tendência, registando-se, em 
2015, um valor de 2,4%.

A ficha temática “Impostos com relevância ambiental” regista o valor dos impostos cobrados 
sobre os bens e serviços que têm potencial impacte negativo sobre o ambiente. Analisa também 
a sua distribuição por categoria, bem como a posição de Portugal face à UE.
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Em 2015, os impostos com relevância ambiental 
incluem essencialmente três componentes – o 
imposto sobre a energia (73,3% e inclui os impostos 
sobre produtos energéticos: gasolina, gasóleo, 
fuelóleo, gás natural, carvão e eletricidade; bem como 
as receitas com os leilões de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa); o imposto único de 
circulação (12,4%) e o imposto sobre veículos (13,4%). 
Os restantes 0,9% dizem respeito a impostos sobre 
os recursos, tais como as licenças para o exercício da 
pesca e da caça e a taxa de recursos hídricos, entre 
outros.

Em 2014, no contexto da UE-28, Portugal foi o 17.º 
país em que os impostos com relevância ambiental 
apresentaram uma maior importância no total das 

receitas de impostos e contribuições sociais (manteve 
a mesma posição de 2013), correspondendo a 6,6%, 
valor ligeiramente superior à média da UE-28 (6,4%).

Por outro lado, em termos do peso destes impostos 
no PIB, Portugal apresentou o valor de 2,3%, inferior 
à média da UE-28 (2,5%). Portugal foi, em 2014, o 
10º país da União Europeia a 28 com o mais baixo 

peso de impostos com relevância ambiental no PIB.

MAIS INFORMAÇÃO 
Instituto Nacional de Estatística – www.ine.pt
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3. INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO AMBIENTAL

A ficha temática “instrumentos de gestão ambiental” afere a adesão aos sistemas de gestão ambiental, 
bem como ao Rótulo Ecológico da União Europeia (REUE), contabilizando as organizações que têm 
implementados sistemas de gestão ambiental, de acordo com a norma ISO 14001 ou com o Sistema 
Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS), e as empresas que têm produtos com REUE.

DESCRIÇÃO 
São vários os instrumentos de gestão ambiental 
que existem ao dispor dos agentes económicos, uns 
vocacionados para as organizações (sistemas de gestão 
ambiental) e outros vocacionados para o produto 
(rotulagem ambiental), que podem ser voluntariamente 
utilizados como forma de assegurar um melhor 
desempenho ambiental das organizações e garantir o 
cumprimento das disposições regulamentares definidas.

A adesão a estes instrumentos tem sido determinante 
para o desempenho das organizações que procuram 
minimizar os seus impactes ambientais, adotando um 
conjunto de práticas sustentáveis que lhes permitem 
reduzir os riscos e custos associados às suas atividades, 
cumprindo simultaneamente os requisitos a que estão 
vinculadas por lei. A adoção voluntária de uma atitude 
responsável, perante as comunidades onde se inserem, 
permite às organizações melhorias significativas na 
perceção que delas tem um público cada vez mais 
consciente e predisposto a investir em produtos com 
melhor desempenho ambiental, resultando no aumento 
da sua competitividade no mercado.

Instrumentos de gestão ambiental como o Sistema 
Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS), a 
certificação ambiental ISO 14001 e o Rótulo Ecológico são 
essenciais para a prossecução do objetivo de alcançar um 
desenvolvimento sustentável em toda a União Europeia, 
contribuindo igualmente para o objetivo da produção e 
consumo sustentáveis, preconizado no 7.º Programa de 
Ação em matéria de Ambiente, denominado “Viver bem, 
dentro dos limites do nosso planeta”.

Ao aderir a estes instrumentos, as organizações 
demonstram o seu empenho em assumir uma 
responsabilidade que é essencial para a integração efetiva 
de uma cultura ambiental no seu planeamento e gestão.

O EMAS, Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EU Eco-Management and Audit Scheme), é dirigido a todo 
o tipo de organizações interessadas em melhorar o seu 
desempenho ambiental, promovendo simultaneamente 
uma maior transparência na prestação de informações 
relevantes em termos ambientais, ao público em geral e a 
outras partes interessadas.

A certificação ISO 14001 permite às empresas e 
organizações a demonstração do seu compromisso com 
a proteção do ambiente, contribuindo para o reforço da 
sua imagem institucional. O reconhecimento internacional 
associado à norma ISO 14001 é prestigiante para qualquer 

organização já que, para além de atestar o seu elevado 
nível de conformidade ambiental, constitui uma mais-valia 
de peso no cumprimento da legislação ambiental e na 
redução dos riscos de sanções e ações judiciais.

O Rótulo Ecológico da União Europeia (REUE) é um 
instrumento de mercado que visa estimular a oferta e a 
procura de produtos ou serviços com impacte ambiental 
reduzido, contribuindo assim para a promoção de um 
modelo de desenvolvimento mais sustentável. Permite ao 
fabricante ou ao vendedor comunicar o bom desempenho 
ambiental do produto ou serviço e orienta o comprador 
nas suas escolhas de mercado, informando-o sobre 
os produtos ou serviços que apresentam um melhor 
desempenho ambiental.

O Sistema de atribuição do REUE é voluntário e aplicável 
aos produtos ou serviços que, simultaneamente:

• provoquem impactes ambientais significativos, numa 
ou em diversas fases do ciclo de vida do produto ou 
serviço;
• apresentem um potencial de melhoria ambiental;
• representem um volume importante de vendas e de 
comércio no mercado interno;
• incluam no seu volume de vendas uma parte 
importante destinada ao consumo ou utilização finais.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e 
será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
Os principais objetivos da aplicação de instrumentos de 
gestão ambiental são:

• Promover a ecoeficiência das organizações;
• Incentivar a adoção de padrões de produção e 
consumo 
mais sustentáveis;
• Estimular a oferta e a procura de produtos, atividades 
e serviços com impacte ambiental reduzido;
• Melhorar o desempenho ambiental das atividades 
económicas e incentivar as boas práticas ambientais no 
seio das organizações.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

EMAS
Ao nível comunitário, no final de 2015 existiam 3928 
organizações registadas no EMAS. O número máximo 
de organizações registadas verificou-se em 2011, com 
cerca de 4600 registos. Desde aí tem-se verificado um 
decréscimo deste número.
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A perda de atratividade do EMAS é comum a todos 
os Estados Membros. Portugal, no entanto, tem 
conseguido manter uma posição de topo entre os seus 
pares ocupando, em 2015, o 6.º lugar em número de 
organizações registadas, precedido da Áustria, Espanha, 

Itália, Bélgica e, com maior número de organizações 
registadas, a Alemanha.

No final de outubro de 2016, existiam, a nível comunitário, 
3955 organizações registadas no EMAS.
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Em Portugal, o primeiro registo no EMAS data de 2000. 
De 2003 a 2008, verificou-se uma grande evolução 
no número de novos registos nacionais, com 18 novos 
registos em 2005. Desde essa data que o número anual 
de registos tem decrescido e aumentado o número 
de cancelamentos, embora a situação tenha dado, em 
2015, os primeiros sinais de poder estar a estabilizar.

Importa referir que o EMAS permite o registo coletivo, isto é, 
permite fazer um único registo da totalidade ou de um conjunto 
de locais de atividade de uma determinada organização.

Assim, embora os registos nacionais tenham apresentado, 
nos últimos anos um decréscimo, verifica-se que, no que 
se refere aos locais de atividade, este decréscimo não é 
tão significativo. Este facto é explicado por uma tendência 
de registos coletivos, bem como pelo acréscimo de novos 
locais de atividade por parte de organizações já registadas.

Após o período de crescimento continuado entre 
2000 e 2009, o número de organizações registadas no 
EMAS, em Portugal, tem vindo a decrescer. 2015 marca 
a inflexão dessa tendência, com a atribuição de apenas 
um registo EMAS a uma organização, não se tendo 
verificado qualquer cancelamento e resultando num 
total de 58 organizações registadas.

No final de outubro de 2016, existiam 55 organizações 
registadas no EMAS em Portugal. Desde o início de 2016 até 
outubro, foi atribuído o registo no EMAS a uma organização, 
tendo-se verificado o cancelamento de 4 registos.

ISO 14001
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Na última década, o número de organizações certificadas 
pela Norma ISO 14001, em Portugal, quase triplicou: 
aumentou de 404 em 2004 para 1091 em 2014.

No final de 2015 existiam 1107 organizações certificadas 
de acordo com a norma ISO 14001, tendo-se verificado 
um crescimento que ronda 1%.

Relativamente ao Rótulo Ecológico da União Europeia 
(REUE), verifica-se que, em 31 agosto de 2016, existiam 
13 empresas às quais esta certificação foi atribuída a 
um ou mais dos seus produtos e serviços. O REUE foi 
maioritariamente atribuído a serviços de alojamento 
turístico (de cinco empresas) e a produtos de limpeza 
lava-tudo e produtos de limpeza para instalações 
sanitárias (de cinco empresas).

A 31 de outubro de 2016, mantinha-se o número de 
empresas com certificação atribuída 13, verificando-se 
contudo a redução para 17 licenças, com os serviços 
de alojamento turístico a manterem o maior número de 
licenças (seis empresas no total).

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
http://apambiente.wixsite.com/emas
Direção-Geral das Atividades Económicas
http://www.dgae.min-economia.pt/ 
Instituto Português de Acreditação
http://www.ipac.pt/

De acordo com a base de dados nacional de sistema 
– sistemas de gestão certificados do Instituto 
Português de Acreditação, a 27/04/2016 existiam 1105 
organizações certificadas pela Norma ISO 14001, em 
Portugal.

REUE
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4. AVALIAÇÃO DE IMPACTE  
AMBIENTAL

A ficha temática “Avaliação de impacte ambiental” fornece informação sobre a avaliação ambiental 
dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.

DESCRIÇÃO 
A avaliação de impacte pode definir-se como o processo 
de identificação das futuras consequências de uma ação. 
O impacte traduz a diferença entre o que aconteceria 
na ausência da ação e o que aconteceria se a mesma 
ocorresse.

Partindo destas definições e considerando a sua aplicação 
ao ambiente, foi possível construir o conceito de “Avaliação 
de Impacte Ambiental” (AIA), o qual constitui um 
processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação 
dos impactes relevantes (biofísicos, sociais e outros) 
decorrentes de uma dada proposta de desenvolvimento 
(projeto).

Trata-se de um instrumento de carácter preventivo 
que assegura, através dos respetivos procedimentos, a 
integração das considerações ambientais no processo 
de tomada de decisão referente a um dado projeto. 
É um processo sustentado na realização de estudos 
e consultas, com participação pública e análise de 
possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha 
de informação, identificação e previsão dos efeitos 
ambientais de determinados projetos. Com base nessa 
informação é possível identificar medidas que evitem, 
minimizem ou compensem esses efeitos, bem como 
métodos de acompanhamento da evolução dos mesmos 
(monitorização).

Este instrumento foi, pela primeira vez, consagrado 
no direito comunitário em 1985 através da adoção da 
Diretiva AIA, a qual sofreu diversas alterações ao longo 
de quase três décadas de implementação, a última das 
quais em 2014 com a publicação da Diretiva 2014/52/
UE, que se encontra agora em processo de transposição 
pelos Estados Membros.

A Diretiva AIA foi inicialmente transposta para o direito 
interno em 1990, tendo também o regime jurídico 
nacional, à semelhança do comunitário, sido objetivo 
de diversos processos de revisão, o último dos quais em 
2013 com a publicação do atual Diploma AIA.

Nos termos deste regime jurídico todos os projetos 
suscetíveis de provocar impactes significativos no 
ambiente devem ser sujeitos a uma avaliação ambiental 
previamente ao seu licenciamento ou autorização, 
estabelecendo-se para isso um procedimento 
multidisciplinar, envolvendo várias entidades e etapas, e 
que a presente ficha temática pretende caraterizar.

Consoante a tipologia de projeto em causa, a autoridade 
de AIA poderá ser a APA ou a CCDR territorialmente 
competente, pelo que os dados constantes da presente 
ficha abrangem este universo. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS

• Reforçar a integração das considerações ambientais na 
conceção, desenvolvimento e implementação de projetos 
e no processo de tomada de decisão sobre os mesmos;

• Avaliar, de forma integrada, os impactes ambientais 
significativos decorrentes da implementação dos projetos, 
tendo em vista suportar a decisão sobre a sua viabilidade 
ambiental, bem como analisar a posteriori a eficácia das 
medidas definidas;

• Incentivar a cidadania participativa, garantindo a 
possibilidade de participação pública no processo de 
tomada de decisão e promovendo a divulgação e o 
acesso à informação.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

No que se refere a 2016, até 31 de outubro foram instruídos 
trinta e seis procedimentos de AIA.

A evolução anual do número de processos de avaliação, ao 
abranger projetos públicos e privados, reflete, em grande 
medida, a evolução da situação económico-financeira 
do país e as opções de investimento e desenvolvimento 
estratégico adotadas a nível nacional.

O número de processos instruídos anualmente e traduz essa 
mesma relação, verificando-se uma tendência decrescente 
do número de processos de avaliação ao longo dos últimos 
oito anos. 

Para se compreender melhor esta evolução, importa 
analisar os dados relativos às tipologias de projeto sujeitas 
a avaliação ao longo deste mesmo período.

A Diretiva AIA discrimina tipologias de projeto que devem 
ser sujeitas a avaliação, sem prejuízo de qualquer projeto 
suscetível de provocar impactes ambientais significativos 
se encontrar no âmbito de aplicação deste regime, mesmo 
que não elencado nestas listagens.
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Analisando a evolução dos processos de avaliação por 
tipologias de projeto ao longo dos últimos 8 anos pode-
se observar que, apesar de uma tendência generalizada 
de diminuição do número de projetos sujeitos a AIA, 
verificam-se evoluções distintas entre as várias tipologias 
de projeto. 

Refira-se, a título de exemplo, a indústria extrativa que, 
mesmo tendo tido os seus limiares de sujeição obrigatória 
aumentados (decorrentes da alteração legislativa de 
2013), continua a representar um sector com elevada 
expressão no contexto deste regime jurídico. 

Para algumas tipologias a Diretiva AIA fixa os limiares  
bem como os critérios de transposição obrigatória pelos 
Estados Membros, os quais foram assim vertidos para o 
diploma nacional. Para as restantes tipologias a Diretiva 
AIA não estabelece limiares nem critérios de sujeição a 
avaliação, deixando à discrição dos Estados Membros 
a definição da abordagem a adotar para transposição 

Por seu turno, o sector dos transportes e infraestruturas 
associadas foi aquele que sofreu uma diminuição 
mais acentuada, resultado das opções de suspensão 
de um conjunto significativo de projetos integrados 
no Plano Nacional Rodoviário, bem como projetos de 
desenvolvimento da Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 

O número de projetos sujeitos a avaliação no sector do 
Turismo sofreu igualmente uma forte diminuição entre 
2012 e 2013, reflexo da conjuntura económico-financeira 
que o país atravessou nos últimos anos.

deste anexo. 

Nesse contexto, Portugal optou por uma abordagem mista, 
conjugando a definição de limiares e critérios para sujeição 
obrigatória a avaliação, com uma análise caso a caso para 
escrutínio dos restantes projetos.
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Observando o número total de processos de avaliação 
por tipologia de projeto, entre 2008 e 2015, verifica-
se que a indústria extrativa permanece como a 
tipologia com maior número de ocorrências, seguida 
pela agropecuária (este sector maioritariamente 
representado pelas explorações avícolas e suinícolas). 
De salientar que ambos os sectores têm passado por 
períodos extraordinários de regularização, o que pode, 
em parte, explicar a grande expressão destas tipologias 
no âmbito de aplicação do regime jurídico de AIA.

No sector da produção de energia assumem particular 
relevância as energias renováveis, nomeadamente, 
centrais eólicas e os aproveitamentos hidroelétricos. 

Nos Recursos Hídricos incluem-se as infraestruturas 
hidráulicas (barragens e circuitos hidráulicos) referentes, 
na sua maioria, aos sistemas de rega do Alqueva, bem 
como os projetos de regularização de cursos de água e 
de intervenção no litoral.

No que se refere ao Transporte e Armazenagem de 
Energia e Combustíveis os valores reportam-se, na sua 
quase totalidade, a linhas de transporte de energia 
elétrica em alta tensão.

Relativamente ao ano de 2016, os dados recolhidos até 31 
de outubro indicam como sectores dominantes a energia 
e a indústria, destacando-se neste contexto os projetos 
de alteração de instalações industriais já existentes, 
seguindo-se a indústria extrativa, a agropecuária e 
aquicultura e por último o turismo. 

Relevante também para compreender a aplicação deste 
instrumento de avaliação ambiental são as estatísticas 
associadas à decisão central do procedimento instituído 
por este regime jurídico – a Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA). Esta decisão pode ser favorável, 
favorável condicionada ou desfavorável, sendo 
vinculativa do ato subsequente de licenciamento ou 
aprovação do projeto. 

Salienta-se que o cômputo das decisões é feito segundo 
o ano em que foi emitida a decisão e não o ano em que 
o processo foi instruído. Refira-se que alguns processos 
podem ser encerrados a pedido do proponente ou 
encerrados por desconformidade do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA).

A grande maioria das decisões são de caráter favorável 
condicionado, impondo um conjunto de condições a 
cumprir pelo projeto para efeitos do seu licenciamento 
ou autorização (condicionantes para o desenvolvimento 
do projeto, medidas de minimização para as fases 
de construção, exploração e desativação, planos de 
monitorização, etc.).

Apenas uma minoria dos processos de avaliação (cerca 
de 5%) culminam com uma decisão desfavorável.

Em 2016, os dados registados até 31 de outubro de 
2016 evidenciam uma tendência similar, com 95,2 % de 
projetos com DIA favorável condicionada e apenas 4,8% 
com DIA desfavorável.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
Sistema de Informação em AIA
http://siaia.apambiente.pt/
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DESCRIÇÃO 
A par das preocupações com a preservação do 
ambiente e da procura de formas de desenvolvimento 
económico sustentável, tem aumentado o interesse pela 
identificação e desenvolvimento de tecnologias ‘verdes’, 
‘limpas’, ‘amigas do ambiente’ ou ‘ambientalmente sãs’. 
São tecnologias que protegem o ambiente, são menos 
poluentes, utilizam os recursos de uma forma mais 
sustentável, reciclam mais dos seus resíduos e produtos 
e gerem os resíduos produzidos de uma forma mais 
eficiente do que as tecnologias convencionais.

Considerando que a maioria das tecnologias atualmente 
disponíveis, bem como as novas tecnologias emergentes, 
foram ou serão protegidas por patentes de invenção ou 
outros direitos de propriedade industrial semelhantes 
(como os modelos de utilidade), as bases de dados de 
patentes são potenciais fontes de informação sobre as 
tecnologias ‘verdes’. 

Para facilitar a pesquisa de informação relevante sobre áreas 
específicas de tecnologia, a documentação de patentes 
(pedidos de patente, patentes concedidas, modelos de 
utilidade, etc.) está organizada de acordo com esquemas de 
classificação como a Classificação Internacional de Patentes 
(IPC, International Patent Classification), desenvolvida pela 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, 
World Intellectual Property Office) e utilizada por mais de 
100 Institutos de Propriedade Industrial a nível mundial, ou 
como a Classificação Cooperativa de Patentes, desenvolvida 
em cooperação pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO, 
European Patent Office) e pelo Instituto de Patentes e 
Marcas dos Estados Unidos da América (USPTO, United 

A ficha temática “Patentes ‘verdes’” contabiliza o número de pedidos nacionais de patente, bem 
como o número de validações nacionais de patentes europeias concedidas, cujo objeto de proteção 
pode ser considerado ‘verde’ ou ‘amigo do ambiente’.

5. PATENTES “VERDES”

States Patent and Trademark Office).

No entanto, como estes esquemas de classificação não 
foram originalmente criados para pesquisar dados sobre 
tecnologias ‘verdes’, a WIPO apresentou, em 2010, um 
inventário das áreas da IPC nas quais são classificadas estas 
tecnologias – o IPC Green Inventory. Com base num conjunto 
de tecnologias ‘verdes’ identificado pelo Secretariado da 
Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações 
Climáticas (UNFCCC), o Comité de Peritos da IPC identificou 
as áreas daquela classificação onde podem ser encontradas 
as referidas tecnologias, facilitando o acesso à informação 
relativa a essas patentes / tecnologias. 

Com base neste IPC Green Inventory, é possível identificar 
as publicações nacionais de patente (pedidos de patente 
e modelo de utilidade, patentes e modelos de utilidade 
concedidos, patentes europeias validadas em Portugal, 
etc.) que foram classificadas nas áreas tecnológicas da IPC 
consideradas ‘verdes’.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Promover a investigação e desenvolvimento de 
tecnologias ‘verdes’, premiando as inovações com a 
concessão de um monopólio, limitado no tempo, de 
produção, comercialização e licenciamento;
• Enquadrar e simplificar os processos de identificação, 
investigação e transferência destas tecnologias.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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Observando a evolução do número total de pedidos 
nacionais de patentes ‘verdes’ ao longo dos últimos 
16 anos, e apesar das variações pontuais registadas, é 
possível verificar que, após um crescimento sustentado 
na primeira década, nos últimos quatro anos este 
indicador decaiu fortemente. No entanto, em 2015, 
verificou-se uma inversão desta tendência, tendo sido 
registado um aumento para valores semelhantes aos 
verificados em 2008 e 2011. 

O aumento do número de pedidos nacionais de patentes 
‘verdes’ registado verifica-se não só para o número de 
pedidos mas também para a percentagem de pedidos 
de patentes ‘verdes’ face ao número total de pedidos 
nacionais, embora, neste caso, o aumento não seja tão 
evidente.

Analisando estes documentos de acordo com as 
áreas temáticas utilizadas pelo Instituto Nacional de 
Estatística para avaliar os assuntos relacionados com 
o ambiente, verifica-se que, em 2015, as tecnologias 
‘verdes’ mais descritas em publicações nacionais de 
patente estão relacionadas com as áreas técnicas dos 
resíduos, colocando em segundo lugar ex aequo as 
tecnologias relacionadas com a energia e o saneamento 
de águas residuais.

A percentagem de pedidos de patentes ‘verdes’ face 
ao número total de pedidos nacionais de patente 
apresentados em Portugal tem variado, desde 2000, 
entre 1,00% e 11,15%. O valor mais baixo foi atingido em 
2010.
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Observando a variação do número de validações, 
em Portugal, de patentes europeias ‘verdes’ 
concedidas no período em análise, verifica-se que, 
embora os valores tenham decaído desde 2004, 
a partir de 2010 houve uma clara inversão dessa 
tendência, com um aumento relativamente lento, 
mas sustentado. 

Em 2015, verificou-se um aumento de 33,5% no 
número de validações de patentes europeias 
‘verdes’ relativamente ao ano anterior. Ao nível da 
percentagem de validações de patentes europeias 
‘verdes” face ao total de validações, também se 
verificou em 2015 um aumento de 1,28 pontos 
percentuais.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
http://www.inpi.pt 
Instituto Europeu de Patentes
http://www.epo.org 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual
http://www.wipo.int

Já no que diz respeito às áreas temáticas utilizadas pelo 
Instituto Nacional de Estatística para avaliar os assuntos 
relacionados com o ambiente, verifica-se que, em 2015, 
as soluções técnicas relacionadas com a energia são 
as que têm maior expressão nas patentes europeias 
validadas em Portugal, seguindo-se as relacionadas 
com a agricultura e os resíduos.





ENERGIA 
E CLIMA





•  Produção e consumo de energia
•  Energias renováveis
•  Intensidade energética e carbónica da economia
•  Emissão de Gases com Efeito de Estufa
•  Emissões de gases com efeito de estufa nos sectores não abrangidos 
    pelo comércio de licenças de emissão
•  Precipitação e temperatura

ENERGIA
E CLIMA

O 5º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas 
(IPCC) assume, com base em evidências científicas e de forma inequívoca, que as alterações 
climáticas estão a acontecer, são causadas pela intervenção humana no ambiente e vão 
continuar a intensificar-se. 

O IPCC destaca ainda a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de 
estufa serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX. Indissociáveis 
desta realidade estão a produção e consumo de energia, essenciais para o funcionamento 
das sociedades humanas, mas responsáveis pelo forte aumento de muitas das pressões 
exercidas sobre o ambiente, tais como a emissão de poluentes atmosféricos e de gases 
com efeito de estufa, a geração de resíduos e mesmo a ocorrência de acidentes ambientais 
de larga escala.

A imprescindível e cada vez mais urgente redução da dependência de combustíveis 
fósseis, através do incentivo à transferência para fontes de energia alternativas, limpas e 
sustentáveis, e da imposição de metas de eficiência energética, só pode ser levada a cabo 
se apoiada em instrumentos de política robustos, que abordem estas questões de forma 
sistémica e a longo prazo.

Por outro lado, o aumento da ocorrência de eventos extremos, tais como ondas de calor, 
secas e cheias, demonstram a significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade 
climática de alguns ecossistemas e de muitos sistemas humanos. 

Portugal encontra-se entre os países europeus com maior potencial de vulnerabilidade 
aos impactes das alterações climáticas, mas a gravidade dos riscos associados pode ser 
reduzida, através da implementação de medidas de limitação das emissões e adaptação a 
estes fenómenos.
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A ficha temática “Produção e consumo de energia” analisa a evolução da produção e consumo 
de energia (balanço energético), o consumo de energia primária por fonte de energia utilizada e 
a evolução da dependência energética de Portugal face ao exterior.

6. PRODUÇÃO E CONSUMO 
DE ENERGIA

fases de produção, de transformação, de distribuição 
e de utilização da energia. A utilização racional da 
energia depende de alterações no comportamento dos 
consumidores, que deverão ser complementadas com 
tecnologias e/ou processos que se traduzam numa 
redução de consumos.

Este indicador diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizado anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Pacote “Energia-Clima” (ou Pacote “20-20-
20”), adotado em dezembro de 2008 pela UE,  
estabeleceu para 2020 a redução de 20% do  
consumo de energia primária, relativamente aos  
níveis de 1990. Em outubro de 2014, no âmbito do 
quadro de ação da UE relativo ao “Energia e Clima” 
para 2030, foi estabelecida a meta não vinculativa 
de redução do consumo de energia de pelo menos 
27% em relação às projeções do consumo futuro 
de energia com base nos critérios atußais;

• Para 2016, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência 
Energética no período 2013-2016 (PNAEE) estima uma 
redução do consumo energético de aproximadamente 
8,2% relativamente à média do consumo final de 
energia verificada no período entre 2001 e 2005, o 
que se aproxima da meta definida pela UE de 9% de 
poupança de energia até 2016 (Diretiva 2006/32/CE). 
Para 2020, o PNAEE fixa o objetivo geral de redução 
de 25% do consumo de energia primária e um objetivo 
específico para a Administração Pública de redução 
de 30% relativamente à média do consumo verificada 
no período entre 2001 e 2005.

DESCRIÇÃO 
As relações existentes entre o ambiente e o sector 
energético são particularmente relevantes. A produção 
e o consumo de energia são responsáveis, direta e 
indiretamente, por alguns dos principais impactes 
negativos da atividade humana sobre o ambiente. Entre 
estes sobressaem os problemas associados às emissões 
para a atmosfera de gases com efeito de estufa, bem 
como de outros poluentes, como o dióxido de carbono, o 
dióxido de enxofre e os óxidos de azoto.

Apesar dos esforços realizados na exploração do grande 
potencial associado às energias renováveis, e das 
assinaláveis melhorias que daí decorreram, Portugal é 
ainda largamente dependente do exterior no respeitante 
à produção de energia. Sendo um país de escassos 
recursos energéticos de origem fóssil, a fatura decorrente 
da sua importação tem ainda um peso substancial, 
económica e ambientalmente, que importa reduzir cada 
vez mais. 

Os transportes e a indústria são, juntamente com o 
sector electroprodutor, os sectores de atividade com 
maior peso no consumo final de energia, sendo por isso 
os maiores contribuintes para pressões ambientais como 
as alterações climáticas, na base do aquecimento global.

Igualmente central para a o alívio das pressões ambientais, 
são as políticas e medidas destinadas a incrementar a 
eficiência energética, entendida como a otimização da 
utilização de energia – trata-se de obter, para um mesmo 
nível de desempenho ou conforto, um consumo inferior 
de energia.

Medidas tendentes a garantir o mais elevado nível de 
eficiência energética possível, devem estar presentes nas 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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A análise do balanço energético nacional continua a 
evidenciar o peso das importações de energia, que 
após uma diminuição em 2014 face ao ano anterior, 
voltam, em 2015, a registar uma subida de 19,4%. 
Neste mesmo ano, a produção doméstica sofreu 
uma diminuição de 10,1% face a 2014.

No que ao consumo de energia diz respeito, 
verificou-se que, em 2015, o consumo de energia 
final cresceu 1,2% relativamente a 2014, devido 

Da análise do consumo de energia primária por fonte 
energética resulta que, muito embora se mantenha 
a tendência de diminuição do seu peso relativo, o 
petróleo e derivados permanecem a fonte energética 
mais utilizada, representando 42,6% do consumo 
de energia primária em 2015. Como segunda fonte 
energética mais utilizada seguiu-se o gás natural, 
com 18,5%. Em terceiro lugar esteve o carvão com 
14,9%, logo seguido da biomassa com 13,1% e da 
energia elétrica com 9,7%.

Após ter, em 2014, alcançado o valor mais baixo das 
últimas duas décadas com 72,4%, a dependência 
energética de Portugal face ao exterior voltou a subir, 
em 2015, alcançando o valor de 78,3%. O aumento 
registado fica a dever-se sobretudo ao acréscimo de 
14,2% no saldo importador dos produtos energéticos, 
ditado essencialmente pelo crescimento das 
importações de carvão e gás natural, bem como pela 
redução de cerca de 20% na produção de energia 
elétrica a partir de fontes renováveis.

MAIS INFORMAÇÃO
Direcção-Geral de Energia e Geologia
http://www.dgeg.pt

sobretudo ao aumento do consumo dos combustíveis 
rodoviários, gás natural e eletricidade. O consumo 
de energia primária também aumentou 4,9% face 
a 2014, aumento que se deveu, essencialmente, 
aos acréscimos significativos nos consumos de 
carvão (+21,5%), cuja utilização cresceu nas centrais 
térmicas para produção de energia elétrica, e de gás 
natural (+16,4%), também a registar maior utilização 
no sector electroprodutor.
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A ficha temática “Energias renováveis” analisa a produção de energia a partir de fontes renováveis, 
o seu contributo no consumo de energia primária, bem como o contributo de cada uma das fontes 
de energia renovável. 

7. ENERGIAS RENOVÁVEIS

no consumo total de energia na UE em 2030. 
Esta meta deverá ser atingida coletivamente, 
com base no contributo dos diferentes Estados 
Membros, os quais podem fixar metas nacionais 
mais ambiciosas; 

• Em Portugal, a legislação que transpôs 
parcialmente a Diretiva FER e o Plano Nacional de 
Ação para as Energias Renováveis para o período 
2013-2020 (PNAER 2020) estabelecem a meta 
de 31% para a utilização de energia renovável 
no consumo final bruto de energia e 10% para o 
consumo energético nos transportes, até 2020. 
Preveem também a incorporação de 59,6% de 
energia renovável na eletricidade até 2020;

• Em alinhamento com o PNAER 2020, o 
Compromisso para o Crescimento Verde, 
estabelece o objetivo de “Reforçar o peso das 
energias renováveis”, determinando a meta de 
31% de renováveis no consumo final bruto de 
energia em 2020 e 40% em 2030;

• O PNAER 2020 indica um conjunto de metas 
intercalares para a utilização de energia renovável 
no consumo final bruto de energia: 22,6% para os 
anos 2011 e 2012; 23,7% para 2013 e 2014; 25,2% 
em 2015 e 2016; e 27,3% para os anos 2017 e 2018.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
Em 2014, foram produzidos 5 727 ktep (kilo 
toneladas equivalente de petróleo) de energia 
renovável, dos quais cerca de 49% tiveram origem 
na biomassa. Os biocombustíveis contribuíram com 
5% para as FER.  

DESCRIÇÃO 
A produção doméstica de energia primária em 
Portugal baseia-se em Fontes de Energia Renovável 
(FER). 

Fontes de energia renováveis são as provenientes 
de recursos naturais que se renovam de forma 
natural e regular, de um modo sustentável, mesmo 
depois de serem usadas para gerar eletricidade ou 
calor. São exemplos a água da chuva, o vento, a 
biomassa, o Sol, as ondas do mar e o calor da Terra.

A produção de energia usando estas fontes evita a 
importação de combustíveis fósseis, como o carvão 
e gás natural, para gerar eletricidade ou calor, 
tornando o País um pouco menos dependente do 
estrageiro para a produção de energia e evitando 
emissão de gases com efeito de estufa.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental, Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• A União Europeia (UE) definiu, através da Diretiva 
FER relativa à promoção de utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, o objetivo de 
alcançar, em Portugal e até 2020, uma quota de 
31% de energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia e uma quota 
de 10% no sector dos transportes;

• No âmbito do quadro de ação da UE relativo ao 
clima e à energia (Pacote Energia-Clima 2030), foi 
definida, em outubro de 2014, a meta vinculativa 
de pelo menos 27% de energias renováveis 
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O contributo das energias renováveis no consumo 
de energia primária foi de 25,9% em 2014. No 
entanto, se considerarmos o consumo final bruto 

Relativamente à energia elétrica produzida com 
base em FER, assistiu-se a um decréscimo em 
2015, devido à diminuição de 40% na produção 
hídrica. A produção de eletricidade a partir de FER 

de energia (CFBE), o peso das FER foi de 27,0% 
em 2014, um valor que superou a meta estabelecida 
pelo PNAER 2020 para 2015 (25,2%).

atingiu os 25 357 GWh (32 404 GWh em 2014) e a 
incorporação de FER para efeitos da Diretiva FER 
foi de 51,7% (o valor real foi de 47,6%). 
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Comparando a produção anual de energia elétrica com 
base em FER entre 2014 e 2015, verifica-se que, neste 
último ano, essa produção registou uma quebra de 
20.7% em relação ao ano de 2014 (61.4% em 2014 para 
48.7% em 2015). Essa quebra deveu-se essencialmente 
ao decréscimo da componente hídrica, que diminuiu 
de um peso de 31,0% em 2014 para 18,3% em 2015, na 
produção total da eletricidade. 

Analisando a produção de energia elétrica por fonte 

Em 2014, a meta global de incorporação de FER no 
consumo final bruto de energia situou-se nos 27,0%, 
ou 1,3 pontos percentuais (p.p.) acima do valor 
registado em 2013, fazendo com que Portugal tenha 
já alcançado nesse ano 87% da sua meta para 2020. 

A nível sectorial, a quota de Renováveis no sector da 
Eletricidade foi de 52,1% (+3,0 p.p. face a 2013), no 

renovável em 2015, constatou-se que a componente 
eólica foi responsável por 45,8% da energia elétrica 
produzida, seguindo-se a produção hídrica (38,5%), a 
biomassa (12,9%), a fotovoltaica (3,1%) e a geotérmica 
(0,8%). Observando os dados por região, verificou-
se que mais de 85% da produção ocorreu nas regiões 
Norte e Centro do País, onde se situam a grande parte 
dos aerogeradores e a maior parte da produção hídrica, 
sendo a bacia hidrográfica do rio Douro responsável por 
59% da produção hídrica.

sector do Aquecimento e Arrefecimento de 34,0% 
(-0,5 p.p. face a 2013) e no sector dos Transportes 
de 3,4% (+2,7 p.p. face a 2013). No caso da meta dos 
Transportes verificou-se um aumento significativo 
em 2014, dado que durante esse ano teve início 
o processo de certificação dos Biocombustíveis, 
o que permitiu aumentar a contabilização para 
efeitos da Diretiva das Renováveis.



REA 2016 51

B. ENERGIA E CLIMA

Comparando com outros países da UE, Portugal foi, em 
2014, o terceiro país da UE-28 com melhor desempenho 
na incorporação de energias renováveis no sector da 
eletricidade.

Relativamente à potência instalada para a produção de 
energia elétrica a partir de FER, no final de 2015 foram 
atingidos 12 281 MW em Portugal, o que traduz um 
aumento de 4,9% face a 2014.

MAIS INFORMAÇÃO
Direção-Geral de Energia e Geologia 
http://www.dgeg.pt
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A ficha temática “Intensidade energética e carbónica da economia” analisa a evolução do consumo 
de energia e das emissões de gases com efeito de estufa face ao crescimento económico, em 
Portugal e na UE-28. Esta ficha afere também a emissão dos gases gerados pela produção e 
consumo de energia, relativamente ao seu consumo interno. 

8. INTENSIDADE ENERGÉTICA E CARBÓNICA 
DA ECONOMIA

DESCRIÇÃO 
A intensidade energética de uma economia consiste 
na razão entre o consumo interno de energia e o 
seu Produto Interno Bruto (PIB). Historicamente, 
o crescimento económico implica um aumento do 
consumo de energia, elevando as pressões sobre o 
ambiente. 

Este indicador permite reconhecer a desejada 
dissociação (decoupling) entre o consumo de energia 
e o crescimento económico. A dissociação relativa 
verifica-se quando o aumento do consumo de energia 
é mais lento do que o crescimento económico. Se o 
consumo de energia estabilizar ou diminuir, enquanto 
o PIB continua a crescer, temos a dissociação absoluta 
entre estas duas variáveis, associada à natural redução 
dos impactes negativos sobre o ambiente.

Existem evidências de que as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) são responsáveis pelo 
aumento da temperatura, resultando em alterações 
climáticas de origem antropogénica. Tendo a UE 
assumido o compromisso de reduzir as emissões de 
GEE, a intensidade carbónica da economia analisa a 
dissociação entre a emissão de GEE e o crescimento 
económico. Para alcançar esta dissociação contribuem 
essencialmente a eficiência no sector energético e a 
substituição de combustíveis de origem fóssil pelos 
provenientes de fontes renováveis. 

A utilização de fontes de energia renovável contribui 
para uma diminuição dos GEE provenientes da 
produção e consumo de energia, face ao consumo 
interno de energia. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Acelerar a convergência da intensidade energética 
nacional para os níveis europeus, estimulando a 
utilização de tecnologias mais eficientes [Plano 
Nacional de Ação para a Eficiência Energética - PNAEE 
2016];
• Em 2016, reduzir o consumo energético em 
aproximadamente 8,2% relativamente à média do 
consumo final de energia verificada no período entre 
2001 e 2005, o que se aproxima da meta definida pela 
UE de 9% de poupança de energia até 2016 [PNAEE 
2016];
• Meta geral de redução de 25% e meta específica 
para a Administração Pública de redução de 30% do 
consumo de energia primária até 2020 [PNAEE 2016];
• No âmbito do quadro de ação da UE relativo ao clima 
e à energia para 2030, foi definida, em outubro de 2014, 
a meta não vinculativa de redução do consumo de 
energia em pelo menos 27% em relação às projeções 
do consumo futuro de energia com base nos critérios 
atuais.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A aposta na eficiência energética começa a ser visível 
nos níveis de intensidade energética da economia 
portuguesa, que têm vindo a diminuir desde 2005, 
começando a convergir com a média da União Europeia 
a 28 (UE-28), ainda que tenha, geralmente, apresentado 
valores superiores. Em 2014, contrariando o aumento 
verificado em 2013, ocorreu uma diminuição da 
intensidade energética em Portugal, consolidando a 
tendência decrescente dos últimos anos.
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Portugal apresentou em 2014 uma intensidade energética 
de 130,7 tep/ M€ de PIB a preços de 2010, enquanto a média 
da UE-28 foi de 122,0 tep/ M€ de PIB a preços de 2010. A 
intensidade energética da energia primária tem vindo a 
decrescer substancialmente desde 2005, tanto em Portugal 
como na UE-28. 

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pela 
DGEG, constata-se que, em 2014, a intensidade energética da 
economia em energia primária se situou em 124 tep/M€’2011 
(-3,6% face a 2013) enquanto a intensidade energética da 
economia em energia final foi de 90 tep/M€’2011 (-0,9% 
face a 2013). Por outro lado, a intensidade energética da 
economia em eletricidade situou-se em 274 MWh/M€’2011 
(-1,1% face a 2013).

Uma análise das emissões de gases com efeito de estufa 
por unidade de PIB permite verificar que, a partir de 
2005, se iniciou um processo de “descarbonização” 
da economia portuguesa, ou seja, a economia nacional 
começou a emitir menos carbono por cada unidade 
de riqueza produzida. Esta tendência, que é anterior 
à crise económica que teve início em 2008, deve-se a 
vários fatores, nomeadamente a alterações do modelo 
energético nacional para formas de energia menos 
intensivas em carbono, como seja a utilização de gás 

Em termos de intensidade energética por sector de 
atividade, em 2014 o sector da Indústria registou uma 
intensidade energética de 151 tep/M€’2011 (-1,2% face a 
2013), o sector da Agricultura e Pescas 129 tep/M€’2011 
(-5,7% face a 2013), o sector dos Transportes 33 tep/
M€’2011 (+0,3% face a 2013), o sector Doméstico 24 
tep/M€’2011 (-4,7% face a 2013) enquanto o sector dos 
Serviços registou uma intensidade energética de 17 tep/
M€’2011 (+2,5% face a 2013). Salienta-se que os dados 
apresentados para a intensidade energética por sector 
de atividade são calculados a preços de 2011, enquanto 
o gráfico da figura anterior utiliza o PIB a preços de 2010, 
não sendo comparáveis entre si.

natural; a gradual implementação de biocombustíveis 
nos transportes; o crescimento significativo da energia 
produzida a partir de fontes de energia renovável 
(principalmente eólica e hídrica); e a implementação de 
medidas de eficiência energética. No entanto, apesar 
da significativa redução da intensidade carbónica 
da economia, Portugal continua a apresentar valores 
superiores à média da UE-28. Em 2014, a intensidade 
carbónica em Portugal foi de 0,381 kg CO2e/€PIB, 
enquanto na EU-28 este valor foi 0,325 kg CO2e/€PIB.
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As alterações do modelo energético nacional para 
formas de energia menos intensivas em carbono 
tornam-se evidentes quando se analisa a evolução 
das emissões de GEE provenientes da produção 
e consumo de energia, face à energia interna 
consumida. Desde 2000, tanto Portugal como a 
EU-28 apresentam uma tendência descendente, 
indicando que as emissões de GEE têm diminuído 
face à energia consumida. É de relevar que os 
resultados obtidos por Portugal evidenciam uma 
maior dissociação entre a emissão de GEE e o 
consumo de energia, representando menores 
impactes sobre o ambiente, em particular em anos 
em que se verificou muita precipitação, como 2010, 
2011 e 2013. 

MAIS INFORMAÇÃO
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
www.dgeg.pt/  
Agência Portuguesa do Ambiente 
www.apambiente.pt 
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A ficha temática “Emissões de Gases com Efeito de Estufa” avalia o nível anual de emissões e sequestro 
destes gases, com origem humana, em todos os sectores da economia nacional, face a 1990. 

9. EMISSÕES DE GASES COM 
EFEITO DE ESTUFA (GEE) 

DESCRIÇÃO 
O 5.º Relatório de Avaliação do Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas, 
publicado em 2014, salienta que as evidências 
científicas relativas à influência da atividade humana 
sobre o sistema climático são mais fortes do que nunca 
e que o aquecimento global do sistema climático é 
inequívoco. Importa, por isso, monitorizar e verificar o 
nível de emissões e sequestro de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) de origem humana em todos os sectores 
da economia, utilizando o ano de 1990 como ano de 
referência, de acordo com orientações internacionais. 

O inventário nacional de emissões de GEE é o 
instrumento que permite monitorizar e verificar o 
cumprimento nacional face às metas assumidas, sendo 
por isso um elemento chave da política de combate 
às alterações climáticas. São contabilizadas todas 
as emissões e sequestro de origem humana, sendo 
considerados o dióxido de carbono (CO2), o metano 
(CH4), o óxido de azoto (N2O), os hidrofluorocarbonetos 
(HFCs), os perfluorocarbonetos (PFCs), o hexafluoreto 
de enxofre (SF6) e o trifluoreto de azoto (NF3). São 
ainda incluídos os GEE indiretos como o monóxido de 
carbono (CO), o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos 
de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis não 
metânicos (COVNMs).

Dada a importância da informação, foi criado o Sistema 
Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e 
Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos 
(SNIERPA). Em 2015, o SNIERPA foi reestruturado e 
atualizado. O Inventário Nacional é todos os anos sujeito 
a processos de revisão por parte de equipas de peritos 
internacionais, tanto no âmbito da União Europeia (UE) 
como da Convenção-Quadro das Nações Unidas para 
as Alterações Climáticas (UNFCCC). 

A União Europeia, no âmbito da sua estratégia de 
redução de emissões de GEE e como forma de garantir 
o cumprimento dos compromissos assumidos criou 
o mecanismo do Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão (CELE), constituindo o primeiro instrumento de 
mercado intracomunitário de regulação das emissões de 
GEE. O regime CELE encontra-se em vigor desde 1 de 
janeiro de 2005.

A nível europeu, os sectores abrangidos pelo CELE, 
incluindo a aviação, devem reduzir as suas emissões em 
21% face aos níveis de 2005. São abrangidas instalações 
de sectores muito diversos desde o energético aos 
industriais, dos quais se destacam as refinarias, os metais, 
os cimentos, o químico, o cerâmico, o vidro, a pasta, o 
papel, o agroflorestal ou o agroalimentar.

Em 2015 foi adotado o Quadro Estratégico para 
a Política Climática (QEPiC) - quadro integrado, 
complementar e articulado de instrumentos de política 
climática no horizonte 2020/2030. O QEPiC inclui 
os principais instrumentos de política nacional nas 
vertentes de mitigação e adaptação em alterações 
climáticas, dos quais se destaca o Programa Nacional 
para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) e 
a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020). 

O PNAC centra-se na vertente de mitigação da política 
climática e engloba todos os sectores da economia 
nacional. Identifica objetivos alinhados com o potencial 
custo-eficaz de redução de emissões para assegurar a 
manutenção do país numa trajetória de baixo carbono, 
estabelecendo metas. As metas sectoriais estabelecidas 
pelo PNAC 2020/2030 não incluem ainda o contributo 
do sector “uso do solo, alteração do uso do solo e 
floresta” (Land Use, Land-Use Change and Forestry – 
LULUCF) uma vez que este está ainda a ser analisado, 
tendo em conta as regras de contabilidade acordadas a 
nível internacional e da UE para o sector. Uma vez que 
se estima que o sector se mantenha como sumidouro 
líquido no horizonte 2030, o que significa que o balanço 
entre o sequestro de carbono e as emissões é positivo, 
as metas de redução nacionais estabelecidas para 
2020 e 2030 terão que ser posteriormente ajustadas 
para refletir o contributo do sector.

Numa perspetiva de médio e longo prazo, de acordo 
com o PNAC 2020/2030, as políticas de mitigação 
das alterações climáticas devem continuar a visar a 
promoção da transição para uma economia competitiva 
e de baixo carbono. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Acordo de Paris, adotado em Dezembro de 
2015, estabelece o objetivo de limitar o aumento 
da temperatura média global a níveis abaixo dos 
2ºC acima dos níveis pré-industriais e prosseguir 
esforços para limitar o aumento da temperatura 
a 1,5ºC, reconhecendo que tal medida reduzirá 
significativamente os riscos e impactes das 
alterações climáticas.
• O Pacote Energia-Clima para 2030 da União 
Europeia estabelece, como objetivo comunitário, 
uma redução até 2030 de pelo menos 40% das 
emissões de GEE na UE, em relação a 1990. Esta 
meta será atingida coletivamente pela UE.
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De acordo com a mais recente submissão do Inventário 
Nacional de Emissões de 2016 (período 1990-2014), 
que incorpora as novas diretrizes metodológicas 
(IPCC 2006) e de reporte, as emissões de GEE, sem 
contabilização das emissões de LULUCF, são estimadas 

em cerca de 64,5 Mt CO2e, representando um aumento 
de 6,4% face a 1990 e um decréscimo de cerca de 
0,6% face a 2013. Com base no inventário proxy, que 
tem por base uma metodologia aproximada prevista 
no mecanismo de monitorização e de comunicação 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 

• O PNAC 2020/2030 define os seguintes objetivos:
-Assegurar uma trajetória sustentável de redução 
das emissões nacionais de GEE de forma a alcançar 
metas de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% 
(52,7-61,5 MtCO2e) em 2030, em relação a 2005, 
garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em 
linha com os objetivos europeus e internacionais;
- Assegurar objetivos de redução nos sectores 
não-CELE de 15% em 2020 e de 31% em 2030 (face 
a 2005) traduzidos nos seguintes objetivos de 
redução sectoriais:
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de informações sobre emissões de gases com efeito 
de estufa. Este valor deve contudo ser encarado como 
provisório, uma vez que é baseado numa metodologia 
aproximada e em dados preliminares.

A evolução das emissões de GEE reflete, em grande 
medida, a evolução da economia portuguesa, que 
se caracterizou por um forte crescimento associado 
ao aumento da procura de energia e da mobilidade 
na década de 90, e à situação de estagnação e 
recessão verificada nos últimos anos.

As tendências de estabilização/redução das emissões 
tiveram contudo início antes da crise, fruto das melhorias 
tecnológicas relativas a sistemas de controlo de poluição, 

O sector da energia, incluindo transportes, mantém-se em 
2014 como o principal sector responsável pelas emissões 
de gases com efeito de estufa, representando 68% das 
emissões nacionais, e apresentando um crescimento de 
cerca de 6%, face a 1990. Neste sector, os transportes e 
a produção de energia são as fontes mais importantes, 
representando, respetivamente, cerca de 24% e 23% do 
total das emissões nacionais.

O sector dos transportes, que é fortemente dominado 
pelo tráfego rodoviário, é um dos sectores que registou 
maior crescimento no período 1990-2014 (57%) ainda que, 
a partir de 2002, se tenha vindo a verificar uma redução 
destas emissões, mais acentuada desde 2010.

Os sectores resíduos, agricultura e processos industriais 
e uso de produtos têm, cada um, um peso aproximado 
de 10% das emissões totais. No entanto, os sectores dos 
resíduos e dos processos industriais apresentam uma 
tendência de crescimento face ao ano base (1990), da 
ordem dos 17% e 9% respetivamente, enquanto o sector 
agrícola regista uma tendência de redução das emissões 
de cerca de 4%, face ao ano base.

As estimativas do sector LULUCF mostram que, à exceção 
de 1990, 1991, 2003 e 2005, este sector é um sumidouro 
líquido de CO2, representando um sequestro de 10,3 Mt 
CO2e, em 2014.

Refira-se que a análise das emissões nacionais de GEE 
por unidade de PIB confirma a tendência do processo 
de descarbonização da economia, com menos carbono 
emitido por cada unidade de riqueza produzida.

As emissões registadas em 2014 confirmam assim uma 
trajetória de cumprimento das metas nacionais e europeias 
de redução de emissões para 2020 e 2030. As emissões 
totais, representando uma redução de cerca de 27% face 
aos níveis de 2005, superam o intervalo mais exigente da 
meta de 2020 e aproximam-se dos níveis inferiores da 
meta de 2030. De um modo geral todos os sectores não 
abrangidos pelo CELE estão em linha com as metas de 
redução sectorial de 2020 com exceção da agricultura.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 

a introdução de combustíveis menos poluentes (gás 
natural em 1997), a instalação de unidades de ciclo 
combinado e a implementação progressiva de unidades 
de cogeração, e uma melhoria da eficiência energética 
e tecnológica dos processos industriais. Nos anos mais 
recentes, tem havido também um desenvolvimento 
expressivo de fontes de energia renováveis, com especial 
relevância da energia eólica.

Estimativas preliminares relativas às emissões de 
2015 apontam para um valor global de emissões da 
ordem dos 66,8 Mt CO2e resultante principalmente 
de um aumento das emissões associadas à produção 
de eletricidade e em particular pela maior utilização 
de carvão.
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A ficha temática “Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) nos sectores não abrangidos 
pelo Comércio de Licenças de Emissão (CELE)” avalia o nível de emissões de origem 
humana face aos compromissos assumidos por Portugal no quadro da partilha de esforços a 
realizar pelos Estados Membros para redução das suas emissões de GEE a fim de respeitar 
os compromissos de redução das emissões de GEE da Comunidade até 2020. 

10. EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA NOS SECTORES 
NÃO ABRANGIDOS PELO COMÉRCIO DE LICENÇAS DE EMISSÃO 

DESCRIÇÃO 
A União Europeia estabeleceu como objetivo 
comunitário para o horizonte 2020 uma redução 
de, pelo menos, 20% das emissões de GEE em 
relação a 1990. A União Europeia, no âmbito da 
sua estratégia de redução de emissões de GEE 
e como forma de garantir o cumprimento dos 
compromissos assumidos criou o mecanismo do 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), 
constituindo o primeiro instrumento de mercado 
intracomunitário de regulação das emissões de 
GEE. O regime CELE encontra-se em vigor desde 1 
de janeiro de 2005.

Os sectores abrangidos pelo CELE, incluindo a 
aviação, devem reduzir as suas emissões em 21% 
face aos níveis de 2005 e os restantes sectores não 
abrangidos pelo CELE (sectores não-CELE) devem 
reduzir as suas emissões em 10% em relação aos 
níveis de 2005. O sector do uso do solo, alterações 
de uso do solo e florestas (Land Use, Land Use 
Change and Forestry - LULUCF) não é contabilizado 
para este efeito. 

No âmbito do pacote energia-clima para 2020, a 
partilha de esforços entre os Estados Membros 
foi definida através da Decisão n.º 406/2009/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho. A partilha 
de esforços abrange os sectores que não fazem 
parte do comércio europeu de licenças de emissão 
(corresponde a 60% das emissões a nível da UE) e 
divide a meta global europeia em metas individuais 
por Estado Membro. Neste contexto, Portugal 
deverá limitar, entre 2013 e 2020, o aumento das 
emissões de GEE dos sectores não-CELE a 1% em 
relação a 2005. De forma a garantir o cumprimento 
das metas estabelecidas, a Comissão Europeia 
estabeleceu ainda os limites anuais que os Estados 
Membros devem respeitar.

O inventário nacional de emissões de GEE é o 
instrumento que permite monitorizar e verificar o 
cumprimento nacional face às metas assumidas, 
sendo por isso um elemento chave da política 
de combate às alterações climáticas. São 
contabilizadas todas as emissões e sequestro de 
origem humana, sendo considerados o dióxido 
de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido de 
azoto (N2O), os hidrofluorocarbonetos (HFCs), 
os perfluorocarbonetos (PFCs), o hexafluoreto de 

enxofre (SF6) e o trifluoreto de azoto (NF3). São 
ainda incluídos os GEE indiretos como o monóxido 
de carbono (CO), o dióxido de enxofre (SO2), os 
óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos 
voláteis não metânicos (COVNMs).

Dada a importância da informação, foi criado o 
Sistema Nacional de Inventário de Emissões por 
Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes 
Atmosféricos (SNIERPA). Em 2015, o SNIERPA foi 
reestruturado e atualizado. O Inventário Nacional é 
todos os anos sujeito a processos de revisão por 
parte de equipas de peritos internacionais, tanto no 
âmbito da UE como da UNFCCC.

Em 2015 foi adotado o Quadro Estratégico para 
a Política Climática (QEPiC) - quadro integrado, 
complementar e articulado de instrumentos de 
política climática no horizonte 2020/2030. O 
QEPiC inclui os principais instrumentos de política 
nacional nas vertentes de mitigação e adaptação 
em alterações climáticas, dos quais se destaca o 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
(PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 
2020). 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental, Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Limitar, entre 2013 e 2020, o aumento das 
emissões de GEE dos sectores não-CELE a 1% em 
relação a 2005;
• Para esse efeito são estabelecidas dotações 
anuais de emissões (AEA) para cada Estado 
Membro, representando na prática objetivos 
de limitação ou de redução de emissões anuais 
para o período de 201 3 a 2020 e respetivos 
ajustamentos para as emissões não-CELE para 
Portugal nesse período:
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
Portugal encontra-se em situação de cumprimento 
no âmbito da partilha de esforços comunitária, 
tendo as emissões nacionais ficado abaixo das 
metas anuais estabelecidas para 2013 e 2014. 
Face ao ano base de 2005, as emissões de 2013 
e 2014 representam um decréscimo de 21,3% e de 
21,1%, respetivamente. Esta tendência de redução 
é também esperada para o ano 2015, com um 
valor estimado de – 23,9% face ao ano base. Este 
valor deve ser contudo encarado como provisório, 
uma vez que é baseado numa metodologia 
mais aproximada (inventário proxy) prevista no 
mecanismo de monitorização e de comunicação 
de informações sobre emissões de gases com 
efeito de estufa.

• Assegurar objetivos de redução nos sectores 
não-CELE de 15% em 2020 e de 31% em 2030 
(face a 2005) traduzidos nos seguintes objetivos 
de redução sectoriais:

Objetivos sectoriais PNAC para sectores não-CELE face a 2005
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De acordo com as estimativas relativas ao último 
inventário nacional submetido (maio de 2016), 
as emissões nacionais para os primeiros anos do 
segundo período de cumprimento do Protocolo de 
Quioto são inferiores às metas acordadas no âmbito 
da partilha de esforços entre os Estados Membros, 
salientando-se ainda, da análise do gráfico, uma 

nítida tendência de decréscimo das emissões desde 
meados dos anos 2000.

Embora as tendências mais recentes reflitam 
em parte a situação de estagnação e recessão 
verificada na economia portuguesa nos últimos 
anos, as melhorias tecnológicas relativas a sistemas 
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de controlo de poluição e eficiência energética, bem 
como a implementação de medidas de gestão de 
resíduos visando o aumento da deposição seletiva 
e a reutilização e reciclagem, ou o incremento e 
aproveitamento energético das quantidades de 
biogás geradas nos sistemas de gestão de resíduos, 
têm contribuído para as tendências de estabilização 
e redução das emissões verificadas nos anos mais 
recentes.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
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A ficha temática “Precipitação e temperatura” analisa a variação das médias anuais de precipitação 
e temperatura em relação aos valores médios verificados no período 1971-2000.

11. PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA

DESCRIÇÃO 
A precipitação desempenha um papel vital nos 
sectores da agricultura, abastecimento público de água, 
produção de energia, indústria, turismo e ecossistemas 
naturais. Em conjunto com a temperatura, é um dos 
indicadores mais importantes para caracterizar o clima 
de uma dada região.

A temperatura média anual do ar à superfície da terra 
é um indicador essencial para a avaliação do estado do 
ambiente: para além de ser um dos que é monitorizado 
há mais anos, é também o principal indicador para a 
monitorização das alterações climáticas. O aumento 
da temperatura, em grande parte devido à emissão de 
gases com efeito de estufa, influencia, entre outros, o 
nível do mar, a intensidade e frequência das cheias e 
das secas, as espécies e os habitats, o rendimento das 
culturas agrícolas e as doenças infeciosas.

Conforme convencionado pela Organização 
Meteorológica Mundial, o clima é caracterizado 
pelos valores médios dos vários elementos climáticos 
num período de 30 anos, um número de anos 
suficientemente longo para representar o valor médio 
daquele parâmetro no local considerado.

Os eventos climáticos relevantes incluem as ondas de 
calor (ocorrem quando, num intervalo de pelo menos 
6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é 
superior em 5ºC ao valor médio diário no período 
de referência) e as ondas de frio (ocorrem quando, 
num período de pelo menos 6 dias consecutivos, a 
temperatura mínima do ar é inferior em 5ºC ao valor 
médio diário no período de referência).

Esta ficha temática será atualizada anualmente e diz 
respeito a Portugal continental.

OBJETIVOS E METAS
• À semelhança dos seus antecessores, o 7º Programa 
de Ação em Matéria de Ambiente estabelece o 
enquadramento para a política ambiental da União 
Europeia para o período 2013-2020. Entre as três 
Prioridades Temáticas que identifica, está a de tornar 
a União numa economia de baixo carbono, eficiente 
na utilização dos recursos, verde e competitiva, em 
que por sua vez se inscreve, no âmbito das alterações 
climáticas, a meta de limitar a 2°C, o aumento da 
temperatura média global da superfície da Terra, em 
comparação com os níveis pré-industriais. Portugal está 
plenamente comprometido com este objetivo.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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Em 2015, em Portugal continental, os valores médios 
anuais de temperatura do ar foram superiores aos 
correspondentes valores médios no período 1971-
2000 (normal climatológica). Neste ano, o valor 
médio anual da temperatura do ar foi superior ao 
valor normal, apresentando um desvio de +0,75ºC. 
Já no que diz respeito à precipitação, o valor médio 
anual da quantidade de precipitação foi muito 
inferior ao da normal 1971-2000, com um desvio 

Os valores médios anuais da temperatura máxima e 
mínima do ar foram, em 2015, superiores aos respetivos 
valores normais (período 1971-2000) em +1,35°C e 
+0,10°C, respetivamente. 

No referido ano, o valor médio anual da temperatura 
média do ar, 15,99°C, foi superior ao valor normal, sendo o 
7º valor mais alto desde 1931 e o 2º mais alto desde 2000. 

Durante o ano de 2015, os valores mensais da temperatura 
média do ar foram sempre superiores ao normal, exceto 
nos meses de janeiro, fevereiro e setembro. Destacam-se 
os desvios ocorridos nos meses de maio (+2,9ºC), junho 

de -282,5 mm, classificando-se como um ano 
extremamente seco.

Verifica-se ainda que, desde o início do século XXI, 
todos os anos registaram temperaturas médias 
próximas ou superiores aos valores médios do 
período 1971-2000 e precipitação abaixo dos 130% 
em relação à normal 1971-2000, tendo 2015 sido um 
dos mais quentes e secos.

(+2,4ºC) e dezembro (+1,8ºC). 

Ocorreram ainda sete ondas de calor: três na primavera 
(uma em março e duas em maio), três no verão (duas em 
junho e uma em julho) e uma no outono (em novembro). 

Embora ainda não seja possível calcular os valores médios 
da temperatura máxima, média e mínima anual do ar para 
2016, pode-se já destacar que os meses de julho e agosto 
foram extremamente quentes. Considerando a série 
desde 1931, julho foi o 2º mais quente e agosto o 5º mais 
quente. Em consequência, o verão de 2016 foi o 2º mais 
quente desde 1931 (depois de 2005).
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O valor médio de precipitação total anual em 2015, 
599,6 mm, corresponde a um desvio de -282,5 mm 
(em relação ao valor médio 1971-2000), o que permite 
classificar 2015 como o 6º ano mais seco desde 1931 e o 
4º mais seco desde 2000. 

Durante o ano de 2015, apenas os meses de setembro 
e outubro registaram valores superiores ao normal e 
os meses mais secos foram fevereiro (-63 mm), março 
(-44 mm), novembro (-56 mm) e dezembro (-69 mm).

Relativamente a 2016, embora ainda não seja possível 
calcular o valor médio de precipitação, pode-se já 
destacar que, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e 
maio os valores de precipitação ocorridos foram muito 
superiores ao valor normal.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
http://www.ipma.pt 
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•   Pegada energética e carbónica dos transportes
•   Transporte de mercadorias
•   Transporte de passageiros
•   Parque rodoviário

TRANSPORTES

O sector dos transportes é essencial à atividade humana, sendo responsável pela mobilidade 
de pessoas e bens. Apesar da inovação tecnológica neste campo, os transportes de pessoas 
e mercadorias continuam a exercer grandes pressões que se traduzem em impactes 
negativos sobre o ambiente. 

Este sector é responsável por uma grande parte das emissões de poluentes, como o dióxido 
de azoto e as partículas inaláveis, que contaminam o ar que respiramos, bem como de 
gases com efeito de estufa, indissociáveis das alterações climáticas. Os transportes estão 
também na origem do ruído que afeta particularmente os meios urbanos.

Por outro lado, os transportes são o maior consumidor de energia de origem petrolífera, 
contribuindo de modo incontornável para a dependência energética do País.

Mitigar os impactes negativos deste sector sobre o ambiente, promover a transição 
do transporte individual de passageiros para o transporte coletivo, assim como do 
transporte rodoviário de mercadorias para o respetivo transporte ferroviário, são objetivos 
fundamentais das políticas de transporte. 

Por outro lado, a definição destas políticas também considera essenciais a modernização do 
parque automóvel, tonando-o mais eficiente e melhorando o seu desempenho ambiental, 
bem como a promoção da adoção de modos suaves de mobilidade, como andar a pé ou 
de bicicleta. 
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DESCRIÇÃO 
Em Portugal, os transportes representam uma parte 
importante do consumo de energia final, sendo o 
transporte rodoviário responsável pela quase totalidade 
desse consumo. Verifica-se ainda que os transportes 
terrestres são os maiores responsáveis pelo consumo de 
produtos petrolíferos para fins energéticos, contribuindo 
de forma decisiva para a dependência energética do País.

Para reduzir esta dependência do exterior, importa reduzir, 
a nível nacional, a utilização de veículos rodoviários, quer 
por recurso aos transportes públicos quer à mobilidade 
suave, de modo a aumentar a eficiência energética no 
sector. Mas também importa promover a adoção de 
veículos mais eficientes e que utilizem combustíveis 
com melhor desempenho ambiental. Neste contexto, 
destacam-se os veículos movidos a gás natural e os 
veículos elétricos.

Como consequência do tipo de energia utilizada, o sector 
dos transportes é também responsável por uma grande 
parte das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), 
exercendo fortes pressões sobre o ambiente e bem-estar 
humano.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Decreto-Lei nº 141/2010 (alterado pelo Decreto-
Lei nº 39/2013 que transpôs parcialmente a Diretiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) 
fixa a meta de incorporação de 10% de fontes de 
energia renovável no consumo final de energia, no 
sector dos transportes, até 2020;
• O Decreto-Lei nº 117/2010 define os limites de 
incorporação obrigatória de biocombustíveis. Prevê a 
obrigação de incorporação de 5,5% de biocombustíveis 
substitutos de gasóleo no consumo final de energia, 
no sector dos transportes terrestres, em 2014. A 
obrigação de incorporação de biocombustíveis 
substitutos de gasolina é obrigatória a partir de 2015 e 
corresponde a 2,5%, em teor energético;
• O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 
aponta uma meta de poupança de energia global 
de 8,2% até 2016, antevendo que 23% da poupança 
conseguida se deva ao sector dos transportes.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
O sector dos transportes continua a ser um dos sectores 
de atividade com maior consumo de energia: 36,5% do 
consumo total de energia primária em 2015, seguindo-se 
o sector da indústria (29,2%), o sector doméstico (16,5%), 

A ficha temática “Pegada energética e carbónica dos transportes” analisa a intensidade energética 
no sector dos transportes, bem como a correspondente fração de energia renovável utilizada. 
Apresenta ainda os valores das emissões de gases com efeito de estufa nos transportes.

12. PEGADA ENERGÉTICA E CARBÓNICA 
DOS TRANSPORTES

o sector dos serviços (12,8%), o sector da agricultura e 
pescas (2,8%), e o sector da construção e obras públicas 
(2,1%).

Por outro lado, o sector continua muito dependente dos 
combustíveis produzidos a partir do petróleo, sendo, 
assim, particularmente vulnerável à oscilação dos preços 
internacionais. Em 2015, 74,1% do consumo final de 
petróleo ocorreu no sector dos transportes. Considerando 
o consumo total de gasóleo e gasolina, verifica-se que 
a maioria destes produtos foi despendida no sector 
dos transportes, com um consumo de 86,2% e 99,9%, 
respetivamente.

Em 2015, o consumo de combustíveis nos transportes 
rodoviários foi de 5,43 milhões de toneladas equivalentes 
de petróleo (tep), mais 2,0% do que em 2014. Este 
aumento deve-se principalmente ao gasóleo, que 
com um acréscimo de 5,1%, correspondeu a 77,8% do 
consumo de tep. As gasolinas representaram 21,8% das 
tep consumidas e registaram uma ligeira diminuição de 
0,1%. Salientam-se os aumentos da incorporação de 
biocombustíveis no gasóleo e nas gasolinas, com 122,6% 
e 291,0%, respetivamente. 

Em 2015, o consumo de energia elétrica nos transportes 
ferroviários pesados aumentou 2,2%, fixando-se em 298,3 
milhões de kWh. Em oposição, o consumo de gasóleo, 
com um registo de 16,6 milhões de litros, apresentou um 
decréscimo de 2,4% (+18,6% em 2014).

No mesmo ano e para a ferrovia ligeira, apenas o metro 
do Porto apresentou um aumento no consumo de 
energia elétrica (+3,7%), tendo os restantes sistemas de 
metropolitano registado reduções (-1,4% em Lisboa e 
-0,6% no Metro Sul do Tejo). No caso do metropolitano de 
Lisboa, a diminuição observada deveu-se a uma menor 
utilização de energia para outros fins que não o transporte 
(-70,8%). Já no caso do Metro Sul do Tejo, a diminuição 
de consumo de energia elétrica resultou de uma menor 
utilização de energia na tração (-1,4%). No mesmo ano, 
as companhias aéreas portuguesas consumiram na 
operação das suas aeronaves um total de 1,15 milhões de 
toneladas de combustível, valor inferior em 0,4% face ao 
registado em 2014.

Os dados apresentados demonstram uma elevada 
dependência dos combustíveis fósseis. Esforços no 
sentido de diminuir essa dependência terão, a prazo, o 
efeito benéfico de reduzir significativamente as emissões 
de poluentes atmosféricos, designadamente, as emissões 
de gases com efeito de estufa (GEE), um objetivo 
estratégico inscrito em vários instrumentos de política 
atualmente em vigor sobre esta matéria.
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Em termos de intensidade energética por sector 
de atividade, verifica-se que, em 2014, o sector dos 
transportes é o terceiro mais intensivo em energia, 

Analisando os dados com índice 2010=100, verifica-
se que, em Portugal, a intensidade energética dos 
transportes tem sido sustentadamente inferior 
à média da UE-28, apresentando uma tendência 

decrescente desde 2010. No entanto, nos últimos 
dois anos, a intensidade energética em Portugal 
estabilizou, sendo que, em 2014, ultrapassou a 
intensidade energética nos transportes da UE-28.

representando 33 tep/M€’2011, mais 0,3% do que 
em 2013.
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Sendo o sector dos transportes um dos mais 
dependentes dos combustíveis fósseis, tem 
sido desenvolvido um esforço para aumentar 
a percentagem de combustíveis provenientes 
de energias renováveis neste sector. Portugal 
apresentou um aumento expressivo da incorporação 
de energias renováveis nos combustíveis até 2010, 
sendo que, no ano seguinte, essa incorporação 
registou uma diminuição acentuada. Esta queda está 
relacionada com a obrigatoriedade de certificação 

de sustentabilidade dos biocombustíveis que, 
embora entrasse em vigor em 2010, tardou a ser 
operacionalizada no nosso País. A partir desse ano 
tem vindo a observar-se um novo aumento.

A nível da UE-28, a incorporação de combustíveis 
provenientes de fontes de energia renovável tem 
apresentado um aumento consistente desde 
2004, com valores superiores aos observados em 
Portugal.
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Relativamente às emissões de GEE originadas pelo 
sector dos transportes, verificou-se em Portugal 
uma subida acentuada das emissões até 2002, 
seguindo- se uma tendência decrescente, enquanto 
a média europeia apresentou uma subida, embora 
menos acentuada, até 2007. Em 2014, as emissões 
de GEE registadas em Portugal e na UE-28 
inverteram a tendência observada anteriormente, 
apresentando um aumento de 1,62% e 0,57%, 
respetivamente.

Embora este sector mostre sinais positivos na 
redução das emissões nacionais de GEE, em parte 
devido à incorporação de biocombustíveis nos 
combustíveis rodoviários, continua a ser uma das 
principais fontes, representando 23% do total das 
emissões de GEE, em Portugal, em 2014 (24% 
em 2013), enquanto na UE-28 o mesmo sector 
representou 20% em 2014 (19% em 2013).

MAIS INFORMAÇÃO
Direção-Geral de Energia e Geologia
www.dgeg.pt 
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.pt
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DESCRIÇÃO 
A União Europeia (UE) colocou como objetivo 
dissociar a mobilidade dos seus efeitos negativos 
sobre a saúde humana e o ambiente. O sector dos 
transportes é uma das principais fontes de gases com 
efeito de estufa (GEE) e também provoca elevados 
níveis de poluição do ar bem como de ruído, que 
podem danificar gravemente a saúde humana e os 
ecossistemas. 

Quando se considera o impacte ambiental do transporte 
de mercadorias, a repartição modal ganha especial 
importância devido às diferenças de desempenho 
ambiental entre os diversos modos de transporte – 
nomeadamente ao nível do consumo de recursos, das 
emissões de GEE e de poluentes e do ruído. 

Embora a repartição modal esteja associada a 
diversos fatores, como o tipo de mercadoria, 
requisitos específicos de transporte, tipo de 
transporte disponível, a verdade é que alguns modos 
de transporte geram mais impactes negativos 
sobre o ambiente, do que outros. Comparando o 
transporte rodoviário com o ferroviário este último 
é mais eficiente em termos de volume de carga 

De acordo com o Eurostat, a repartição modal do 
transporte de mercadorias em Portugal é dominada pelo 
transporte rodoviário que, em 2014, representou 93,5%, 
mais 24% do que na UE-28. Por outro lado, a importância 
do transporte ferroviário é muito superior na Europa, 
correspondendo a 18% do transporte de mercadorias, 
enquanto em Portugal se situa apenas nos 6,5%.

As Estatísticas dos Transportes e Comunicações, publicadas 
anualmente pelo INE, indicam que em 2015 foram 

A ficha temática “Transporte de mercadorias” analisa a repartição modal deste tipo de transporte 
tanto em Portugal como na UE-28 e quantifica os volumes de mercadorias por tipo de transporte, 
bem como os volumes movimentados resultantes do comércio internacional.

13. TRANSPORTE DE MERCADORIAS

transportada por quantidade de energia utilizada e 
maioritariamente menos poluente. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental, Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Plano Estratégico dos Transportes e 
Infraestruturas 2014-2020, divulgado em abril 
de 2014 e revisto em junho de 2015, estabelece 
um conjunto de metas, de entre as quais se 
destaca aumentar 40% o número de toneladas por 
quilómetro transportadas no modo ferroviário, até 
2020;
•  O Livro Branco dos Transportes, adotado pela 
Comissão Europeia em 2011, propõe transferir para 
outros modos, como o ferroviário ou o marítimo/
fluvial, até 2030, 30% do tráfego rodoviário de 
mercadorias em distâncias superiores a 300 km, e 
mais de 50% até 2050, com a ajuda de corredores 
eficientes e ecológicos.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

transportadas, em Portugal, 165,6 milhões de toneladas 
de mercadorias por modo rodoviário, o que representou 
um aumento de 4,9% relativamente a 2014. No entanto, o 
volume de transporte efetuado (34,5 mil milhões de tkm) foi 
inferior ao registado em 2014 (-5,0%). Em 2015, utilizaram-
se 48,3 mil veículos pesados no transporte de mercadorias, 
tendo-se registado uma taxa de utilização de 52,8%. 

Também o transporte ferroviário nacional de mercadorias 
aumentou 7,9%, correspondendo a 11,1 milhões de 
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toneladas. Em 2015 e a nível nacional, foram transportadas 
9,4 milhões de toneladas de mercadorias, mais 8,9% do 
que no ano anterior.

No que respeita à evolução das mercadorias transportadas, 
em toneladas por quilómetro, constata-se que, após a 
evolução negativa registada em 2013, se assistiu a uma 
inversão da tendência nos dois anos seguintes, durante os 
quais se registaram crescimentos de 6,5% (2014) e 10,2% 
(2015) do valor de mercadorias transportadas.

Representando a maior parte do transporte de 

Do total de mercadorias exportadas em 2015, 21,04 
milhões de toneladas foram transportadas por via 
marítima (53,6% do total), seguindo-se o modo rodoviário 
que assegurou a exportação de 15,9 milhões de toneladas 
(40,5% da quantidade transportada). O transporte aéreo 
movimentou 2,8% do total da quantidade exportada 
(incluindo combustível para abastecimento de aeronaves 
em início de viagem), ao passo que o transporte ferroviário 
representou apenas 0,5% do total de toneladas exportadas. 

Em comparação com 2014, salienta-se o aumento no 
número de toneladas transportadas para o exterior por via 
ferroviária (+18,0%), aérea (+13,9%) e rodoviária (+7,1%), 
enquanto no transporte por via marítima se verificou uma 
quebra de 2,2%.

Relativamente à importação de mercadorias em 2015, 36,3 
milhões de toneladas (61,7% da quantidade total) entraram 

mercadorias, com 84,2% do tráfego total e 78,3% do volume 
de transporte, a importância relativa das deslocações 
em território nacional aumentou este ano, contrariando 
a diminuição nos últimos anos, sendo que o transporte 
nacional representava 83,4% do transporte total e 78,3% 
do volume de transporte em 2014.  Complementarmente, 
as mercadorias em tráfego internacional também 
apresentaram aumentos, ascendendo a um movimento 
de 1,8 milhões de toneladas em 2015, o que se traduziu 
num crescimento de 2,8% neste ano (+23,7% em 2014 e 
+25,8% em 2013).

Em 2015, o transporte de carga e correio pelas empresas 
de transporte aéreo nacionais totalizou 60,4 mil toneladas, 
traduzindo um decréscimo de 1,2%. Esta redução sucede 
a um crescimento de 2,1% observado em 2014.

O movimento de mercadorias nas infraestruturas 
portuárias registou, em 2015, um aumento de 7,7% (+3,2% 
em 2014), correspondendo a 36,0 milhões de toneladas 
carregadas (+4,5%) e 50,9 milhões de toneladas 
descarregadas (+10,0%). Neste ano, as mercadorias em 
tráfego internacional corresponderam a 87,4% (85,6% 
em 2014) do total, com 75,9 milhões de toneladas 
movimentadas (+9,8%).

no País por via marítima. A rodovia foi o segundo modo 
de transporte mais utilizado, assegurando a importação de 
17,6 milhões de toneladas (29,9% do total importado).

Por via ferroviária e aérea entraram 480 mil toneladas 
(0,8% do total importado) e 38 mil toneladas (0,1% do 
total importado), respetivamente.

Os gasodutos e oleodutos, remessas postais e propulsão 
própria asseguraram 4,0% das importações, com 2,4 
milhões de toneladas.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto da Mobilidade e dos Transportes
www.imtt.pt 
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.pt
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DESCRIÇÃO 
O sector dos transportes é uma das principais fontes de gases 
com efeito de estufa (GEE) e também provoca elevados 
níveis de poluição do ar bem como de ruído, que podem 
danificar gravemente a saúde humana e os ecossistemas. 

Quando se considera o impacte ambiental do transporte 
de passageiros, a repartição modal ganha especial 
importância devido às diferenças de desempenho 
ambiental, como o consumo de recursos, emissões de 
GEE e de poluentes, bem como de ruído, entre os diversos 
modos de transporte. 

Em Portugal, os transportes representam uma parte 
importante do consumo de energia final, sendo o 
transporte rodoviário responsável pela quase totalidade 
desse consumo. Verifica-se ainda que os transportes 
terrestres são os maiores responsáveis pelo consumo de 
produtos petrolíferos para fins energéticos, contribuindo 
decisivamente para a dependência energética do País. 
Como consequência do tipo de energia mais utilizada, 
este sector é também responsável pela emissão de 23% 
do total das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), em 2014, exercendo impactes negativos sobre o 
ambiente. 

A transferência do transporte individual para o transporte 
coletivo é um dos objetivos a longo prazo do Plano 

Em 2015, de acordo com os dados das Estatísticas dos 
Transportes e Comunicações, a rodovia foi o modo de 
transporte utilizado por 497,6 milhões de passageiros no 
Continente, correspondendo a uma um aumento de 1,2% 
face ao ano anterior. No modo ferroviário, deslocaram-
se 341,8 milhões de passageiros, dos quais 130,4 milhões 
nos comboios urbanos/suburbanos e 211,4 milhões no 

A ficha temática “Transporte de passageiros” analisa a repartição modal deste tipo de transporte 
em Portugal e na União Europeia.

14. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Estratégico de Transportes e Infraestruturas que reconhece 
o desequilíbrio modal no transporte de passageiros, com 
forte prevalência do transporte individual e preconiza a 
oferta de serviços públicos de transporte de passageiros 
a nível local, regional e nacional que promova a migração 
do transporte individual para o transporte público, com 
qualidade, níveis de oferta e de serviço adequadas à 
satisfação das necessidades das populações.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 
2014-2020 estabelece um conjunto de metas, de entre 
as quais se destaca o aumento de 15% no número de 
passageiros x quilómetro (pkm) transportados nos 
serviços públicos de transporte de passageiros, até 2020.
•  O Compromisso para o Crescimento Verde identifica o 
sector da “Mobilidade e Transportes” como uma das dez 
áreas de intervenção para a transição verde em Portugal 
e estabelece 14 objetivos quantificados para 2020 e 
2030, entre os quais aumentar a utilização de transportes 
públicos, por forma a atingir 12 528 milhões de pkm 
transportados nos serviços públicos de transporte de 
passageiros em 2020 e 15 296 milhões em 2030.

metropolitano. Por via fluvial foram transportados 18,4 
milhões de passageiros.

Neste mesmo ano, os aumentos mais acentuados ocorreram 
no transporte marítimo (6%) e no metropolitano (4,6%).Os 
transportes por via fluvial e por comboio apresentaram um 
crescimento de 2,8% e 1,7%, respetivamente.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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Em termos de passageiros-Km, em 2015, verificou-se um ligeiro 
aumento de utilização do comboio e metropolitano, face ao 
ano anterior. Também o transporte aéreo da responsabilidade 
das empresas nacionais apresentou, à semelhança dos 
anos anteriores, um aumento no número de passageiros. O 

No que respeita à distribuição modal do transporte de 
passageiros, verificou-se em Portugal uma hegemonia 
dos veículos ligeiros de passageiros (transporte 
individual), cuja utilização tem sido crescente, traduzida 
num peso de 89,8%, em 2014, face a 81,7% em 2000. No 
seio da UE-28, a preferência pelos veículos ligeiros de 
passageiros é igualmente clara, ainda que ligeiramente 
menos expressiva (83,4% em 2014) do que em Portugal, 
mas o peso de utilização do transporte ferroviário é mais 
significativo, representando 7,6% em 2014, ao passo que 
em Portugal ronda os 4%.

Relativamente ao transporte individual em Portugal, as 
fontes estatísticas disponíveis não permitem aferir os 
fluxos de transporte em veículos particulares, pelo que 
se apresentam os resultados do Recenseamento Geral da 
População (censos), que disponibilizam informação sobre 
os movimentos pendulares da população trabalhadora e 

aeroporto de Lisboa, o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o 
aeroporto de Faro, o aeroporto da Madeira e o aeroporto João 
Paulo II (Açores) registaram, em 2015, 20,1 milhões (+10,8%), 8,1 
milhões (+16,7%), 6,4 milhões (+4,4%), 2,6 milhões (+5,9%) e 
1,27 milhões de passageiros (+29,4%), respetivamente.

estudante (deslocações casa-trabalho ou casa-escola). 
De acordo com a informação apurada nos últimos censos 
(2011), 61,6% dos movimentos pendulares casa-trabalho 
ou casa-escola foram realizados em transporte individual 
(considerando os condutores e também os passageiros), 
traduzindo um aumento de 15,9 pontos percentuais (p.p.) 
face a 2001. As deslocações a pé e de autocarro terão 
sido as mais penalizadas, já que em dez anos perderam, 
respetivamente, 8,7 p.p. e 4,1 p.p., representando apenas 
16,4% e 11,8% do total em 2011. Esta informação só poderá 
ser atualizada na sequência dos próximos censos, que 
terão lugar em 2021.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto da Mobilidade e dos Transportes
www.imtt.pt
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.pt 
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DESCRIÇÃO 
Os transportes rodoviários (ligeiros e de mercadorias) 
exercem uma enorme pressão sobre o ambiente e a 
qualidade de vida, sendo um dos maiores responsáveis 
pela emissão de gases com efeito de estufa, bem 
como de outros poluentes atmosféricos, como os 
óxidos de azoto e as partículas inaláveis. São também 
responsáveis pelos elevados níveis de ruído sentidos 
principalmente nas grandes aglomerações urbanas.

Os avanços tecnológicos nos sectores da construção 
automóvel e dos combustíveis têm permitido uma 
redução dos impactes negativos que exercem sobre 
o ambiente, não sendo, no entanto, suficientes para 
compensar a crescente intensidade de tráfego.

A par do transporte coletivo e da mobilidade suave, 
importa promover a utilização de veículos mais 
eficientes e que utilizem combustíveis com melhor 
desempenho ambiental. Destacam-se os veículos 
movidos a gás natural e, em especial, os veículos 
elétricos. 

Num país com uma quota de energia renovável muito 
elevada, como é o caso de Portugal, a utilização de 
eletricidade para mobilidade permite, na prática, 
substituir combustíveis fósseis por água, vento e sol, 
reduzindo significativamente os impactes ambientais 
associados e diminuindo a dependência energética 
do país.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

A ficha temática “Parque rodoviário” analisa os veículos motorizados em circulação, a sua idade 
e o tipo de energia utilizada.

15. PARQUE RODOVIÁRIO

OBJETIVOS E METAS
•  O   Plano Nacional de Ação para a Eficiência 
Energética 2016-2020 inclui um objetivo de incentivar 
a aquisição de veículos ligeiros, particulares ou 
comerciais, com menores emissões. Outra das medidas 
propostas visa promover a procura e introdução de 
veículos elétricos (VE) no mercado de ligeiros mistos 
e de passageiros e de scooters elétricas, aproveitando 
os investimentos já realizados no que respeita ao 
desenvolvimento da plataforma de gestão inteligente 
e integrada;
•  O Compromisso para o Crescimento Verde 
identifica o sector da “Mobilidade e Transportes” como 
uma das dez áreas de intervenção para a transição verde 
em Portugal e estabelece como medida a promoção 
da mobilidade elétrica, alargando e introduzindo 
maior concorrência na rede pública de abastecimento 
e privilegiando os modos de carregamento em locais 
privados (habitações e locais de trabalho) e em locais 
privados de acesso público (ex. centros comerciais). 
Também estabelece como prioritária a utilização de 
veículos movidos a combustíveis menos poluentes, 
incluindo os biocombustíveis de 2ª e 3ª geração e o 
desenvolvimento da rede de postos de abastecimento 
de combustíveis alternativos.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
Considerando o parque de veículos motorizados 
presumivelmente em circulação (veículos com aprovação 
em pelo menos uma das duas últimas inspeções 
obrigatórias, excluindo ciclomotores, motociclos e tratores 
agrícolas), o número total de veículos ligeiros e pesados 
atingiu 6,1 milhões em 2015. O parque de veículos ligeiros 
de passageiros atingiu os 4,7 milhões, representando um 
acréscimo de 0,5% face ao ano anterior.
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A taxa de motorização (número de veículos ligeiros 
de passageiros por 1000 habitantes) atingiu, em 2015, 
os 456,7 veículos ligeiros de passageiros por 1000 

Considerando o parque de veículos rodoviários 
ligeiros de passageiros presumivelmente em 
circulação (veículos que compareceram a pelo 
menos uma das duas últimas inspeções obrigatórias), 

habitantes, evidenciando um aumento nos últimos 
três anos.

verifica-se que este parque envelheceu novamente 
em 2015, com a idade média a aumentar de 12,2, em 
2014, para 12,4 anos
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A idade média dos veículos pesados de passageiros 
presumivelmente em circulação (veículos que 
compareceram a pelo menos uma das duas últimas 
inspeções obrigatórias) também aumentou de 12,7 para 
12,9 anos no mesmo período. 

As viaturas com 10 ou mais anos representavam 63,2% 
do conjunto de ligeiros de passageiros e 68,4% dos 
pesados de passageiros.

Em 2015, o parque de veículos ligeiros de passageiros 
dividia-se entre veículos cujo combustível principal era 
o gasóleo (52,3%) ou a gasolina (46,2%). As viaturas 
movidas a GPL representavam 1,0% do total e as que 
utilizam outros tipos de combustível apenas 0,4%. Já no 
que diz respeito aos veículos pesados de passageiros, o 
combustível principal é o gasóleo (97,4%).

No que respeita à mobilidade elétrica, em 2015 foram 
registados 3 427 veículos elétricos, representando um 
acréscimo de 39% face ao ano anterior, sendo que 
46% correspondem a veículos ligeiros de passageiros e 

Mantendo a tendência observada nos últimos dois 
anos, em 2015 o número de veículos ligeiros de 
passageiros presumivelmente em circulação aumentou 
5,1% relativamente a 2014. Para este desempenho, 
contribuiu o aumento de 25,0% nas vendas de veículos 
novos ligeiros de passageiros, relativamente a 2014, 
totalizando 178 503  unidades. 

mercadorias e 23% a ciclomotores.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto da Mobilidade e dos Transportes
www.imtt.pt 
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.pt
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• Índice de Qualidade do Ar (IQAr)
• Episódios de poluição por ozono troposférico
• Poluição por partículas inaláveis
• Poluição atmosférica por dióxido de azoto 
• Emissões de substâncias precursoras do ozono troposférico
• Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes

AR

O ar difere da maioria dos restantes recursos naturais pelo facto de não comportar a 
possibilidade de escassez, não necessitando por isso o seu uso de ser racionalizado. A sua 
vulnerabilidade reside antes no seu elevado risco de deterioração.

De uma forma geral, a qualidade do ar é produto da interação de um complexo conjunto de 
fatores, entre os quais se destacam a perigosidade dos poluentes, o volume das emissões, 
a topografia a que se encontra e até as condições meteorológicas que lhe estão associadas.

A produção industrial e de energia e os transportes são os maiores emissores de poluentes 
atmosféricos. Estes sectores libertam para atmosfera alguns dos compostos mais 
gravemente danosos para a saúde humana, para os ecossistemas e para os materiais, como 
o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas em suspensão, o chumbo, o benzeno 
ou o monóxido de carbono, entre outros.

Estudos epidemiológicos têm demonstrado importantes correlações entre a exposição aos 
poluentes atmosféricos e a morbilidade e a mortalidade associadas a doenças dos foros 
respiratório (asma, bronquite, enfisema pulmonar e cancro do pulmão) e cardiovascular 
(enfarte do miocárdio, AVC), mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera 
se mantêm abaixo dos valores máximos legalmente fixados.

Os impactes da poluição atmosférica sobre o ambiente são igualmente gravosos: 
influencia diretamente o aquecimento global, está na origem das chuvas ácidas, por sua 
vez responsáveis pela contaminação da água e dos solos, e é um importante fator de 
degradação dos ecossistemas.

As políticas públicas dirigidas à gestão da qualidade do ar têm por objetivo reduzir as 
emissões de poluentes atmosféricos, procurando assegurar que o desenvolvimento 
socioeconómico tenha lugar de forma sustentável e ambientalmente neutra. 
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DESCRIÇÃO 
O índice de qualidade do ar (IQAr) é calculado e 
disponibilizado diariamente pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), com base em informação recolhida nas 
estações de monitorização da qualidade do ar localizadas 
em zonas ou aglomerações urbanas, da responsabilidade 
das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) no continente e das Direções Regionais do Ambiente 
(DRAs) nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. 

O IQAr constitui uma classificação simples e 
compreensível do estado da qualidade do ar, traduzida 
numa escala de cores divididas em cinco classes, de 
“Muito Bom” a “Mau”. Esta classificação é baseada nas 
concentrações de poluentes registadas nas estações de 
monitorização e representa a pior classificação obtida. 

Este índice é calculado para cada uma das zonas ou 
aglomerações urbanas do País, considerando as médias 
aritméticas dos valores medidos dos poluentes dióxido 
de azoto (NO2), ozono (O3) e partículas PM10 (partículas 
de diâmetro igual ou inferior a 10 µm), incluindo, quando 
disponíveis, os poluentes CO e SO2. Os valores médios 
assim calculados são comparados com as gamas de 
concentrações associadas a uma escala qualitativa de 
cores, estabelecida para cada poluente, ficando o IQAr 
com a classificação qualitativa mais desfavorável obtida 
nos vários poluentes. 

O “Índice da Qualidade do Ar” traduz o estado da qualidade do ar ambiente no território nacional 
através de uma classificação simples e compreensível expressa numa escala de cores.

16. ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

Este indicador assume particular relevância por facilitar a 
comunicação simples do estado da qualidade do ar e dos 
efeitos que a exposição a níveis excessivos de poluentes 
provoca na saúde humana, focando nos grupos sensíveis 
cuja capacidade respiratória se encontra em formação ou 
debilitada. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos, 
tanto a nível comunitário como nacional, em termos 
de qualidade do ar ambiente, os quais visam evitar, 
prevenir ou limitar efeitos nocivos dos diferentes 
poluentes atmosféricos na saúde humana e no 
ambiente; 
• Avaliar a qualidade do ar ambiente em todo o 
território nacional;
• Aumentar o número de dias do ano em que o índice 
de qualidade do ar é classificado como “Muito bom” 
ou “Bom” e, por sua vez, diminuir o número de dias 
do ano em que é “Médio”, “Fraco” ou “Mau”;
• Promover e melhorar o acesso do público à 
informação sobre o estado da qualidade do ar e suas 
consequências na saúde.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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A classe predominante do IQAr nos últimos anos tem 
sido “Bom”, tendência que se manteve em 2015. 

De uma forma geral, verificou-se um ligeiro aumento 
dos dias com qualidade “Muito Bom”, passando de 
10,0% em 2014 para 10,3% em 2015, e uma evolução 

Analisando a evolução da percentagem de dias 
com classificação “Médio” do IQAr registados em 
todas as estações, entre 2002 e 2015, verifica-se um 
decréscimo significativo, sendo que, em 2015, apenas 
10% dos dias registaram essa classificação, igualando 
a percentagem de dias com classificação “Muito 
Bom”. A classificação do IQAr “Muito Bom” superou o 
número de registos com a classificação “Mau/Fraco” 
após o ano 2008, verificando-se uma diferença mais 
acentuada, nos anos de 2014 e 2015, de 7,8 e 7,6 
pontos percentuais, respetivamente.

No sistema de informação QualAr estão disponíveis 
online os índices de qualidade do ar diários para o 
ano de 2016 , com melhorias ao nível das ferramentas 
de visualização das zonas utilizando a plataforma 
Google Earth.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
QualAr: Base de dados nacional sobre qualidade do ar
http://qualar.apambiente.pt 

ligeiramente menos positiva face ao ano transato, 
com um ligeiro decréscimo dos dias com classificação 
“Bom” (de 79% para 76%) e acréscimo dos dias com 
classificação “Fraco” e “Mau” (de 2,2% para 2,7%). 
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DESCRIÇÃO 
O ozono troposférico (O3) é um poluente secundário 
que resulta da transformação química, na atmosfera, 
de poluentes como os óxidos de azoto e os compostos 
orgânicos voláteis não metânicos, por ação da radiação 
solar.

Sendo um oxidante fotoquímico extremamente nocivo e 
agressivo para a saúde humana, também prejudicial para 
o ambiente, a monitorização das suas concentrações na 
atmosfera é fundamental para que seja possível tomar 
medidas preventivas quando ocorrem episódios de 
poluição. Efetivamente, trata-se de um poluente com forte 
poder oxidante nos materiais, na vegetação, com efeitos 
na perda de produtividade e, na saúde humana, danifica 
principalmente as mucosas oculares e respiratórias. 

No que respeita ao indicador de exposição de longa 
duração do O3, a legislação estabelece um valor limite para 
as concentrações de ozono na atmosfera, de 120 μg/m3, 
obtido através das concentrações máximas das médias 
de oito horas do dia. Consideram-se, para o cálculo da 
média ponderada, os valores obtidos em todas as estações 
de monitorização da qualidade do ar, rurais e urbanas/
suburbanas de fundo, com eficiências de medição superior 
a 75%. 

No que se refere à avaliação da exposição de curta duração, 
utiliza-se o indicador relativo ao número de dias em que 
se verificam excedências ao limiar de informação de 180 
μg/m3, valor médio horário. Nos dias em que este valor é 
excedido, a legislação obriga à informação ao público, de 

A ficha temática “Episódios de poluição por ozono troposférico” identifica as situações de 
excedência dos limiares de informação de poluição por ozono troposférico, que desencadeiam 
um sistema de alerta para divulgação à população e às entidades competentes para que possam 
ser tomadas medidas com vista à redução da exposição a este poluente atmosférico. 

17. EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO
POR OZONO TROPOSFÉRICO

modo a permitir a tomada de precauções, como reduzir a 
permanência no exterior ou evitar fazer esforços.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Garantir o cumprimento dos objetivos nacionais e 
comunitários em termos de qualidade do ar, para evitar, 
prevenir ou limitar os efeitos nocivos dos poluentes 
atmosféricos na saúde humana e no ambiente;
• Comunicar ao público de forma eficiente as 
ultrapassagens aos limiares de ozono;
• Divulgar o sistema, já implementado, de previsão dos 
níveis de ozono, de forma a contribuir para a prevenção 
da exposição da população a esse poluente (previsão 
disponível em qualar.apambiente.pt);
• Garantir a observância dos valores legislados (Decreto-
Lei n.º 102/2010).

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO INDICADOR
As reações de formação do O3 são complexas e os episódios 
de concentrações elevadas deste poluente ocorrem 
especialmente nos dias de verão, na presença de condições 
meteorológicas particulares e no caso de existência de 
substâncias precursoras na atmosfera. Os principais 
sectores responsáveis pela emissão destas substâncias 
são o transporte rodoviário, as centrais térmicas de energia 
elétrica, o aquecimento doméstico, a indústria e ainda a 
distribuição e armazenamento de combustíveis fósseis. 
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Em 2015, das 49 estações utilizadas para monitorizar 
este poluente, verificou-se, à semelhança do ocorrido 
em 2014, apenas um dia com excedência ao limiar de 
informação ao público, registado na estação de Alverca, 
pertencente à aglomeração da Área Metropolitana de 
Lisboa Norte. 

Em termos evolutivos, face às caraterísticas específicas 

No ano de 2015, a média das concentrações máximas 
anuais, obtida a partir das médias octo-horárias 
calculadas para cada dia, foi de 138 µg/m3 na tipologia 
de estações rurais e de 136 µg/m3 na tipologia de 
estações urbanas e suburbanas de fundo, verificando-
se um ligeiro aumento dos níveis face a 2014, em cerca 
de 3,8 % e 1,5 %, respetivamente. 

Constata-se pois, que a situação de excedência 
ao objetivo de longo prazo se mantém inalterada 

No sistema de informação QualAr estão disponíveis online e em tempo quase real as medições efetuadas em 
todas as estações da rede e para todos os poluentes. No entanto, importa referir que esses dados são provisórios 
e têm apenas caráter informativo. Os dados validados são disponibilizados a partir de outubro do ano seguinte.

de formação do O3, não se deteta, no período em 
avaliação, uma tendência clara relativa ao número 
de dias com ultrapassagens ao limiar de informação. 
Verifica-se, no entanto, um acréscimo dessas 
ocorrências tipicamente em anos com verões mais 
quentes e coincidentes com a ocorrência de ondas de 
calor.

conforme a tendência verificada nos últimos quinze 
anos objeto de análise.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
QualAr: Sistema de informação nacional sobre 
qualidade do ar
http://qualar.apambiente.pt
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DESCRIÇÃO 
As partículas inaláveis são substâncias que se encontram 
em suspensão na atmosfera, sendo emitidas por uma vasta 
gama de fontes de origem antropogénica, como a indústria 
e os transportes e também de origem natural, como o 
transporte a longa distância de partículas com origem em 
regiões áridas ou a ação do vento sobre o solo. 

As partículas em suspensão constituem o poluente 
atmosférico que causa maiores danos à saúde humana na 
Europa. Efetivamente cada ser humano inala cerca de 10 m3 
de ar por dia, representando uma elevada exposição aos 
efeitos nocivos dos poluentes presentes no ar. A inalação 
de partículas pode afetar pessoas de todas as idades, 
comportando consequências que vão da asma e bronquite 
crónica até doenças cardíacas e respiratórias graves que 
podem implicar redução da esperança média de vida. 

Com o objetivo de proteger a saúde humana, foi estabelecido 
o valor limite (VL) diário de 50 μg/m3 que não deve ser 
excedido mais de 35 dias por ano civil, para a concentração 
de partículas com diâmetro inferior a 10 μm, designadas por 
“PM10”. 

O cálculo do valor da média anual nacional resulta da 
agregação dos dados relativos à pior situação registada 
em cada zona/aglomeração, tendo em conta a utilização 
de todas as estações existentes na zona com eficiência de 
medição (percentagem de dados válidos face ao período 
de medição) superior a 75%. No caso da estratégia de 
avaliação definida para a zona ser a medição indicativa, 
são consideradas as estações com eficiência de medição 
superior a 14%. 

O indicador do número de excedências ao valor limite diário 

A ficha temática “Poluição por partículas inaláveis” analisa a concentração de partículas com 
diâmetro inferior a 10 μm no ar atmosférico.

18.POLUIÇÃO POR 
PARTÍCULAS INALÁVEIS

permite verificar a conformidade legal para concentração 
de partículas inaláveis PM10 e identificar eventuais zonas/
aglomerações nas quais possa ser necessário despoletar 
medidas destinadas a atingir a meta definida. A agregação 
nacional dos valores médios anuais, associados à pior 
situação registada em cada zona/aglomeração, possibilita 
apurar a tendência de evolução de exposição da população 
a este poluente.  

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
ao nível da UE em termos de qualidade do ar ambiente, 
os quais visam evitar, prevenir ou limitar efeitos nocivos 
dos diferentes poluentes atmosféricos na saúde humana 
e no ambiente;
• Avaliar a qualidade do ar ambiente em todo o território 
nacional, com especial incidência nos centros urbanos;
• Preservar a qualidade do ar nos casos em que esta 
seja boa e melhorá-la nos restantes casos;
• Promover e melhorar o acesso do público à informação 
sobre qualidade do ar, nomeadamente informando da 
previsão das suas concentrações e as consequências na 
saúde humana devido à sua exposição;
• Como metas, pretende-se não exceder os valores 
limite previstos na legislação (Decreto-Lei n.º 102/2010):

- Valor limite para a concentração média diária 
de 50 µg/m3 de partículas inaláveis (PM10), a não 
exceder mais de 35 vezes por ano civil;
- Valor limite para a concentração média anual de 
PM10, de 40 µg/m3.

 
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO



REA 2016 91

D. AR

Os resultados obtidos em 2015, após o desconto 
das contribuições provenientes de fontes naturais 
permitido pela legislação, mostram que o VL 
apenas foi ultrapassado na aglomeração da Área 
Metropolitana de Lisboa Norte (AML Norte). Este 
parâmetro, não era excedido desde 2013 sendo 
que as medidas adotadas de restrição associadas 

Relativamente à evolução dos níveis registados 
entre 2000 e 2015, verifica-se uma tendência 
decrescente das concentrações de partículas PM10 e 
a consequente melhoria da exposição da população 
a este poluente. Quanto ao número de estações, 
verificou-se ainda uma variação positiva de cerca 
de 11% do número de estações de monitorização a 
avaliar os níveis deste poluente (de 59 em 2014 para 
66 em 2015). 

No que respeita à divulgação ao público importa 
realçar que, para além da previsão do IQAR, são 

também colocado avisos no portal da APA sempre 
que ocorre um evento de transporte de poeiras dos 
desertos do norte de África de grande intensidade, 
com as concentrações previstas e as consequências 
na saúde.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
QualAr: Sistema de Informação nacional sobre 
qualidade do ar
http://qualar.apambiente.pt

à zona de emissões reduzidas (ZER) mantêm-
se. Importa realçar a persistência de condições 
extremas de estabilidade atmosférica e de fraca 
dispersão que contribuíram certamente para as 
ocorrências sistemáticas de excedência observadas 
na AML Norte.

No sistema de informação QualAr estão disponíveis online e em tempo quase real as medições efetuadas em 
todas as estações da rede e para todos os poluentes. No entanto, importa referir que esses dados são provisórios 
e têm apenas caráter informativo. Os dados validados são disponibilizados a partir de outubro do ano seguinte.
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DESCRIÇÃO 
O dióxido de azoto (NO2), gerado nos processos de 
combustão na indústria e nos transportes, é prejudicial 
para a saúde humana e para o ambiente, afetando pessoas 
de todas as idades, com consequências mais graves 
para as que têm problemas cardíacos e respiratórios. As 
concentrações de poluentes no ar ambiente dependem da 
conjugação de vários fatores: a emissão de cada poluente 
e as condições meteorológicas que condicionam o seu 
transporte, transformação e dispersão na atmosfera. 

Os valores limite que a lei estabelece para as concentrações 
deste poluente têm por objetivo a proteção da saúde 
humana.  A monitorização em contínuo das concentrações 
registadas por estações de monitorização distribuídas 
pelo território nacional permite conhecer a sua evolução 
em tempo real. As estações são denominadas em função 
do ambiente da envolvente à estação em urbanas, 
suburbanas e rurais e/ ou pela tipologia de fonte 
predominantemente tráfego, industriais e de fundo.

A média anual de concentração de NO2 por zona é dada 
pela pior média, resultante da agregação das respetivas 
médias horárias, medidas nas estações existentes em 
cada zona. O cálculo assim obtido permite verificar 
a conformidade legal relativamente a este poluente, 
aferindo a sua distância relativamente ao valor limite 
definido para proteção da saúde humana. 

Por outro lado, analisando os valores registados por 
tipologia de estação, é efetuada uma média agregada 
dos valores horários medidos em todas as estações, no 
sentido de se identificar a tendência de evolução relativa 
às principais fontes de emissão. Para este cálculo, são 
utilizadas todas as estações com eficiência de medição 

A ficha temática “Poluição atmosférica por dióxido de azoto” expressa as concentrações 
atmosféricas de dióxido de azoto no território nacional. 

19. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
POR DIÓXIDO DE AZOTO 

superior a 75%, sendo que, no caso de estações abrangidas 
pela estratégia de avaliação por medição indicativa, são 
também usadas as medições com eficiência superior 
a 14%. A análise dos valores por tipologia de estação e 
a respetiva avaliação da tendência temporal permitem 
apoiar a identificação das fontes de emissão e direcionar 
a atuação para a sua redução. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
ao nível da UE em termos de qualidade do ar ambiente, 
os quais visam evitar, prevenir ou limitar os efeitos 
nocivos dos poluentes presentes no ar na saúde humana 
e no ambiente;
• Avaliar a qualidade do ar ambiente em todo o território 
nacional, com especial incidência nos centros urbanos;
• Preservar a qualidade do ar nos casos em que esta 
seja boa e melhorá-la nos restantes casos;
• Como metas, pretende-se não exceder os valores 
limites previstos na legislação (Decreto-Lei n.º 
102/2010):

- Valor limite para a concentração média horária de 
200 µg/m3 de NO2, a não exceder mais de 18 vezes 
por ano civil;
- Valor limite para a concentração média anual de 
NO2 de 40 µg/m3. 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A média anual das concentrações medidas de NO2 
tem revelado uma situação preocupante de ocorrência 
sistemática de ultrapassagens ao valor limite (VL) anual 
e de forma recorrente nas zonas do país que coincidem 
com os grandes aglomerados urbanos. 
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Em 2015, à semelhança do ocorrido no ano de 2014, o VL 
anual de 40 µg/m3 foi ultrapassado nas aglomerações 
da Área Metropolitana de Lisboa Norte, Porto Litoral e 
Entre Douro e Minho (59 µg/m3, 65 µg/m3 e 46 µg/m3, 
respetivamente), sendo que se observa um aumento 
dos níveis face aos verificados no ano transato. Este 
aumento está fortemente associado às elevadas emissões 

A principal fonte de emissões de dióxido de azoto  
é o tráfego rodoviário, como se pode constatar 
neste gráfico onde os níveis mais elevados estão 
associados às estações de tráfego.

A análise de tendência dos valores médios anuais 
de NO2 obtidos na última década permite observar 
um decréscimo de forma generalizada dos níveis 
medidos até ao ano de 2014, para as diferentes 
tipologias de estações. No entanto, após 2014, 
sobretudo nas estações com influência de tráfego 
e nas estações industriais, urbanas e suburbanas 
de fundo, verifica-se, de forma generalizada, um 
acréscimo das concentrações.

As estações urbanas e suburbanas de fundo são 
as mais representativas da exposição média da 
população residente e nestas, a principal influência 
dos níveis medidos resulta das emissões do tráfego 
automóvel conforme comportamento observado 
entre as duas séries de dados. Apesar da entrada 

provenientes dos veículos a diesel e gasolina, decorrente 
das falhas às normas mais exigentes aplicadas aos 
veículos, em condições reais de condução.

As restantes zonas e aglomerações, apesar de estarem a 
cumprir o valor limite anual para o NO2 apresentam, na sua 
maioria, concentrações mais elevadas relativamente a 2014. 

em vigor das novas normas EURO, com valores de 
emissões de NOx muito mais reduzidos, estas não 
têm sido eficazes em condições reais de condução, 
situação que se verifica de forma generalizada a 
nível europeu. 

No que se refere à tipologia industrial, 
verifica-se uma tendência de acréscimo nas 
concentrações, sobretudo a partir de 2013, que 
pode ser consequência de retoma dos níveis de 
atividade económica. No entanto, tal como para 
a tipologia rural de fundo, os níveis medidos são 
significativamente baixos.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
QualAr: Sistema de informação nacional sobre 
qualidade do ar
http://qualar.apambiente.pt

No sistema de informação QualAr estão disponíveis online e em tempo quase real as medições efetuadas em 
todas as estações da rede e para todos os poluentes. No entanto, importa referir que esses dados são provisórios 
e têm apenas caráter informativo. Os dados validados são disponibilizados a partir de outubro do ano seguinte.



REA 201694

D. AR

DESCRIÇÃO 
O potencial de formação de ozono troposférico, 
calculado pela soma do total de emissões de 
compostos orgânicos voláteis não metânicos 
(COVNM) e pelas emissões de óxidos de azoto 
(NOx) equivalentes (multiplicadas por um fator de 
conversão), permite monitorizar a evolução das 
emissões agregadas de substâncias precursoras 
de ozono troposférico, por sector de atividade, e 
analisar a respetiva contribuição. 

O ozono troposférico é um poluente secundário 
formado pela reação das substâncias precursoras 
na presença de forte radiação solar. Trata-se de 
um poluente com forte poder oxidante que acelera 
a degradação dos materiais, promove a perda 
de produtividade da vegetação e aumenta da 
morbilidade e mortalidade da população exposta. 
Sendo um dos gases com efeito de estufa, contribui 
também para o aquecimento da troposfera.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental, Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

A ficha temática “Emissões de substâncias precursoras do ozono troposférico” contabiliza as 
emissões de óxidos de azoto e compostos orgânicos voláteis não metânicos, moléculas que estão 
na origem da formação de ozono troposférico. 

20. EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS 
PRECURSORAS DO OZONO TROPOSFÉRICO 

OBJETIVOS E METAS
• O Protocolo de Gotemburgo à Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa 
Distância (CLRTAP, na sigla inglesa) da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a Europa 
estabeleceu como metas para as emissões 
atmosféricas, em 2010, NOx= 260 kt e COVNM= 
202 kt (Decreto n.º 20/2004);
• O Decreto-Lei n.º 193/2003, que transpõe para 
o direito interno a Diretiva 2001/81/CE relativa 
aos tetos de emissão (NECD, na sigla inglesa) ou 
“Diretiva Tetos”, estabeleceu como metas para as 
emissões atmosféricas, em 2010, NOx= 250 kt e 
COVNM= 180 kt;
• Os objetivos para esta área são:

- Cumprir os acordos internacionais e comunitários 
assumidos nesta matéria;
- Assegurar que as medidas sectoriais necessárias 
para atingir os objetivos de redução das emissões 
atmosféricas são tomadas e implementadas;
- Avaliar o impacte das medidas de redução das 
emissões atmosféricas, em particular no que 
respeita ao ozono troposférico.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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O valor do Potencial de Formação do Ozono 
Troposférico (TOFP), que é dado pelas 
emissões agregadas de NOx e COVNM, diminuiu 
aproximadamente 35% desde 1990, apresentando, 
em 2014, um valor de 362 kt de COVNM equivalente. 

Observando as emissões por poluente, constata-
se que tanto as emissões de COVNM como de NOx 
registaram reduções de 2013 para 2014, assumindo 
um valor de 168 kt de COVNM e 195 kt de COVNM 

No que se refere aos tetos estabelecidos no 
Protocolo de Gotemburgo (CLRTAP) e diretiva tetos 
(NEC), verifica-se, desde 2007, que as emissões 
totais desses compostos se situam abaixo do valor 
TOF correspondente a esses tetos.

equivalente, respetivamente. Comparando com os 
níveis de 1990, observa-se uma redução de 38% 
para os COVNM e 33% para o NOx. 
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Analisando as emissões destes poluentes por 
sector de atividade económica, constata-se que as 
melhorias mais significativas, em relação a 1990, foram 
alcançadas nos sectores das indústrias da energia e 
dos transportes, com uma redução de cerca de 70% 
e 50%, respetivamente. O sector industrial, ainda 
que em 2014 tenha sido o que mais contribuiu para 
a formação do ozono na troposfera, apresentou uma 
diminuição de 3% nas emissões destes poluentes em 

Comparando os níveis de emissões dos compostos NOx 
e COVNM relativamente aos tetos estabelecidos pelo 
Protocolo de Gotemburgo (CLRTAP) e pela “Diretiva 
Tetos”, verifica-se que, em 2014, foram emitidas 160 kt 
de NOx e 168 kt de COVNM, ambos os valores inferiores 
aos tetos fixados, o que significa que Portugal se 
mantem abaixo dos limites máximos estabelecidos 
para a emissão de substâncias precursoras do ozono 
troposférico.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt

relação a 1990. As emissões provenientes do sector 
dos resíduos registaram um aumento de 70% em 
relação a 1990. Este aumento é, no entanto, pouco 
expressivo na análise global das emissões, já que o 
sector dos resíduos tem uma contribuição diminuta 
para a mesma (aproximadamente 1% em 2014).
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DESCRIÇÃO 
A emissão de compostos de enxofre e azoto para a 
atmosfera contribui para a redução dos níveis de pH dos 
solos e das águas. As consequências desta acidificação 
incluem a libertação de metais tóxicos, como o alumínio, 
e a lixiviação de nutrientes do solo, causando danos à flora 
e fauna. 

Adicionalmente, a deposição atmosférica de compostos 
de azoto pode contribuir para um excesso de nutrientes 
azotados nos ecossistemas terrestres e aquáticos, 
aumentando as concentrações de nitratos nas águas 
subterrâneas e alterando a biodiversidade. A alteração 
da biodiversidade resulta do enriquecimento do meio 
em nutrientes que provocam o crescimento excessivo 
de algumas espécies em detrimento de outras que estão 
habituadas a um ambiente menos rico nutrientes.

O indicador de substâncias acidificantes e eutrofizantes 
agrega, num único indicador, o potencial acidificante 
dos poluentes dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto 
(NOx), e amónia (NH3). 

Em contato com a humidade do ar, o SO2 e o NOx podem 
reagir originando ácido sulfúrico e ácido nitroso que 
provocam chuvas ácidas.

As emissões dos três poluentes utilizados para o cálculo do 
indicador são convertidos em toneladas de equivalente de 
ácido. Esta agregação permite avaliar a evolução deste tipo 
de emissões no ambiente, bem como identificar os sectores 
que contribuem de forma significativa para acidificação do 
meio. 

Os limites máximos nacionais de emissão anual de 

A ficha temática “Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes” contabiliza as emissões 
de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), e amónia (NH3), substâncias que contribuem 
para acidificação do meio. 

21. EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS 
ACIDIFICANTES E EUTROFIZANTES 

substâncias acidificantes e eutrofizantes são estabelecidos 
pelo Protocolo de Gotemburgo e pela “Diretiva Tetos” 
para os poluentes dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 
azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metânicos 
(COVNM) e amoníaco (NH3). Estes valores-limite nacionais 
de substâncias acidificantes e eutrofizantes estabelecem 
a obrigação de redução das emissões com o objetivo 
de atingir, desde 2010, os tetos de emissão nacionais 
atribuídos.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Protocolo de Gotemburgo à Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância 
(CLRTAP, na sigla inglesa) da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Europa estabelece como metas 
para as emissões atmosféricas, em 2010: SO2=170 kt; 
NO2=260 kt; e NH3=108 kt (Decreto n.º 20/2004).
• O Decreto-Lei n.º 193/2003, que transpõe para o 
direito interno a Diretiva 2001/81/CE relativa aos tetos 
de emissão (NECD, na sigla inglesa) ou “Diretiva Tetos”, 
estabelece como metas para as emissões atmosféricas, 
em 2010: SO2=160 kt; NOx=250 kt; e NH3=90 kt; 
determinando que, a partir de 2010, não podem esses 
valores ser ultrapassados.
•  Os objetivos para esta área são:

- Cumprir os acordos internacionais e comunitários 
assumidos nesta matéria;
- Assegurar que as medidas sectoriais necessárias 
para atingir os objetivos de redução das emissões 
atmosféricas são tomadas e implementadas.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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No total, entre 1990 e 2014, as emissões de substâncias 
acidificantes e eutrofizantes registaram uma redução 
de 60%. Para este resultado contribuiu especialmente a 
grande diminuição nas emissões de dióxido de enxofre 
(SO2), que apresentou uma redução específica de 

Considerando especificamente as emissões por 
poluente, verifica-se que para, além da já referida 
diminuição do dióxido de enxofre (SO2), as emissões 
de amoníaco (NH3) e de óxidos de azoto (NOx) 
também apresentaram uma diminuição de 27% e 
33%, respetivamente, no mesmo período.

cerca de 89%. No que se refere aos tetos estabelecidos 
no Protocolo de Gotemburgo (EA CLRTAP) e diretiva 
tetos (EA NEC), verifica-se, desde 2003, que as 
emissões totais destas substâncias (EA) se situam 
abaixo do valor correspondente a esses tetos.

À semelhança do que tem sido registado nos últimos 
anos, o NOx foi o gás que, em 2014, maior peso teve 
no total das emissões de substâncias acidificantes 
(44%), seguido do NH3 (42%) e finalmente do SO2 
(14%).
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Relativamente às emissões destes poluentes por 
sector de atividade económica, entre 1990 e 2014, 
constata-se que as melhorias mais significativas 
foram obtidas nos sectores da energia, dos resíduos 
e da indústria, com reduções de cerca de 93%, 88% 
e 57%, respetivamente. No entanto, no caso do 
sector dos resíduos, a redução observada é pouco 
expressiva na análise global das emissões destas 
substâncias, uma vez que esse sector representa 
apenas 1% do total das emissões. Por outro lado, 

Efetuando uma análise por poluente conclui-se que, 
em 2014, foram emitidas 35 kt de SO2, 160 kt de 
óxidos de azoto (NOx) e 56 kt de amoníaco (NH3) 
no total do País. 

Relativamente à comparação das emissões das 
substâncias acidificantes e eutrofizantes com 
os tetos de emissão impostos pelo Protocolo de 
Gotemburgo e pela “Diretiva Tetos”, verifica-se que, 
em 2014, Portugal se mantém abaixo dos limites 
máximos estabelecidos. Relativamente ao NH3, e em 
1990, as emissões nacionais já eram inferiores aos 
dois tetos fixados, enquanto no caso do SO2 desde 
2006 que as emissões respeitam as duas metas. 
No que respeita ao NOx, a meta do Protocolo de 
Gotemburgo é cumprida desde 2003 e a da Diretiva 
Tetos desde 2006.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 

e ainda relativamente a 1990, os sectores dos 
transportes e da agricultura apresentaram em 2014 
reduções significativamente menores, de 26% e 19%, 
respetivamente.

Analisando de forma isolada o ano de 2014, verifica-
se que os sectores da agricultura e dos transportes 
foram os que mais contribuíram para a emissão de 
substâncias acidificantes e eutrofizantes, com 39,2% 
e 21,5%, respetivamente. 
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• Estado das massas de água superficiais e subterrâneas
• Disponibilidades de águas superficiais e subterrâneas
• Pressões quantitativas e qualitativas sobre os recursos hídricos 
• Utilização de recursos hídricos
• Águas Residuais urbanas
• Águas balneares
• Nitratos de origem agrícola em águas superficiais e subterrâneas
• Água para consumo humano

ÁGUA

A água é um bem essencial para a vida humana, para o equilíbrio dos ecossistemas, para a 
produção de alimentos, para a geração de energia e para a economia em geral. As pressões 
ambientais e económicas colocadas sobre este recurso natural limitado, bem como a sua 
relação intrínseca com outras prioridades, como a produção de energia, a adaptação às 
alterações climáticas e o cultivo de alimentos, contribuem para que a gestão da água e dos 
seus serviços se tenham tornado temas prioritários da agenda internacional.

Assim sendo, toda a legislação desenvolvida para este sector, quer europeia, quer nacional, 
tem como objetivo alcançar uma proteção das águas superficiais interiores, das águas de 
transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas de modo a: 

• evitar a degradação, proteger e melhorar o estado dos ecossistemas; 
• promover um consumo de água sustentável; 
• reforçar e melhorar o ambiente aquático através da redução ou cessação de descargas, 
emissões e perdas de substâncias prioritárias; 
• assegurar a redução gradual e evitar o agravamento da poluição das águas subterrâneas; 
• contribuir para mitigar os efeitos das inundações e secas; 
• garantir, em quantidade suficiente, água de origem superficial e subterrânea de boa 
qualidade, visando uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 
• proteger as águas marinhas e promover a prevenção e eliminação da poluição em 
ambiente marinho.

Para assegurar a adequada implementação da legislação definida para alcançar estes 
objetivos, é essencial monitorizar o estado das massas de água, a sua disponibilidade, 
a utilização de recursos hídricos e outras pressões que são exercidas sobre a água, a 
ocorrência de inundações e períodos de seca e a qualidade da água para consumo humano.
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DESCRIÇÃO 
A Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para 
a ordem jurídica nacional pela Lei da Água, alterada 
e republicada pelo Decreto-Lei n.o 130/2012, e por 
legislação complementar, estabelece o enquadramento 
para a gestão sustentável da água, destacando-se como 
principal objetivo ambiental o de se alcançar o Bom estado 
de todas as massas de água superficiais e subterrâneas.

No âmbito do 2º ciclo de planeamento (Planos de Gestão 
das Regiões Hidrográficas – PGRH 2016-2021), foi 
reavaliada a classificação do estado das massas de água 
determinada no 1º ciclo de planeamento (PGRH 2009-
2015) para as oito Regiões Hidrográficas (RH) existentes 
em Portugal continental:

– RH1 - Região Hidrográfica do Minho e Lima;
– RH2 - Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça;
– RH3 - Região Hidrográfica do Douro;
– RH4 - Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis;
– RH5 - Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste;
– RH6 - Região Hidrográfica do Sado e Mira;
– RH7 - Região Hidrográfica do Guadiana;
– RH8 - Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve.

No caso das águas superficiais, que abrangem as águas 
superficiais interiores (rios e albufeiras), as águas de 
transição e as águas costeiras, a avaliação do estado 
global das massas de água resulta da combinação do 
estado/potencial ecológico e do estado químico.

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura 
e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 
associados às águas superficiais e é expresso com base 
no desvio relativamente às condições de uma massa 
de água idêntica, ou seja do mesmo tipo, em condições 
consideradas de referência. As condições de referência 
equivalem a um estado que corresponde à presença de 
pressões antropogénicas pouco significativas e em que 
apenas ocorrem pequenas modificações físico-químicas, 
hidromorfológicas e biológicas.

A avaliação do estado ecológico tem em consideração 
diversos elementos de qualidade: elementos biológicos, 
elementos físico-químicos gerais, poluentes específicos e 
elementos hidromorfológicos (de suporte aos elementos 
biológicos). A classificação final do estado ecológico 
resulta da pior classificação obtida para cada elemento 
de qualidade.

No caso das massas de água fortemente modificadas 
e das massas de água artificiais, o conceito de estado 
ecológico é substituído por um outro conceito: o potencial 
ecológico. O potencial ecológico é expresso com base no 
desvio ao “máximo potencial ecológico”, que representa 

A ficha temática “Estado das massas de água superficiais e subterrâneas” analisa o estado ecológico 
e químico das águas superficiais e o estado quantitativo e químico das águas subterrâneas. 

22. ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

as condições biológicas e físico-químicas em que os 
únicos impactes na massa de água resultam das suas 
características artificiais ou fortemente modificadas após 
a implementação de todas as medidas de mitigação que 
não afetem significativamente os usos ou o ambiente 
envolvente.

No caso do estado químico, é avaliado o cumprimento 
das normas de qualidade ambiental (NQA) para as 
substâncias prioritárias e outros poluentes definidos no 
âmbito da política da água, na Diretiva das Substâncias 
Prioritárias (alterada pela Diretiva n.o 2013/39/UE), que 
se encontra transporta para a ordem jurídica nacional 
(Decreto-Lei 103/2010, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.o 218/2015). As NQA definidas para as 
substâncias prioritárias e outros poluentes constituem, 
assim, a base para a avaliação do estado químico das 
águas superficiais, ou seja, para se alcançar o Bom 
estado químico das águas superficiais é necessário que 
as concentrações das substâncias prioritárias e outros 
poluentes cumpram as NQA estabelecidas.

Neste contexto, importa clarificar que apenas os 
parâmetros químicos definidos na legislação nacional são 
considerados na avaliação do estado químico das águas 
superficiais. Os elementos físico-químicos gerais (de 
suporte aos elementos biológicos), como por exemplo 
o fósforo total, e os poluentes específicos (definidos 
nos PGRH) são considerados na avaliação do estado 
ecológico das massas de água superficiais.

Já a avaliação global do estado das massas de água 
subterrâneas envolve a avaliação do estado químico e do 
estado quantitativo.

A avaliação do estado quantitativo encontra-se 
regulamentada pela Portaria no 1115/2009, que aprova o 
regulamento de avaliação e monitorização do estado 
quantitativo das massas de água subterrâneas, e 
segue os procedimentos definidos no Guia “Guidance 
on Groundwater Status and Trend Assessment” 
(elaborado pelo Grupo de Trabalho das Águas 
Subterrâneas, no âmbito da Estratégia Comum de 
Implementação da DQA).

No respeitante ao estado químico, os procedimentos 
para avaliação encontram-se estabelecidos na Diretiva 
2006/118/CE, transposta para o direito nacional pelo 
Decreto-Lei no 208/2008, relativa à proteção das 
águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração. 
Estes procedimentos de avaliação encontram-se também 
alinhados com o Guia “Guidance on Groundwater Status 
and Trend Assessment”.

Os objetivos ambientais estabelecidos na DQA visam 
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alcançar o Bom estado das massas de água em 2015, 
permitindo contudo algumas situações de exceção em 
que os objetivos ambientais possam ser prorrogados ou 
derrogados com o intuito de garantir que os objetivos 
sejam alcançados de forma equilibrada, atendendo, entre 
outros aspetos, à viabilidade das medidas que têm de 
ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, 
à eficácia dessas medidas e aos custos operacionais 
envolvidos.
         
O objetivo ambiental estabelecido para as massas de 
água superficiais consiste em atingir o Bom estado 
quando simultaneamente o estado ecológico e o estado 
químico forem classificados como Bom. No caso das 
massas de água identificadas e designadas como massas 
de água fortemente modificadas ou artificiais, o objetivo 
ambiental só é alcançado quando o potencial ecológico 
e o estado químico forem classificados como Bom.

No caso das massas de água subterrâneas o objetivo 
ambiental consiste em atingir o Bom estado global, 
quando simultaneamente se atinge o Bom estado 
químico e o Bom estado quantitativo das mesmas.

No 1º ciclo de planeamento, e no que respeita ao estado 
global das massas de água superficiais, obteve-se 
uma classificação de “Bom ou Superior” para 52% das 
massas de água. No 2º ciclo, a percentagem manteve-se 
praticamente idêntica, com 53%.

Todavia, importa salientar que a classificação do 
estado das massas de água, no 2º ciclo, incluiu mais 
elementos biológicos, adotou limiares e normas mais 
restritivos, na decorrência dos trabalhos comunitários 
do 2º exercício de intercalibração para a definição dos 
sistemas de classificação dos elementos biológicos e 
das maiores exigências para as normas de qualidade 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e 
será atualizada de seis em seis anos.

OBJETIVOS E METAS
• Dispor de sistemas de classificação para todos os 
elementos de qualidade (que sejam pertinentes), para 
os diversos tipos e categorias de massas de água;
• O estado de um número significativo de massas 
de água (entre 60% a 70%) ser determinado por 
monitorização, podendo para as restantes ser 
determinado indiretamente através de modelação ou 
por agrupamento;
• Atingir os objetivos ambientais em 77% de massas 
de água em 2021 e 100% em 2027. 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
Uma vez que já houve dois ciclos de PGRH, é possível 
comparar a classificação do estado global das massas 
de água superficiais entre o 1º e 2º ciclo de planeamento, 
para as oito Regiões Hidrográficas (RH) existentes em 
Portugal continental.

ambiental dos poluentes.

Acrescenta-se ainda o facto de algumas das medidas 
previstas para melhorar o estado das massas de 
água não terem chegado a ser implementadas, 
particularmente devido à difícil conjuntura económica 
do país, e também a impossibilidade de avaliar a 
eficácia de todas as medidas implementadas uma vez 
que o prazo de implementação é no final do período 
de vigência do 1º ciclo, ou seja, final de 2015. Acresce 
realçar que houve um decréscimo de massas de água 
classificadas como desconhecidas, de 8% no 1º ciclo 
para 2% no 2º ciclo.
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Relativamente à classificação do estado/potencial 
ecológico e do estado químico das massas de água 
superficiais, no 2.º ciclo, os mapas apresentam para cada 
massa de água o seu estado podendo-se observar, de 

uma forma geral, que as áreas com maior intensidade 
agrícola/pecuária ou com maior densidade populacional 
e mais industrializadas são as que apresentam as massas 
de água com pior classificação. 

No que respeita às águas subterrâneas, é possível efetuar 
uma comparação da classificação do estado das massas 
de água entre o 1.º e 2.º ciclo de planeamento. 

Região hidrográfica

Região hidrográfica
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Relativamente ao estado quantitativo das massas 
de água subterrâneas, verifica-se que, no 2º ciclo de 
planeamento, 4% apresentam um estado quantitativo 
medíocre, tendo havido um ligeiro aumento face 

No que diz respeito à avaliação do estado químico, observa-
se que, no 2º ciclo de planeamento, 12% das massas de 
água apresentam um estado químico medíocre, sendo 
as fontes de poluição difusas (agricultura) responsáveis 
por este estado em 11% dos casos. Denota-se assim, um 
decréscimo face ao 1º ciclo, onde se registavam 21% das 

ao 1º ciclo, onde apenas 1% das massas de água 
apresentavam um estado inferior a Bom. Acresce-se 
ainda que, nesta 2ª geração de Planos nenhuma massa 
de água subterrânea registou estado desconhecido. 

massas de água com estado inferior a Bom.

Acresce-se ainda que, à semelhança do estado 
quantitativo, também não se regista para o estado 
químico, nesta 2ª geração de Planos, nenhuma massa de 
água subterrânea com estado desconhecido.
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Comparando o estado global das massas de água 
subterrâneas entre os dois ciclos de planeamento, 
verifica-se que, no 2º ciclo, mais de 75% apresentam 
Bom estado, enquanto no 1º ciclo algumas regiões 
registam cerca de 60% das massas de água com 
estado Bom.

Assim, observa-se uma melhoria no estado das 
massas de água na generalidade das regiões 
hidrográficas, entre os dois ciclos de planeamento, 
com exceção da Região Hidrográfica Mondego 
e Lis (RH4A) onde se verifica um ligeiro aumento 
das massas de água com estado medíocre, 
tendo passado de 20% para 23%, que se deve ao 
decréscimo do estado quantitativo.

No que diz respeito à classificação do estado 
quantitativo e do estado químico das massas de 
água subterrâneas, no 2.º ciclo, verifica-se que 

Importa ainda salientar que esta variação, em 
termos de avaliação de estado entre os dois ciclos, 
não deve ser comparada de forma linear e encarada 
como uma melhoria ou não do estado das massas 
de água.  Esta variação deve-se ao facto de se ter 
procurado harmonizar, a nível nacional, nesta 2ª 
geração de planeamento, as diversas metodologias 
que integram as várias fases de avaliação do estado, 
desde as pressões até aos métodos de cálculo. 
Assim, considera-se que a comparação entre os 
dois ciclos deve ser efetuada com parcimónia, 
funcionando apenas como um indicador.

existem 4 massas de água com estado quantitativo 
medíocre em que três se localizam na região Centro 
(RH4) e uma se localiza no Algarve (RH8). 

Região hidrográfica Região hidrográfica
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Considerando o estado das massas de água em 2015, 
estabeleceu-se os anos de 2021 e 2027 para que todas 
as massas de água superficiais e subterrâneas atinjam os 
objetivos ambientais, conforme preconizado na DQA.

Numa análise por região hidrográfica, verifica-se que, 
em termos percentuais até 2021, o esforço maior será 
realizado nas regiões do Alentejo (RH6 e RH7), enquanto 
até 2027 será nas regiões do Norte (RH1 e RH2) e do Sul 
(RH8). Nas RH3, RH4 e RH5 o esforço está dividido nos 
dois prazos para atingir os objetivos ambientais.

No entanto, para as Regiões Hidrográficas do Cávado, 
Ave e Leça (RH2), Tejo e Oeste (RH5), Sado e Mira (RH6) 
e Guadiana (RH7) existe ainda um número de massas 
de água significativo em que se perspetiva que o Bom 
estado só possa vir a ser atingido em 2027.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
Volumes dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (2.º Ciclo)
http://www.apambiente.
pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
Geovisualizador do Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (2.º Ciclo)
http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/

Com estado químico medíocre existem 11 massas de 
água, localizadas de Norte a Sul do país (na RH2, 
RH4, RH5, RH6, RH7 e RH8).  
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DESCRIÇÃO 
O conhecimento das disponibilidades hídricas permite 
uma gestão mais sustentável dos recursos, atendendo 
que a variabilidade climática que caracteriza Portugal 
gera frequentes situações de secas e cheias. Este 
indicador dá a conhecer as disponibilidades hídricas 
existentes num determinado ano, comparando-as com 
valores médios, permitindo avaliar se foi um ano húmido, 
médio ou seco. O índice de escassez permite relacionar 

A distribuição anual média do escoamento, 
que decorre essencialmente da distribuição da 
precipitação anual média, é caracterizada por uma 
grande variabilidade do escoamento mensal, a 
qual está presente também nas diferentes regiões 
hidrográficas (RH). 

A ficha temática “Disponibilidades de águas superficiais e subterrâneas” analisa as 
disponibilidades hídricas em Portugal continental num determinado ano, permitindo avaliar 
se o ano foi húmido, médio ou seco. 

23. DISPONIBILIDADES DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

as disponibilidades com as necessidades e assim aferir 
a procura em relação à oferta de forma a considerar se 
existe escassez em cada região hidrográfica.

Para a caracterização do escoamento superficial foi 
utilizado uma série longa de dados para cálculo do 
escoamento médio anual em ano húmido (percentil 80), 
ano médio (percentil 50) e ano seco (percentil 20).

Em regime natural, verifica-se que as RH com maior 
escoamento são o Douro (RH3), Vouga, Mondego e 
Lis (RH4) e o Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) e as 
regiões com menor escoamento são o Sado e Mira 
(RH6), Guadiana (RH7) e Ribeiras do Algarve (RH8). 
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Entende-se por disponibilidade hídrica subterrânea o 
volume de água que uma massa de água subterrânea 
pode fornecer anualmente em condições naturais. 
Este volume está intrinsecamente associado à 
recarga direta por precipitação. No entanto, ao nível 
da massa de água subterrânea poderão ocorrer 
outras origens de recarga, nomeadamente as trocas 
de água com outras massas de água e processos de 
drenagem.  

O índice de escassez WEI+ surge no seguimento do 
WEI (Water Exploitation Index), que corresponde 
à razão entre a procura média anual de água e os 
recursos médios disponíveis a longo prazo e permite 
assim avaliar o stress hídrico a que se encontra 
sujeito um território. O WEI+ tem por objetivo 
complementar o WEI, incorporando no cálculo da 
vulnerabilidade a situações de escassez, os retornos 
de água ao meio hídrico, bem como os caudais 
ambientais ecológicos. O WEI+ é assim definido 
como a razão entre o volume total de água captado 
e as disponibilidades hídricas renováveis.

As necessidades hídricas incluem não só os caudais 
ambientais, como também os volumes que devem 
estar disponíveis de forma a cumprir outros 
requisitos como, por exemplo, a navegação ou 
tratados internacionais em rios transfronteiriços.  
Estes volumes, calculados no âmbito do WEI+, 
correspondem a 10% do valor do escoamento de 
cada região hidrográfica. Por retorno, entende-se 
o volume de água que é devolvido ao meio hídrico 
após utilização pelos sectores e que se encontra 
disponível para ser reutilizado.

A avaliação da escassez com o cálculo do WEI 
baseia-se na parcela de recursos consumidos e 
divide-se em quatro categorias:

• Sem escassez – países que consomem menos de 
10% dos seus recursos renováveis;
• Escassez reduzida – países que consomem entre 
10% e 20% dos seus recursos renováveis;
• Escassez moderada – países que consomem 
entre 20% e 40% dos seus recursos renováveis;

• Escassez severa – países que consomem mais de 
40% dos seus recursos renováveis.

Os recursos hídricos subterrâneos são utilizados a 
nível nacional para diversos fins - abastecimento 
doméstico, industrial, agrícola e turismo (campos 
de golfe). Importa assim conhecer e acompanhar 
a evolução das disponibilidades hídricas 
subterrâneas, sendo este acompanhamento 
mais relevante nos períodos extremos, onde têm 
desempenhado um importante papel, ao suprirem 
as necessidades de água, devido à sua capacidade 
de regularização interanual. 

A maior parte do país (cerca de 2/3) é ocupada 
por massas de água indiferenciadas (unidade 
hidrogeológica do Maciço Antigo), de fraca 
disponibilidade hídrica resultante da pequena 
capacidade de armazenamento da água no 
substrato rochoso, sendo formações com grande 
variabilidade hídrica anual, muito dependente da 
precipitação. Ou seja, após as primeiras chuvas 
começam a armazenar água, mas no fim do ano 
hidrológico, no período de estiagem, os níveis de 
água subterrânea são muito baixos. Correspondem 
a meios heterogéneos, sem continuidade espacial, 
e com importância apenas local. 

Para análise das reservas hídricas subterrâneas, dá-
se especial enfâse aos sistemas aquíferos, em virtude 
de serem meios homogéneos, com significativa 
capacidade de armazenamento da água subterrânea 
e de regularização interanual, sendo nestes meios 
onde se localizam as principais reservas hídricas 
subterrâneas, com importância regional.

Contudo, face à utilização destes recursos, importa 
conhecer a evolução das disponibilidades hídricas 
em todas as massas de água, independentemente 
do meio hidrogeológico. 

Este acompanhamento é efetuado anualmente pela 
APA, ao longo de cada ano hidrológico, tendo por 
base a rede de monitorização piezométrica. Neste 
sentido, comparam-se os níveis registados ao longo 
do ano hidrológico com o valor médio mensal ou com 
o percentil 20 (indicador de fraca disponibilidade 
hídrica) da série histórica, permitindo aferir da 
evolução das disponibilidades hídricas em cada 
massa de água.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Conhecer as disponibilidades hídricas por 
massa de água;
• Comparar as disponibilidades hídricas anuais 
com valores médios para caraterização do ano 
(húmido, médio ou seco);
• Analisar o índice de escassez por massa de água 
com base no conhecimento das disponibilidades 
e das necessidades de água.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A avaliação das disponibilidades hídricas 
superficiais através do armazenamento de 
albufeiras permite avaliar o volume mensal 
armazenado face à média.
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A distribuição mensal do armazenamento de albufeiras 
ao longo do ano permite aferir o comportamento das 
disponibilidades mensais do ano hidrológico 2015/2016 
face à média histórica.

Analisando os dados, verifica-se que no Norte o 
armazenamento observado foi, de uma forma geral, 
inferior à média, enquanto no Centro foi superior à 
média , exceto no 1º semestre do ano hidrológico. No sul 
o armazenamento observado foi, de uma forma geral, 
inferior à média exceto no 1º mês, convergindo estes 
valores com a média a partir do mês de maio.

Considerando o escoamento em regime natural associado 
ao percentil 50%, as bacias com um índice de escassez 
superior a 20%, ou seja uma escassez moderada, são Ribeiras 
de Oeste, Sado e Mira, Guadiana e Ribeiras do Algarve.

As bacias hidrográficas com um índice de escassez inferior 
a 10%, ou seja sem escassez, são as bacias do Minho e Lima, 
Douro e Vouga e Lis.

Muito embora o cálculo deste índice permita identificar 
potenciais situações de escassez, a avaliação efetuada 
demonstra a importância da escala de análise. Considera-
se assim que seria importante incorporar neste índice a 
capacidade de armazenamento existente em cada região para 
retratar de forma mais correta as disponibilidades hídricas.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
http://snirh.pt 
Volumes dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (2.º Ciclo)
http://www.apambiente.
pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848

Comparando o nível de água subterrânea do mês de maio 
do ano hidrológico 2015-2016, relativamente ao valor médio 
mensal do mês de maio, tendo por base a série histórica, 
verifica-se que algumas massas de água registaram valores 
inferiores à média mensal. Por outro lado, os níveis de água 
subterrânea em algumas massas de água apresentaram 
inclusive valores inferiores ao percentil 20, indiciando uma 
fraca disponibilidade hídrica.

Para Portugal, o índice WEI+ foi determinado pela APA, na 
elaboração dos PGRH, tendo em consideração os seguintes 
dados de base:

- Escoamentos anuais médios em regime natural, associados 
ao percentil 50% e a recarga de aquíferos, a partir das quais 
se estimou os recursos hídricos subterrâneos disponíveis;

- Necessidades, volumes captados e volumes de retorno 
associados aos sectores, nomeadamente, agrícola, 
pecuário, abastecimento público, indústria e turismo.

O WEI+ de 14% obtido para Portugal indica que o país se 
encontra numa situação de escassez reduzida. No entanto, 
a mesma análise efetuada à escala da região hidrográfica 
mostra grandes diferenças a nível regional, decorrentes 
sobretudo da distribuição dos recursos hídricos. 

Nível Piezométrico para o mês em análise.

Região hidrográfica
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DESCRIÇÃO 
O conhecimento das cargas rejeitadas sobre os recursos 
hídricos e dos volumes captados permite compreender 
a relação causa-efeito sobre o estado das massas de 
água e aferir as melhores medidas dirigidas a essas 
pressões de forma a atingir os objetivos ambientais 
definidos.

Para sistematizar as pressões existentes são 
considerados os seguintes grupos:

• Pressões quantitativas: as referentes às 
atividades de captação de água para fins diversos, 
nomeadamente para produção de água destinada 
ao consumo humano, para rega ou para a atividade 
industrial;
• Pressões qualitativas:

- Pontuais: as rejeições de águas residuais 
com origem urbana, doméstica, industrial 
e provenientes de explorações pecuárias 
intensivas; 
- Difusas: as rejeições de águas residuais no 
solo provenientes de fossas séticas individuais 
e/ou coletivas, de explorações pecuárias 
intensivas com valorização agrícola dos 
efluentes pecuários, de explorações pecuárias 
extensivas, de áreas agrícolas, de campos de 
golfe e da indústria extrativa, incluindo minas 
abandonadas.
- Pressões hidromorfológicas: as associadas 
a alterações físicas nas áreas de drenagem, 
nos leitos e nas margens dos cursos de água 
e dos estuários com impacte nas condições 
morfológicas e no regime hidrológico das 
massas de água destas categorias;
- Pressões biológicas: referentes a pressões 
de natureza biológica que podem ter impacte 
direto ou indireto nos ecossistemas aquáticos, 
como por exemplo a introdução de espécies 
exóticas.

A utilização sustentável das águas, em especial nos 
seus aspetos quantitativos, constitui um verdadeiro 
desafio para a gestão dos recursos hídricos, tendo 
em conta os usos atuais e futuros e sua conjugação 
com os cenários de alterações climáticas. Para 
responder a essa situação, além da melhoria do 
armazenamento e distribuição da água, devem 
ser tomadas medidas no domínio da eficiência de 
utilização da água, promovendo a redução dos 
consumos globais em zonas de maior stress hídrico 
e fomentando a utilização da poupança resultante 
noutras atividades económicas.

A ficha temática “Pressões quantitativas e qualitativas sobre os recursos hídricos” analisa as 
pressões exercidas sobre os recursos hídricos em termos de captação de água e da poluição 
exercida sobre as massas de água. 

24. PRESSÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 
SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 
(PNUEA) é um instrumento integrador de políticas, 
dadas as ligações entre a energia, a água, a indústria e 
a agricultura. Tem como objetivo a redução das perdas 
de água e a otimização do uso da água no âmbito 
das medidas de proteção dos Recursos Hídricos, 
que é fundamental num País onde a variabilidade 
climática gera situações de conflitualidade entre as 
utilizações. O PNUEA estipulou as seguintes metas 
a alcançar para as perdas de água por sector até 
2020: 20% para o sector o urbano; 35% para o sector 
agrícola e 15% para o industrial.

O sector urbano tem feito investimentos significativos 
visando diminuir as perdas desde a captação até à 
distribuição, promovendo a utilização de tecnologias 
mais eficientes.

Os investimentos em infraestruturas de rega 
têm contribuído para melhorar a capacidade de 
armazenamento e distribuição de água, assim 
como para a promoção e utilização de tecnologias 
de rega mais eficientes, desempenhando um papel 
essencial na redução das pressões sobre o ambiente 
e adaptação às alterações climáticas, o que contribui 
para o reforço da competitividade das explorações 
agrícolas e das empresas agroalimentares.

A criação e reabilitação das infraestruturas 
coletivas de rega têm tido um papel importante na 
promoção do uso eficiente da água, na criação de 
fontes de energia renováveis, na preservação dos 
recursos hídricos subterrâneos, na manutenção dos 
ecossistemas ribeirinhos e das respetivas funções 
ambientais, na moderação climática, na conservação 
do solo e numa maior resiliência aos incêndios 
florestais.

Por outro lado, as pressões qualitativas responsáveis 
pela poluição pontual sobre as massas de água 
relacionam-se genericamente com a rejeição de 
águas residuais provenientes de diversas atividades, 
nomeadamente de origem urbana, industrial e 
pecuária. 

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição 
difusa resultam do arrastamento de poluentes 
naturais e antropogénicos por escoamento 
superficial até às massas de água superficiais ou por 
lixiviação até às massas de água subterrâneas. Neste 
contexto, a poluição difusa pode resultar de:

- Excesso de fertilizantes aplicados em terrenos 
agrícolas; 



REA 2016116

E. ÁGUA

- Produtos fitofarmacêuticos aplicados em 
explorações agrícolas;
- Óleos, gorduras e substâncias tóxicas do 
escoamento superficial de zonas urbanas;
- Sedimentos de áreas em construção; 
- Sais resultantes das práticas de rega e 
escorrências ácidas de minas abandonadas;
- Microrganismos e nutrientes provenientes da 
valorização agrícola de efluentes pecuários.

A metodologia utilizada para estimativa da 
carga poluente de origem difusa proveniente da 
agricultura baseia-se na atribuição, a cada uma 
das classes de uso de solo, de uma capitação 
correspondente à carga difusa de azoto e de 
fósforo que será transportada pelo escoamento 
superficial com origem na área que drena para 
cada massa de água ou conjunto de massas de 
água.

O sector da pecuária é responsável pela produção 
de efluentes pecuários que, por conterem azoto e 
fósforo, podem constituir uma importante fonte de 
poluição, tanto pontual (se ocorrerem descargas 
no solo ou nas águas superficiais) como difusa (se 
os efluentes pecuários forem aplicados nos solos 
agrícolas de forma menos adequada). 

As cargas poluentes relativas às explorações 
pecuárias intensivas (em que os efluentes pecuários 
são aplicados para valorização agrícola) e extensivas 
são consideradas fontes de poluição difusa devido 
ao arrastamento, por escoamento superficial ou 
por lixiviação, de azoto e fósforo veiculado pelos 
efluentes pecuários.

A estimativa dos valores de carga bruta de azoto 
(N) e de fósforo (P) gerados pela atividade 
pecuária iniciou-se com a obtenção da quantidade 
média de nutrientes excretados anualmente por 
“cabeça normal” (CN) para cada espécie pecuária. 
Os valores de CN foram definidos no Decreto-Lei 
n.º 214/2008 e o número e a espécie/tipo de animal 
existente em cada uma das explorações obteve-se 
com base nos dados do Recenseamento Agrícola 
de 2009 (RA 2009), disponibilizados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

A carga total gerada em cada uma das explorações 
foi avaliada tendo como base a quantidade média 
de azoto total e de fosfatos (P2O5) excretados 
anualmente por CN, definida na Portaria n.º 259/2012. 

Para a estimativa da carga total de azoto e de 
fósforo que aflui às massas de água, após a sua 
deposição no solo, utilizou-se uma abordagem 
metodológica idêntica à que foi considerada para 
o cálculo da carga gerada em áreas agrícolas e florestais, 
que consiste na utilização de taxas de exportação. 

O programa de medidas constitui uma das peças mais 

importantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica 
(PGRH), atendendo a que define as ações, técnica 
e economicamente viáveis, que permitam atingir ou 
preservar o bom estado das massas de água.

A sua definição deve ter por base o conhecimento 
das relações entre causas e efeitos, numa abordagem 
combinada, de forma a desenvolver instrumentos 
de gestão que permitam avaliar as respostas do 
meio e as alterações das pressões que sobre ele são 
exercidas, nomeadamente pelas diferentes atividades 
socioeconómicas existentes, podendo ainda implicar 
alterações nas condições de licenciamento, bem 
como um novo processo de diálogo com os diferentes 
sectores envolvidos face ao cumprimento dos objetivos 
ambientais.

É igualmente importante enquadrar a origem das 
diferentes fontes de financiamento a mobilizar para 
implementação dos programas de medidas, como sejam 
o orçamento geral do estado, o fundo de proteção de 
recursos hídricos, as verbas a gerar pelos utilizadores, 
os fundos comunitários, entre outros. A este respeito, 
considera-se particularmente relevante garantir uma 
equiparação entre o esforço financeiro relativo, ou seja de 
cada uma das fontes de financiamento, dos programas 
de medidas em Portugal e nos outros Estados Membros, 
nomeadamente em Espanha.

O programa de medidas compreende medidas de 
base, medidas suplementares e medidas adicionais 
adaptadas às características da região hidrográfica 
e ao impacte da atividade humana no estado das 
massas de água, suportadas pela análise económica 
das utilizações da água e pela análise custo-eficácia 
dessas medidas.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
e será atualizada de 6 em 6 anos, na  sequência 
da elaboração dos Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas.

OBJETIVOS E METAS
• Conhecer as pressões pontuais e difusas em cada 
massa de água;
• Monitorizar o grau de implementação das medidas 
sobre essas pressões;
• Diminuir o impacte dessas pressões no estado de 
cada massa de água, com base na implementação 
das medidas.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
No que se refere às pressões quantitativas 
apresenta-se o volume de água captado para os 
diversos sectores de atividade (urbano, indústria, 
agricultura, pecuária, turismo - golfe).
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A nível do continente, o sector agrícola é o maior 
consumidor de água com cerca de 73%, seguido do 
sector urbano com 19%. Numa análise por região 
hidrográfica (RH), verifica-se que a RH5, Tejo e 
Ribeiras do Oeste, é a maior consumidora de água, 
sendo também a região mais populosa, enquanto as 
regiões do Norte (RH1, Minho e Lima e RH2, Cávado, 
Ave e Leça) e do Sul (RH7, Guadiana e RH8, Ribeiras 

Verifica-se que em termos de carga urbana é a RH5, 
Tejo e Ribeiras do Oeste, que apresenta maiores 
valores pelas razões já expostas e, em termos de 
cargas industriais são a RH4, Vouga, Mondego e Lis 

do Algarve) são as que apresentam menores valores 
de consumo de água.

No que se refere às pressões qualitativas apresenta-se 
as cargas rejeitadas em termos de Carência Bioquímica 
de Oxigénio (CBO5) e Carência Química de Oxigénio 
(CQO) para os sectores de atividade: urbano, indústria, 
agricultura e pecuária.

e RH5, Tejo e Ribeiras do Oeste, que apresentam 
maiores valores, uma vez que são zonas mais 
industrializadas.
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Verifica-se que de uma forma geral a agricultura e a 
pecuária apresentam valores de azoto significativos, 
principalmente nas regiões RH3, Douro, RH4, Vouga, 

No 1º ciclo de programação dos PGRH, o número de 
medidas definidas foi de 1078 com um custo global 

Para o 2º ciclo de programação dos PGRH, o número 
total de medidas é de 1158 medidas, das quais 63 são 
aplicáveis a todas as regiões, com um custo global 
de 961 milhões euros.

Mondego e Lis, RH5, Tejo e Ribeiras do Oeste, e RH7, 
Guadiana.

de 3 131 milhões de euros. 

As medidas propostas foram organizadas em eixos 
e programas de medidas de modo a responder aos 
problemas identificados no Diagnóstico, atuando 
sobre as causas que os originam e convergindo para 
o cumprimento dos objetivos ambientais.
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O maior número de medidas recai sobre o eixo de 
redução e eliminação de cargas poluentes, assim 
como o maior valor de investimento.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
Volumes dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (2.º Ciclo)
http://www.apambiente.
pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
Geovisualizador do Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (2.º Ciclo)
http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/
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DESCRIÇÃO 
A Diretiva-Quadro da Água (DQA), que institui um quadro 
de ação comunitária no domínio da política da água, 
estabelece, como requisitos mínimos a cumprir no âmbito 
dos programas de medidas básicas para atingir e manter 
o Bom estado das massas de água, uma gestão adequada 
das pressões que permita reduzir ou eliminar os impactes 
decorrentes, assegurando um licenciamento eficiente 
e eficaz, bem como a sistematização e atualização da 
informação das pressões sobre a água.

Neste sentido, também a Lei da Água, que transpôs para 
a ordem jurídica nacional a DQA, tem como objetivo 
primordial a gestão sustentável das águas e a sua proteção, 
pelo que é exigido, nos termos do artigo 56.º da referida 
Lei, que as atividades que tenham impacte significativo 
no estado das águas só possam exercer-se mediante 
um título de utilização. Assim, qualquer utilização dos 
recursos hídricos que não esteja incluída no artigo 58.º da 
Lei da Água (uso e fruição comum), implica a submissão 
de um requerimento à entidade licenciadora que avaliará 
o respetivo impacte e qual o título mais adequado para o 
efeito, emitido nos termos e condições previstos na Lei da 
Água e no Regime Jurídico das Utilizações dos Recursos 
Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007).

O Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb), da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
surgiu como resposta à necessidade de uniformização, 
desmaterialização e agilização dos processos de 
licenciamento. A sua entrada em produção, a 23 de 
outubro de 2012, concretizou o esforço de integração e 
harmonização dos processos de licenciamento numa 
única plataforma, tendo-se constituído desde então 
como uma ferramenta de suporte determinante ao nível 
dos recursos hídricos, pois sustenta já o licenciamento da 
maioria das utilizações contempladas no regime jurídico 
das utilizações dos recursos hídricos. 

Para o utilizador dos recursos hídricos, permite submeter 
pedidos para novas utilizações, acompanhar o estado 
do processo e efetuar a gestão dos títulos existentes, 
nomeadamente, o carregamento dos dados provenientes 
do programa de autocontrolo, a apresentação de pedidos de 
renovação, alteração, transmissão ou cessação das utilizações 
existentes, o envio de documentos e a comunicação de avarias/
anomalias. À administração, disponibiliza funcionalidades 
específicas para apoio à apreciação técnica dos pedidos de 
utilização e para a emissão e gestão dos títulos de uma forma 
mais célere e harmonizada a nível nacional.

A evolução da utilização de recursos hídricos é analisada 
em termos de requerimentos submetidos e títulos emitidos 
por região hidrográfica e por tipo de utilização. Ao nível 
dos requerimentos submetidos, pretende-se analisar as 

A ficha temática “Utilização de recursos hídricos” mede a evolução da utilização dos recursos hídricos em 
termos de requerimentos submetidos à Agência Portuguesa do Ambiente e respetivos títulos emitidos.

25. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

pretensões de utilização privativa dos recursos hídricos. Com 
os títulos emitidos, o objetivo é percecionar a pressão que de 
facto é autorizada a exercer-se sobre os recursos hídricos.

Salienta-se contudo que a informação apresentada nesta 
ficha reflete unicamente o universo de pedidos submetidos 
e títulos emitidos no SILiAmb, entre os anos 2013 e 2015, 
para as seguintes utilizações de recursos hídricos: 

• Captação de água (inclui águas subterrâneas e 
superficiais destinadas ao consumo humano, rega, 
atividade industrial, atividade pecuária, atividades 
recreativas ou de lazer e abeberamento animal);
• Construções, apoios de praia e equipamentos e 
infraestruturas (inclui construções, apoios de praia 
sujeitos a licença, ocupações do domínio público - 
temporários ou permanentes, estacionamentos e 
acessos ao domínio público hídrico);
• Extração de inertes;
• Infraestruturas hidráulicas;
• Rejeição de águas residuais (inclui águas residuais 
domésticas, urbanas, provenientes de atividades 
industriais, provenientes de explorações pecuárias e 
utilização de águas ruças na rega de solos agrícolas);
• Reutilização de águas residuais tratadas (inclui a 
reutilização de águas residuais tratadas por outra(s) 
entidade(s) distinta(s) da que efetua o tratamento das 
águas residuais).

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e 
será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
A monitorização deste indicador contribui para aferir o 
cumprimento dos objetivos, prazos e metas definidos 
nos seguintes documentos:

•  Diretiva-Quadro da Água, Lei da Água, Regime 
Jurídico das Utilizações dos Recursos Hídricos e 
Regime Económico e Financeiro, designadamente 
na promoção de uma utilização sustentável da água 
baseada numa proteção a longo prazo dos recursos 
hídricos disponíveis;
•  Planos de Gestão de Região Hidrográfica, em que 
a melhoria e a recuperação da qualidade dos recursos 
hídricos constituem objetivos basilares, promovendo assim 
o bom estado das massas de água mediante a prevenção 
dos processos de degradação e a redução gradual da 
poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da 
água para os ecossistemas e diferentes usos;
•  Compromisso para o Crescimento Verde, que 
estabelece como área de intervenção a redução das 
pressões sobre as massas de água, identificando as que 
condicionam o estado ecológico e dando prioridade 
à implementação de medidas economicamente 
sustentáveis que as diminuam.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 

A análise dos dados apresentados permite concluir que 
a maioria dos requerimentos submetidos visa as regiões 
hidrográficas do Douro (RH3), do Vouga, Mondego e Lis 
(RH4) e do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), compreendendo 
cerca de 58% do total de requerimentos submetidos em 
Portugal continental no período considerado. Em termos 
percentuais, verifica-se ainda uma similaridade no número 
total de requerimentos submetidos entre as regiões do 
Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Guadiana (RH7) (com 
cerca de 8,4% e 8,8%, respetivamente) e entre as regiões 
do Sado e Mira (RH6) e das Ribeiras do Algarve (RH8) 
(aproximadamente com 10,9% e 10,7%, respetivamente).

A nível temporal, verifica-se ainda que, para o 
período considerado, o ano 2014 apresenta, com 
exceção da região das Ribeiras do Algarve (RH8), 
o menor número de requerimentos submetidos 
em cada região hidrográfica. Comparativamente, 
verifica-se também que o maior número de 
requerimentos submetidos ocorreu, em 2013, para 
as regiões do Douro (RH3), do Vouga, Mondego 
e Liz (RH4), do Sado e Mira (RH6) e do Guadiana 
(RH7) e, em 2015, para as regiões do Minho e Lima 
(RH1), do Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Tejo e 
Ribeiras do Oeste (RH5).
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Relativamente ao tipo de utilização pretendida, 
constata-se que a maioria dos requerimentos 
submetidos destinam-se a pedidos de utilização 
dos recursos hídricos para captação de água, 
compreendendo aproximadamente 77% do total 
submetido no período 2013-2015. Seguem-se os 
requerimentos para rejeição de águas residuais com 
cerca de 14% e para a realização de construções, 

Verifica-se que o padrão evidenciado pela distribuição 
do número total de requerimentos submetidos é 
semelhante ao verificado para a distribuição dos 
requerimentos submetidos para captação de água, 

implantação de apoios de praia, equipamentos e 
infraestruturas, com cerca de 7%.

Neste sentido, importa analisar a evolução do 
número de requerimentos submetidos para as duas 
utilizações com maior representatividade face ao 
total, designadamente a captação de água e a rejeição 
de águas residuais. 

pelo que se constata que uma elevada percentagem 
de requerimentos submetidos se destina à captação 
condicionando assim indubitavelmente a distribuição 
do total de requerimentos submetidos. 
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Relativamente à rejeição de águas residuais, ainda que 
se confirme que o maior número de requerimentos 
submetidos se destinam às regiões do Douro (RH3), 
do Vouga, Mondego e Lis (RH4) e do tejo e Ribeiras do 
Oeste (RH5), não é tão visível a semelhança de padrão de 
distribuição com a do total de requerimentos, conforme 
constatada com a captação de água.

Verifica-se que, ao longo do intervalo temporal 
considerado 2013-2015, as regiões hidrográficas do 

O mapa apresenta, para os três anos em análise, a 
variação espacial do número de requerimentos que 
deram entrada no SILiAmb e o número de TURH 
emitidos por região hidrográfica. Em termos de 
distribuição geográfica verifica-se em regra uma 
correspondência generalizada entre o número total de 

Minho e Lima (RH1) e das Ribeiras do Algarve (RH8) 
apresentaram um comportamento praticamente 
uniforme, registando-se apenas ligeiras variações. 
As regiões hidrográficas do Tejo e Ribeiras do Oeste 
(RH5), do Sado e Mira (RH6) e do Guadiana (RH7) 
apresentaram um aumento muito significativo do 
número de requerimentos submetidos no ano 2015, ao 
passo que as regiões do Cávado, Ave e Leça (RH2) e 
do Douro (RH3) registaram um decréscimo de 2013 para 
2015, mais acentuado na região do Douro.

requerimentos submetidos e de títulos emitidos. 

Como nem todos os requerimentos dão origem a 
um título de utilização dos recursos hídricos (TURH), 
é importante avaliar para o mesmo período os que 
foram emitidos e a sua distribuição pelas utilizações. 

Região hidrográfica
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Considerando o número de requerimentos submetidos, 
verifica-se que a maioria dos títulos emitidos 
respondem aos pedidos realizados maioritariamente 
nas regiões hidrográficas do Douro (RH3), do Vouga, 
Mondego e Lis (RH4) e do Tejo e Ribeiras do Oeste 
(RH5), compreendendo cerca de 64,7% do total de 
títulos emitidos em Portugal continental no período 
considerado. Em termos percentuais, verifica-se ainda 
uma similaridade no número total de títulos emitidos 
entre as regiões do Sado e Mira (RH6) e do Guadiana 
(RH7), com cerca de 5,2% e 5,4%, respetivamente e entre 
as regiões do Cávado, Ave e Leça (RH2) e das Ribeiras 
do Algarve (RH8) ainda que com uma diferença maior 
(aproximadamente com 9,5% e 11,6%, respetivamente).

Relativamente ao tipo de utilização pretendida constata-
se que a maioria dos títulos emitidos visam dar resposta 
às solicitações efetuadas pelos requerentes, ou seja, 
destinam-se à captação de água, compreendendo 
aproximadamente 79,7% do total de títulos emitidos 
no período 2013-2015. Seguem-se, à semelhança 
do comportamento já registado nos requerimentos 
submetidos, os títulos para rejeição de águas residuais 

A nível temporal verifica-se ainda que, para o período 
considerado, o ano 2014 apresenta, com exceção 
das regiões do Sado e Mira (RH6) e das Ribeiras do 
Algarve (RH8), o menor número de títulos emitidos em 
cada região hidrográfica. Comparativamente verifica-
se também que o maior número títulos emitidos 
ocorreu, em 2013, para as regiões do Douro (RH3), 
do Vouga, Mondego e Lis (RH4), do Tejo e Ribeiras 
do Oeste (RH5) e do Guadiana (RH7) e, em 2015, 
para as regiões do Minho e Lima (RH1) e do Cávado, 
Ave e Leça (RH2). Este comportamento é idêntico 
ao já registado com os requerimentos submetidos 
com exceção das regiões do tejo e Ribeiras do Oeste 
(RH5) e do Sado e Mira (RH6). 

com cerca de 12,5% e para a realização de construções, 
implantação de apoios de praia, equipamentos e 
infraestruturas, com cerca de 6,7%.

Neste sentido, importa também analisar a evolução do 
número de títulos emitidos para as duas utilizações com 
maior representatividade face ao total, designadamente a 
captação de água e a rejeição de águas residuais.
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Verifica-se que o padrão evidenciado pela 
distribuição do número total de títulos emitidos é 
semelhante ao verificado agora com a distribuição 
dos títulos emitidos para captação de água. Ou 
seja, fica mais uma vez corroborada a tendência 

Relativamente à rejeição de águas residuais, ainda 
que se confirme que o maior número de títulos 
emitidos ocorre nas regiões do Douro (RH3), do 
Vouga, Mondego e Lis (RH4) e do Tejo e Ribeiras 
do Oeste (RH5), não é tão visível a semelhança de 
padrão de distribuição com a do total de títulos, 
conforme constatada com a captação de água. 

Verifica-se que, ao longo do intervalo temporal 
considerado, existiram três padrões de evolução 
bastante semelhantes, a saber: as regiões do Minho e 
Lima (RH1), do Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Douro 
(RH3) apresentaram um comportamento similar de 

esperada com a análise efetuada aos requerimentos. 
Constata-se ainda que uma elevada percentagem 
de títulos emitidos se destina à captação o que 
condiciona inevitavelmente a distribuição do total 
de títulos emitidos. 

decréscimo de títulos emitidos entre 2013 e 2015 
ainda que com magnitudes distintas; as regiões do 
Vouga, Mondego e Lis (RH4) e do Tejo e Ribeiras 
do Oeste (RH5) registaram um aumento de títulos 
emitidos também com uma pequena diferença 
de valores; e as regiões do Sado e Mira (RH6) e 
do Guadiana (RH7) apresentaram um aumento 
significativo de títulos emitidos em 2015 face ao 
número de títulos emitidos nos dois anos anteriores. 
Regista-se ainda o comportamento praticamente 
uniforme da região das Ribeiras do Algarve (RH8) 
ao longo dos três anos em análise, registando-se 
apenas um ligeiro aumento do número de títulos 
emitidos em 2014 e 2015.
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Fonte: APA, 2016
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Relativamente ao ano 2016, apresenta-se apenas a 
informação disponível até 31 de outubro.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente
https://siliamb.apambiente.pt 
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DESCRIÇÃO 
Águas residuais urbanas são, segundo a legislação em 
vigor, as águas residuais domésticas ou a mistura destas 
com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais. 

O tratamento das Águas Residuais Urbanas em Portugal 
é regulado pela Diretiva 91/271/CEE posteriormente 
alterada pela Diretiva 98/15/CE e pelo Regulamento 
(CE) n.º 1882/2003. Estas Diretivas foram transpostas 
para a legislação portuguesa, respetivamente, pelo 
Decreto-Lei n.º 152/97 e pelo Decreto-Lei n.º 348/98.

A quantificação das pressões exercidas sobre as massas 
de água, provenientes das rejeições dos sistemas de 
tratamento de águas residuais é uma etapa essencial do 
processo de avaliação do estado das massas de água, 
tal como preconizado pela Diretiva Quadro da Água 
(transposta pela Lei da Água. alterada e republicada 
pelo Decreto-Lei n.º 130/2012).

A descarga de águas residuais urbanas provenientes de 
aglomerações com um equivalente populacional (e.p). 
inferior a 2 000, efetuadas em águas doces e estuários, 
bem como as descargas provenientes de aglomerações 
com um e.p. inferior a 10 000, efetuadas em águas 
costeiras, deverão ser submetidas a um tratamento 
apropriado. As restantes deverão ser obrigatoriamente 
submetidas a um tratamento secundário, caso rejeitem 
em zona normais ou mais avançado do que o secundário, 
caso rejeitem em zonas sensíveis e tenham uma dimensão 
≥ 10 000 e.p.. O tratamento primário consiste numa 
separação de sólidos, o tratamento secundário implica na 
maioria dos casos um tratamento biológico para remoção 
de matéria orgânica e o tratamento mais avançado ou 
terciário inclui etapas como a desinfeção e/ou remoção 
de nutrientes.

A conformidade das aglomerações e estações de 
tratamento de águas residuais (ETAR) é avaliada 
quanto:

• à existência de sistemas coletores;
• à existência do tratamento adequado de acordo com 
o meio recetor e com a dimensão da aglomeração;
• ao controlo das descargas ETAR, nomeadamente 
no que respeita ao número de amostras recolhidas 
e aos valores limite de emissão, para determinados 
parâmetros.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal e será 
atualizada de 2 em 2 anos na sequência do reporte 
da Diretiva das águas residuais urbanas, sendo que os 
dados mais recentes se referem a 2014.

A ficha temática “Águas residuais urbanas” estima a carga orgânica rejeitada para os recursos 
hídricos proveniente do sector urbano, atendendo ao tipo de tratamento a que são sujeitas as 
respetivas águas residuais, com especial enfoque nas aglomerações e estações de tratamento 
de águas residuais avaliadas pela Diretiva das Águas Residuais Urbanas, em particular no que 
respeita à conformidade com os requisitos da mesma.

26. ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

OBJETIVOS E METAS
• Diminuir a carga rejeitada nas massas de água, 
quer sejam superficiais quer sejam subterrâneas, 
com particular atenção para as que se encontram 
em Estado Inferior a Bom;
• Aumentar progressivamente o número de 
aglomerações em conformidade com a Diretiva 
91/271/CEE, em particular no que respeito ao 
tratamento adequado e ao cumprimento das 
condições de rejeição das ETAR;
• Resolver todos os processos de infração 
comunitária da Diretiva 91/271/CEE, até 2019.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A carga total estimada gerada em território continental 
é de cerca de 15,6 milhões de habitantes equivalentes. 

Analisando o número de ETAR públicas urbanas 
existentes por nível de tratamento, pode concluir-se 
que a grande maioria está equipada com um nível 
de tratamento secundário, tradicionalmente mais 
adequado às características das águas residuais 
urbanas, seguindo-se o tratamento primário típico de 
instalações pequenas (em regra inferiores a 1000 e.p.), 
usualmente fossas séticas coletivas com rejeição no 
solo. 

O tratamento mais avançado deve ser utilizado 
quando as condições do meio recetor ou as utilizações 
dos recursos hídricos assim o exigirem, por se tratar 
de zonas sujeitas a eutrofização, zonas balneares, 
de captações de água para consumo humano, de 
produção de bivalves, entre outros.
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Analisando a carga rejeitada sobre as massas de 
água, expressa em percentagem dos parâmetros 
CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal, verifica-se que a carga 
de CQO é rejeitada em maior quantidade que os 
restantes parâmetros.

O gráfico anterior apresenta a evolução do 
cumprimento da Diretiva 91/271/CEE entre 2005 e 
2014, para as aglomerações com uma carga gerada 
superior a 2 000 e.p., que rejeitam em águas 
interiores, e superiores a 10 000 e.p., que rejeitam em 
águas costeiras. 

A evolução do cumprimento desta Diretiva em Portugal 
tem sido bastante positiva, observando-se que, desde 
de dezembro de 2014, a carga coletada em sistemas de 
drenagem é de praticamente 100%.

Da carga gerada, 89% é submetida a tratamento 
secundário, o que representa, em termos de cumprimento 
dos requisitos de descarga, cerca de 78% das 
aglomerações e 72% da carga. De referir que o objetivo 
da Diretiva para Portugal não é o tratamento secundário 
para 100% da carga gerada mas apenas para cerca de 
93%, uma vez que as rejeições em zonas menos sensíveis 
não têm essa obrigatoriedade.

Quanto ao tratamento mais avançado, 52% da carga 
gerada é submetida a tratamento terciário, o que 
representa, em termos de cumprimento dos requisitos de 

descarga, cerca de 32% das aglomerações e 48% da carga. 
De referir que apenas as aglomerações >10 000 e.p. que 
descarregam em zonas sensíveis têm obrigatoriedade 
de tratamento terciário. Em 2014, das 42 aglomerações 
com esta obrigatoriedade, 71% cumpriam os requisitos de 
descarga, o que representa 82% da carga gerada nestas 
aglomerações.

Em 2014, Portugal reportou 441 aglomerações ativas com 
uma carga total gerada de 12 008 960 e.p.. A maioria da 
população concentra-se em aglomerações entre 2 000 
e 10 000 e.p., sendo que as 14 aglomerações com uma 
carga superior a 150 000 e.p. representam cerca de 41% 
da carga total gerada.
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Apesar das melhorias efetivas que se têm verificado 
nos últimos anos quanto ao cumprimento dos 
requisitos da Diretiva, Portugal tem ainda com 
alguns processos de infração por incumprimento das 
especificações legais relativamente ao tratamento 
secundário e ao tratamento mais avançado do que 
o secundário em aglomerações com carga gerada 
>10 000 e.p. que descarregam em zonas sensíveis 
e normais. 

Neste momento, existem três processos de infração 
contra Portugal, estando dois deles em vias de 
resolução a muito curto prazo e o terceiro, que 
incide sobre pequenas aglomerações, deverá ficar 
ultrapassado até 2019. 

Os processos de contencioso impostos a Portugal têm 
tido uma redução muito significativa, observando-se nos 
últimos anos uma aposta forte na resolução de todas 
as situações, com maior enfoque nas mais gravosas, 
referentes às aglomerações de maiores dimensões. 

Em outubro de 2016, todas as situações por 
incumprimento relacionadas com redes coletoras estão 
resolvidas, restando apenas uma por incumprimento 
em zonas normais e outra por incumprimento em zonas 
sensíveis, estando a decorrer a implementação de todas 
as medidas necessárias de acordo com o calendário 
previsto. Quanto às pequenas aglomerações, das 44 que 
integram o processo, 32 já cumprem, em outubro de 2016, 
os requisitos da Diretiva. 

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
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DESCRIÇÃO 
São balneares as águas superficiais, quer sejam interiores, 
costeiras ou de transição, em que se preveja que um 
grande número de pessoas se banhe e onde a prática 
balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada de 
modo permanente. A qualidade das águas balneares é 
um tema de grande relevância por ser considerado um 
bom indicador da qualidade ambiental e de potencial de 
desenvolvimento turístico, para além de determinante em 
termos de saúde pública. 

A avaliação da qualidade das águas balneares rege-se 
pelos critérios da Diretiva 2006/7/CE, e do Decreto-
Lei n.º 113/2012. A avaliação é realizada com base numa 
análise bacteriológica para identificação de Enterococos 
intestinais e Escherichia coli. Adicionalmente, quando 
o perfil das águas balneares revelar uma tendência 
para a proliferação de cianobactérias, macroalgas e/
ou fitoplâncton marinho, deve ser averiguado se a sua 
presença é aceitável, identificados os riscos para a saúde 
que a sua presença representa e tomadas as medidas de 
gestão adequadas, incluindo a informação do público. 
No âmbito dos programas de monitorização, as águas 
balneares devem ser ainda inspecionadas visualmente para 
detetar poluição por resíduos de alcatrão, vidro, plástico, 
borracha e outros resíduos. 

Conforme os resultados das análises bacteriológicas de 
Enterococos intestinais e Escherichia coli, cada água balnear 
é classificada como “Excelente”, “Boa”, “Aceitável”, ou “Má”. 

Nos casos gerais, para que ocorra a classificação da 
qualidade é necessário um número mínimo de 16 amostras 
para o conjunto de quatro épocas balneares (mínimo de 
quatro amostras por época balnear). Ou seja, na época 
balnear 2015, e para os casos gerais, a classificação das 
águas balneares tem por base pelo menos 16 amostras 
relativas aos anos 2015, 2014, 2013 e 2012.

No caso das águas balneares novas ou que estiveram 
sujeitas a alterações para melhoria da qualidade, pode 
proceder-se à classificação assim que se obtiverem as 16 
amostras, o que poderá ocorrer logo na primeira época 
balnear ou até à quarta época balnear subsequente.  Neste 
contexto, enquanto não obtiverem as 16 amostras, as águas 
balneares novas ou que tiveram medidas de melhoria de 
qualidade da água são consideradas “sem classificação”, 
sendo contudo monitorizadas durante a época balnear.

Paralelamente, o programa Bandeira Azul tem por objetivo 
educar para a sustentabilidade da biodiversidade marinha, 
da orla costeira e lacustre e incentivar a adoção de 
comportamentos sustentáveis que respeitem a Natureza. 
Neste contexto, a Bandeira Azul é um galardão ambiental 
atribuído anualmente às praias, marinas e portos de 

A ficha temática “Águas balneares” afere a qualidade das águas balneares e contabiliza o número 
de praias e marinas em Portugal que foram distinguidas com o galardão “Bandeira Azul”.

27. ÁGUAS BALNEARES

recreio que cumpram um conjunto de critérios de gestão 
ambiental, educação ambiental, informação, qualidade da 
água balnear, serviços e segurança dos utentes.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
O Decreto-Lei n.º 135/2009, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio, que transpôs a 
Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
estabelece como um dos seus objetivos aumentar o 
número de águas balneares classificadas como “excelente” 
ou “boa” e define como meta que todas as águas balneares 
devem estar em condições para ser, no mínimo, classificadas 
como “aceitável” até ao final da época balnear de 2015.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
O número de águas balneares identificadas, 
obrigatoriamente sujeitas a controlo da qualidade 
da água para a prática balnear, tem evoluído 
consideravelmente nas últimas décadas, passando de 
336 em 1993 para 569 em 2015. Destas últimas, 81% são 
águas balneares costeiras ou de transição (460) e 19% 
são águas balneares interiores (109).

Das 569 águas balneares identificadas em 2015, 96,3% 
apresentaram qualidade “aceitável” ou superior, 84,5% 
apresentaram qualidade “excelente” e 0,5% evidenciaram 
“má” qualidade. Salienta-se ainda a existência de 18 águas 
que foram consideradas “sem classificação” (tendo sido 
monitorizadas, mas ainda não dispõem de 16 amostras), 
correspondendo a 3,2% das águas balneares identificadas.
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Analisando especificamente as águas balneares 
costeiras e de transição, constata-se que, em 2015, a 
percentagem de águas com classificação “aceitável” 
ou superior é muito elevada, 97,6%, sendo que 89,6% 
das águas obtiveram a classificação de “excelente”. 
Ainda assim, 0,7% das águas foram classificadas 
como de “má” qualidade. Os restantes 1,5% de águas 
costeiras foram considerados “sem classificação” 
(tendo sido sujeitos a controlo de qualidade da 
água, mas ainda não dispondo de um conjunto de 
16 amostras).

Para as águas balneares interiores, a avaliação 
efetuada em 2015 evidenciou também que a 
percentagem de águas com classificação “aceitável” 
ou superior é elevada, 89,9%, sendo que 63,3% 
obtiveram classificação “excelente”. Em 2015, 
nenhuma água balnear interior teve classificação 
“má”. Foram consideradas “sem classificação” 10,1% 
das águas balneares interiores (ou seja, apesar de 
sujeitas a controlo de qualidade da água, ainda não 
dispõem de um conjunto de 16 amostras).

Relativamente ao número de zonas balneares com 
bandeira azul, em 2016 foram galardoadas 314 praias 
(mais 15 do que em 2015), distribuídas da seguinte 
forma: 88 no Algarve; 69 no Norte; 52 na Região do 
Tejo; 32 no Centro; 34 nos Açores; 27 no Alentejo e 
12 na Madeira.

Este galardão, atribuído após a verificação de 
vários critérios, como sejam a qualidade da água 
(que tem que obter a classificação de “excelente”), 
a informação e educação ambiental, a gestão 
ambiental e a segurança e serviços, entre outros, foi 

também atribuído a 17 marinas e portos de recreio, 
mais duas do que em 2015. 

No total, houve um aumento de 5,4%, relativamente 
a 2015, no número de bandeiras atribuídas.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=7&sub2ref=818&sub3ref=1290); 
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1
Associação Bandeira Azul da Europa
www.abae.pt 
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DESCRIÇÃO 
A Diretiva Nitratos, relativa à proteção das águas contra 
a poluição causada por nitratos de origem agrícola está 
transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei nº 
235/97, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99.

Na atividade agrícola, a aplicação de fertilizantes ao solo 
através de adubos ou de estrume ou chorume animal, 
contendo compostos azotados, visam favorecer o 
crescimento das culturas. 

A aplicação excessiva de fertilizantes conduz à poluição 
das águas, quer sejam águas superficiais quer sejam 
águas subterrâneas.

Na identificação das águas poluídas e das águas em risco 
de serem poluídas por nitratos de origem agrícola (se não 
forem adotadas medidas adequadas) são considerados, 
entre outros, os seguintes critérios:

• Águas subterrâneas que contenham ou apresentem 
risco de conter uma concentração de nitratos superior 
a 50 mg/L;
• Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), 
nomeadamente as utilizadas ou destinadas à 
produção de água para consumo humano que 
contenham ou possam vir a conter uma concentração 
de nitratos superior a 50 mg/L;
• Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), 
estuários, águas costeiras e marinhas que se revelem 
eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto 
prazo.

Designam-se como zonas vulneráveis as áreas que 
drenam para as águas identificadas como poluídas ou 
em risco de serem poluídas por nitratos de origem 
agrícola.

As primeiras zonas vulneráveis aos nitratos de 
origem agrícola foram designadas em 1997 (Portaria 
nº 1037/97), e abrangiam as seguintes três zonas 
vulneráveis: Esposende – Vila do Conde, Aveiro e Faro. 

No âmbito da Diretiva Nitratos, os Estados Membros 
da União Europeia têm de elaborar um relatório 
quadrienal, ao abrigo do Artigo 10º, sobre a evolução 
da qualidade da água, envolvendo as várias vertentes 
– águas superficiais, águas subterrâneas, águas de 
transição e costeiras.

Esta ficha temática será atualizada de quatro em quatro 
anos e diz respeito a Portugal continental.

OBJETIVOS E METAS
Reduzir a poluição das águas causada ou induzida 
por nitratos de origem agrícola, bem como 
impedir a sua propagação.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A última designação ocorreu em 2010 através da Portaria 
nº 164/2010, encontrando-se presentemente designadas 
as seguintes nove zonas vulneráveis aos nitratos de 
origem agrícola: Esposende – Vila do Conde, Estarreja 
– Murtosa, Litoral Centro, Tejo, Beja, Elvas, Estremoz – 
Cano, Faro e Luz de Tavira. 

A ficha temática “Nitratos de origem agrícola em águas superficiais e subterrâneas” 
afere a qualidade das águas superficiais e subterrâneas relativamente aos nitratos de 
origem agrícola. 

28. NITRATOS DE ORIGEM AGRÍCOLA EM 
ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
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Todas as zonas vulneráveis designadas em Portugal 
continental, até ao momento, incidem sobre as águas 
subterrâneas e abrangem apenas uma área de 4,5% do 
território continental.

Em 2012 foi publicado o Programa de Ação ( Portaria nº 
259/2012) a aplicar nas referidas nove zonas vulneráveis, 
que engloba um conjunto de medidas que visam reverter 
esta contaminação proveniente do sector agrícola, 
envolvendo tanto a agricultura (produção vegetal) como 
a atividade pecuária (produção animal).

Da avaliação global dos resultados da rede de 
monitorização de nitratos (Rede Nitratos) nas águas 
subterrâneas, no período de 2012-2015, abrangendo 
441 estações de monitorização, verifica-se, conforme 
expectável, que existe um decréscimo da concentração 

No que respeita às zonas vulneráveis já designadas, 
verifica-se que se mantêm problemáticas, com um 
número significativo de estações com concentrações 
superiores aos 50 mg/L nos níveis mais superficiais. 
Contudo, tem-se registado, na sua maioria, uma 
evolução favorável em termos de qualidade da água, 

No âmbito da Diretiva Nitratos, os Estados Membros da 
União Europeia têm de elaborar um relatório quadrienal, 
ao abrigo do Artigo 10º, sobre a evolução da qualidade da 
água, envolvendo as várias vertentes – águas superficiais, 
águas subterrâneas, águas de transição e costeiras.

Em junho de 2016, foi elaborado e reportado à Comissão 
Europeia o último relatório desta Diretiva, referente à 
evolução da qualidade da água no período de 2012-2015.

do ião nitrato na água à medida que a profundidade 
do nível da água aumenta. Contudo, ainda se regista 
uma percentagem significativa de estações com 
concentrações superiores aos 50 mg /L nos níveis de 
água subterrânea mais superficiais (tipo freático).

com uma tendência de descida da concentração do 
ião nitrato na água.

Nas zonas vulneráveis em meios cársicos, onde 
se localizam três zonas vulneráveis, continuam 
também a registar-se concentrações elevadas do 
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ião nitrato. Contudo, a situação é mais favorável face 
às características hidrodinâmicas destes meios, onde 
a infiltração de poluentes é mais rápida, mas devido à 
elevada circulação, também se verifica uma recuperação 
mais célere.

Neste contexto, destaca-se a importância da aplicação 

No que concerne às águas superficiais, englobando 
rios e albufeiras, não se registam situações 
preocupantes em termos da concentração do ião 
nitrato na água superficial para o período 2012-2015.

No respeitante aos rios, verifica-se que 100% das 
estações apresentam concentrações de nitratos 
inferiores a 25 mg/L, em termos de média anual e de 
média de inverno, e a quase totalidade das estações 
apresentam uma concentração máxima inferior ao 
limiar mencionado.

No que concerne às albufeiras, verifica-se que 100% 
das estações registam uma concentração média 
anual e de inverno inferior aos 10 mg/L, sendo o 
valor máximo na quase totalidade das estações 
inferior aos 25 mg/L.

Em termos de águas superficiais, as situações 
mais problemáticas são relativas ao estado trófico, 
nomeadamente de albufeiras que se encontram 
eutrofizadas. A eutrofização diz respeito ao 
enriquecimento das águas em nutrientes que, 

das medidas do Programa de Ação para reverter a 
contaminação dos nitratos de origem agrícola nas 
zonas vulneráveis de Portugal. Como exemplo destas 
medidas, refere-se a existência de limites quantitativos à 
aplicação de fertilizantes, bem como a limitação da sua 
utilização em determinados períodos, nomeadamente 
na época das chuvas.

provocando uma aceleração do crescimento 
das algas e plantas, conduz a uma perturbação 
indesejável do equilíbrio dos organismos presentes 
na água e da qualidade das águas.

Por último, refere-se que a avaliação completa da 
qualidade da água em termos de concentração do 
ião nitrato nas águas subterrâneas e superficiais e do 
estado trófico das águas superficiais se encontra de 
forma detalhada no Relatório elaborado no âmbito 
da Diretiva Nitratos.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
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DESCRIÇÃO 
A qualidade da água para consumo humano é um 
indicador essencial para a avaliação do nível de 
desenvolvimento de um país e do bem-estar da sua 
população.

De modo a garantir essa qualidade, as autoridades 
competentes procedem à recolha periódica de amostras 
de água para análise do cumprimento de diversos 
parâmetros químicos, físicos e microbiológicos. Tanto 
o número de análises como os valores referência dos 
diversos parâmetros são definidos pela legislação 
aplicável, o Decreto-Lei n.º 306/2007.

OBJETIVOS E METAS
A estratégia para o sector de abastecimento de água e 

A realização da quase totalidade das análises impostas pela 
legislação (99,93% em 2015) traduz um controlo exigente, 
muito próximo do cumprimento integral deste requisito 
legal, que depende apenas de um acompanhamento mais 
cuidadoso por parte de algumas das entidades gestoras, 
em regra de pequena dimensão e com um número 
elevado de pequenas zonas de abastecimento (até 5 000 
habitantes).

O cumprimento dos valores paramétricos (VP) na água da 
torneira do consumidor foi de 98,72% em 2015, mantendo-
se acima de 98% para a globalidade dos parâmetros e em 
todos os parâmetros obrigatórios, destacando-se o valor 

A ficha temática “Água para consumo humano” avalia a qualidade da água na torneira do 
consumidor e identifica a origem da água utilizada.

29. ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

saneamento de águas residuais, o Plano Estratégico 
de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais 2020 (PENSAAR 2020), estabelece como 
meta para 2020 o valor de 99% de água segura.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
A qualidade da água para consumo humano 
tem vindo a registar, ano após ano, melhorias 
constantes e sustentadas, alcançando, em 2015, 
o valor de 98,65% de água segura na torneira do 
consumidor (indicador de água controlada e de 
boa qualidade), o que, num quadro regulatório 
cada vez mais exigente, representa uma efetiva 
melhoria da qualidade da água nos últimos anos. 

de 99,44% para os parâmetros do controlo de inspeção.

No que concerne aos parâmetros alumínio, pH, ferro, 
manganês, turvação e bactérias coliformes, verifica-se 
que estes são responsáveis por 95% dos incumprimentos 
ocorridos no grupo dos indicadores.

Dentro da tendência positiva verificada nos últimos anos, 
os parâmetros microbiológicos revelam na generalidade 
uma melhoria na percentagem de cumprimento dos 
valores paramétricos, destacando-se o parâmetro 
bactérias coliformes que passou de 97,30% em 2014 
para 97,64% em 2015.
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Em relação a 2014, os parâmetros pH, ferro, alumínio, 
manganês e arsénio registaram melhorias no 
cumprimento dos VP, ao contrário do selénio, que foi o 
parâmetro que registou a maior descida (0,25%).

No que diz respeito às causas associadas aos 
incumprimentos ocorridos na torneira do consumidor, 
49% destes estão associados a problemas de qualidade da 
água bruta (isto é, na origem), 20% a falhas no tratamento 
da água, 4% a problemas na distribuição, 2% a problemas 
na rede predial e 1% a outras causas, em 24% dos 
incumprimentos a causa é desconhecida ou não há dados.

Em 2015, manteve-se a tendência de melhoria 
no indicador “água segura” para a generalidade 
dos concelhos de Portugal continental, com 32 
concelhos a registarem 100% de água segura e 
apenas quatro concelhos a registarem um nível de 
desempenho inferior a 95% de água segura. Foram 
eles: Alcácer do Sal, Trancoso, Sever do Vouga e 
Arouca.

Subsiste ainda alguma fragilidade na qualidade da 
água dos fontanários que constituem origem única, 
isto é, nas zonas de abastecimento sem rede pública 
ao domicílio, sendo, nestes casos, o indicador para 
a água segura de 94,64%, o que traduz um aumento 
de 1,9% face ao ano anterior.

A água destinada ao consumo humano tem origem 
essencialmente em fontes de água superficial. Em 
2015, a percentagem total de água subterrânea 
utilizada foi de 33,24 % (33,76 % em 2014) e a de 
água superficial de 66,76 % (66,24 % em 2014). 
De facto, cerca de dois terços da água que os 
Portugueses bebem é de origem superficial.

No que concerne à água de origens próprias ou 
compradas a terceiras entidades gestoras, em 2015 
mantem-se praticamente inalterada a proporção do 
ano anterior, verificando-se que 58,68 % do volume 
de água utilizado corresponde a água comprada 
(58,02 % em 2014) e 41,32 % a água própria (41,98 
% em 2014).



REA 2016138

E. ÁGUA

Em Portugal continental, a maioria dos concelhos 
utiliza nos sistemas de abastecimento público da sua 
área geográfica, uma combinação de águas de origem 
superficial e subterrânea em proporções variáveis. No 
entanto, alguns dos concelhos utilizam em exclusivo 
águas de origem subterrânea ou de origem superficial. 

MAIS INFORMAÇÃO
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
www.ersar.pt  
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Dada a sua localização, Portugal é detentor de flora e fauna ricas e diversas associadas 
a uma grande variedade de ecossistemas e paisagens. Com o objetivo de salvaguardar 
esse património, foi estabelecida a Rede Nacional de Áreas Classificadas que também 
contribui para o desenvolvimento regional, sendo palco de visitas e de atividades 
direcionadas para a proteção da Natureza.

Para aferir o estado de conservação da Natureza são realizadas periodicamente avaliações 
tanto das espécies como dos habitats naturais protegidos, sendo que esse conhecimento 
é essencial para manter ou restabelecer o estado de conservação favorável dessas 
espécies e habitats.

Relativamente às espécies aquícolas utilizadas para alimentação e tendo em consideração 
a diminuição dos stocks pesqueiros, a aquicultura está a afirmar-se globalmente como 
uma importante alternativa às formas tradicionais de abastecimento de pescado, sendo 
de salientar que a produção dela proveniente equivale a cerca de metade de todo o 
pescado consumido no mundo.

A agricultura biológica é um sistema global de gestão das explorações agrícolas e de 
produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, um 
elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais e a aplicação de 
normas exigentes em matéria de bem-estar dos animais. 

Sendo o solo essencial para a prática da agricultura, é necessário manter um equilíbrio 
entre os nutrientes – azoto e fósforo – que nele são incorporados pelo homem e que 
são efetivamente consumidos pelas culturas. O excesso de nutrientes no solo pode 
originar situações de poluição, não apenas do solo, mas também da água e do ar. De 
igual modo, o uso excessivo de produtos fitofarmacêuticos também pode, pela sua 
natureza, ser prejudicial aos organismos vivos, havendo riscos associados à sua utilização, 
nomeadamente de perda de biodiversidade.

•  Sistema nacional de áreas classificadas 
•  Visitação nas áreas protegidas
•  Espécies e habitats naturais protegidos de interesse Europeu
•  Produção em aquicultura
•  Área agrícola em modo de produção biológico
•  Balanço de nutrientes (azoto e fósforo)
•  Venda de produtos fitofarmacêuticos
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DESCRIÇÃO 
O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) 
encontra-se definido no Regime Jurídico da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(RJCNB), sendo constituído pela Rede Nacional de 
Áreas Protegidas (RNAP), pelas áreas classificadas 
que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais 
áreas classificadas ao abrigo de compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado Português.

São classificadas como áreas protegidas as áreas 
terrestres e aquáticas interiores e as áreas marinhas 
em que a biodiversidade ou outras ocorrências 
naturais apresentem, pela sua raridade, valor científico, 
ecológico, social ou cénico, uma relevância especial 
que exija medidas específicas de conservação e 
gestão, em ordem a promover a gestão racional dos 
recursos naturais e a valorização do património natural 
e cultural, regulamentando as intervenções artificiais 
suscetíveis de as degradar.

Ao nível da Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(RNAP), o RJCNB dispõe sobre as tipologias das Áreas 
Protegidas (AP), regimes de gestão e os objetivos 
e procedimentos conducentes à sua classificação, 
prevendo a possibilidade da existência de parques 
nacionais nas Regiões Autónomas. As AP podem ter 
âmbito nacional, regional ou local e ainda estatuto 
privado, classificando-se nas seguintes tipologias: i) 
Parque Nacional, ii) Parque Natural, iii) Reserva Natural, 
iv) Paisagem Protegida e v) Monumento Natural.

A Rede Natura 2000 compreende as áreas classificadas 
como Sítios da lista nacional de sítios, Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de 
Conservação (ZEC) ao abrigo da Diretiva Habitats 
e as áreas classificadas como Zonas de Proteção 
Especial (ZPE) ao abrigo da Diretiva Aves. Nestas 
áreas de importância comunitária para a conservação 
de determinados habitats naturais e espécies, que 
também abrangem o meio marinho, as atividades 
humanas deverão ser compatíveis com a preservação 
destes valores, visando uma gestão sustentável do 
ponto de vista ecológico, económico e social.

Das áreas classificadas ao abrigo de compromissos 
internacionais fazem parte, entre outras, as Reservas 
da Biosfera, os Sítios Ramsar e os Geoparques.

As Reservas da Biosfera são áreas classificadas ao 
abrigo do Programa “O Homem e a Biosfera” (MaB) 
da UNESCO. Estas áreas classificadas funcionam 

A ficha temática “Sistema nacional de áreas classificadas” reflete o número de áreas 
classificadas e a área abrangida pela Rede Nacional de Áreas Protegidas, Rede Natura 
2000 e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado Português. 

30. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS CLASSIFICADAS

como laboratórios vivos de sustentabilidade, onde 
se ensaiam iniciativas de promoção e utilização 
sustentável dos recursos endógenos em cooperação 
entre as populações e os atores de desenvolvimento 
local. Esta classificação é complementar relativamente 
à classificação como Área Protegida ou área da 
Rede Natura 2000, beneficiando do trabalho que 
aí se desenvolve em termos de conservação da 
biodiversidade.

A Convenção das Zonas Húmidas com interesse 
internacional para as aves aquáticas, também 
denominada Convenção de Ramsar, é um Tratado 
intergovernamental e representa o primeiro dos Tratados 
globais sobre conservação. Os Sítios classificados ao 
abrigo desta Convenção são reconhecidos a partir 
de critérios de representatividade do ecossistema, de 
valores faunísticos e florísticos e da sua importância 
para a conservação de aves aquáticas e peixes.

Os Geoparques são áreas reconhecidas pela UNESCO, 
dotadas de um património geológico singular e de 
relevância internacional. Estes territórios seguem um 
plano ou uma estratégia de desenvolvimento sustentável 
envolvendo ativamente as comunidades locais, com 
particular destaque nas áreas da educação, ciência, 
cultura, economia e geoturismo. Nestas áreas procura-
se sensibilizar para a valorização do ambiente natural, 
através de uma colaboração com empresas e entidades 
locais para promover e suportar a criação de novos 
produtos relacionados com o património geológico.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, adotada em 2001, inclui entre 
as suas opções estratégicas a de constituir a Rede 
Fundamental de Conservação da Natureza e o 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando 
neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas, e a de 
promover a valorização das áreas protegidas e 
assegurar a conservação do seu património natural, 
cultural e social, assegurando a conservação e a 
valorização do património natural dos sítios e das 
zonas de proteção especial integrados no processo 
da Rede Natura 2000.
• A Estratégia de Biodiversidade da União 
Europeia (UE) para 2020, adotada em maio de 2011, 
estabelece como objetivo central travar a perda 
de biodiversidade e a degradação dos serviços 
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dos ecossistemas na UE até 2020. Inclui 6 metas, 
entre elas a de travar a deterioração do estado 
de conservação de todas as espécies e habitats 
abrangidos pela legislação da UE de conservação 
da natureza e obter uma melhoria significativa e 
mensurável desse estado de conservação, de modo 
a que, até 2020, em relação às avaliações de 2011:

• Mais de 100% de avaliações de habitats e de 50% de 
avaliações de espécies ao abrigo da Diretiva Habitats 
mostrem uma melhoria do estado de conservação;
• Mais de 50% de avaliações de espécies ao 
abrigo da Diretiva Aves evidenciem um estado 
seguro ou melhorado. Para este efeito preconiza, 
designadamente, a necessidade completar o 
estabelecimento da Rede Natura 2000 e garantir 
uma boa gestão, garantir o financiamento 
adequado dos sítios da rede Natura 2000 e 

aumentar a sensibilização e participação das 
partes interessadas e melhorar o controlo do 
cumprimento

• A revisão da Estratégia Nacional de Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade (versão para 
discussão pública, 2015) veio a propor o objetivo de 
consolidar o sistema nacional de áreas classificadas 
e assegurar a sua gestão, ao qual associou as 
metas de: (i) criar uma rede coerente de áreas 
marinhas protegidas e da Rede Natura 2000, com 
uma cobertura de 400 000 km2, (ii) constituir uma 
rede de geossítios a integrar o sistema nacional de 
áreas classificadas e assegurar a geoconservação 
nos instrumentos de gestão territorial e (iii) atribuir 
a todos os sítios da Rede Natura 2000 e áreas 
protegidas de âmbito nacional, planos de gestão 
ou instrumentos equivalentes. 

FIGURA F.30.1
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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FIGURA F.30.2
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Atualmente fazem parte integrante da RNAP 46 Áreas 
Protegidas em território continental, das quais 32 são 
áreas de âmbito nacional, 7 são de âmbito regional, 6 
são de âmbito local e uma de estatuto privado. No seu 
conjunto a RNAP ocupa uma área de791 895,1 hectares, 
contabilizando área marinha (53 621,3 hectares) e área 
terrestre. A área marinha integrante da Rede Nacional 
de Áreas Protegidas diz respeito aos Parques Naturais 
do Litoral Norte, Arrábida, Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, Reservas Naturais das Dunas de S. Jacinto, 
Berlenga, Lagoas de Santo André e da Sancha e no 
Monumento Natural do Cabo Mondego.

Na Região Autónoma dos Açores encontram-se 
classificadas 24 Reservas Naturais, 10 Monumentos 
Naturais e 16 Paisagens Protegidas, entre outras áreas 
classificadas ao abrigo da legislação regional. Na Região 
Autónoma da Madeira encontram-se classificados o 
Parque Natural da Madeira, 3 Reservas Naturais e outras 
36 Áreas Classificadas segundo a legislação regional.

No âmbito da Rede Natura 2000 encontram-se 
classificados, em Portugal continental, 62 sítios (que 
engloba 2 Sítios da Lista Nacional de Sítios) e 42 ZPE. 
Juntamente com a RNAP, a área classificada por estes 
dois regimes totaliza cerca de 22% do território terrestre 
continental. A este valor acrescem cerca de 2 940 893 
hectares de área marinha classificada no mesmo âmbito.

A Rede Natura 2000 na Região Autónoma dos Açores 
é composta por 3 SIC, 23 ZEC e 15 ZPE, enquanto na 
Região Autónoma da Madeira se encontram designados 
7 SIC, 11 ZEC e 5 ZPE.

O Paúl do Boquilobo foi a primeira Reserva da Biosfera 
classificada em Portugal em 1981, sendo que no final 
de 2015, eram 4 as Reservas da Biosfera em território 
continental de um total de 8 classificadas a nível nacional. 
Destaca-se o facto de ter sido classificada no ano de 2015 
a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica.

Desde 1981 e até 2012 foram classificados em Portugal 
continental um total de 18 Sítios Ramsar e 13 na Região 
Autónoma dos Açores. Em outubro de 2015, eram 31 
os Sítios Ramsar existentes em Portugal, totalizando 
132 487,7 hectares.

O primeiro Geoparque Português foi o Geoparque 
Naturtejo da Meseta Meridional. Atualmente encontram-
se classificados outros três geoparques em território 
português: Arouca, Açores e Terras de Cavaleiros.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
http://www.icnf.pt

FIGURA F.30.3
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DESCRIÇÃO 
As áreas protegidas correspondem às áreas 
terrestres e aquáticas interiores e às áreas 
marinhas classificadas em que a biodiversidade 
ou outras ocorrências naturais apresentam, pela 
sua raridade, valor científico, ecológico, social 
ou cénico, uma relevância especial. Conforme 
estabelecido no Regime Jurídico da Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, que cria a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), estas áreas 
exigem a implementação de medidas específicas 
de conservação e gestão, com vista a promover a 
gestão racional dos recursos naturais e a valorização 
do património natural e cultural.

Na conservação da biodiversidade existente nestas 
áreas é fundamental o envolvimento da população, 
pelo que um dos objetivos desta ficha temática é avaliar 
as atitudes do público, incluindo a sua motivação no 
sentido de conhecer o património natural e participar 
em ações que contribuem para a gestão do mesmo.

A informação apresentada nesta ficha temática corresponde 
à análise da evolução dos seguintes indicadores:

• N.º de visitantes em estruturas de receção (estruturas 
com aptidão para prestar informações e receber 
visitantes, incluindo as instalações das sedes das 

Os resultados obtidos pelo ICNF, ao longo dos anos, 
evidenciam um aumento consistente do número total de 
visitantes nas áreas protegidas, o qual ascendeu a 296 799 em 
2015. Entre 2014 e 2015 verificou-se um aumento de 81 472 
visitas, correspondendo a uma taxa de variação de +37,8 %.

Até 9 de novembro de 2016, o número total de visitantes 
nas áreas protegidas correspondeu a 197 814.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
www.icnf.pt

A ficha temática “Visitação nas áreas protegidas” revela o interesse da população 
portuguesa pelo património natural existente nas áreas protegidas de âmbito nacional, 
refletindo a importância da conservação e gestão da biodiversidade para os portugueses.

31. VISITAÇÃO NAS ÁREAS PROTEGIDAS

áreas protegidas de âmbito nacional e os centros de 
interpretação sob gestão do ICNF); 
• N.º de visitantes em visitas guiadas organizadas pelo 
ICNF;
• N.º de participantes em eventos, incluindo eventos 
organizados pelo ICNF, organizados por terceiros 
e autorizados pelo ICNF, e ainda, organizados em 
parceria com o ICNF;
• N.º de participantes em ações de voluntariado 
organizadas pelo ICNF (como por exemplo ações de 
limpeza de praias, remoção de chorão e acácia, entre 
outras). 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
e às áreas protegidas de âmbito nacional, e é 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Aumentar o interesse da população pela 
conservação e utilização sustentável da 
biodiversidade;
• Aumentar os níveis de participação do público em 
ações concretas de conservação nas áreas protegidas;
• Aumentar a visibilidade do património natural;
• Conferir valor social e económico ao património 
natural, aos serviços dos ecossistemas e às áreas 
protegidas.

 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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DESCRIÇÃO 
A avaliação do estado de conservação de espécies e 
habitats naturais protegidos ao nível da União Europeia 
decorre das disposições das Diretivas Aves e Habitats 
(transpostas para o direito interno através do Decreto-
Lei n.º 140/99, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 49/2005 e Decreto-Lei nº 156-A/2013). 
Estes indicadores baseiam-se nos resultados do Relatório 
Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats e do Relatório 
Nacional de Aplicação da Diretiva Aves reportados à 
Comissão Europeia.

A informação obtida para o efeito é baseada em dados 
de natureza científica, tendo sido elaborados neste 
formato relatórios referentes a dois períodos distintos 
para reporte da aplicação da Diretiva Habitats (2001-
2006 e 2007-2012) e um para a Diretiva Aves (2008-
2012). Apesar de não dizerem respeito à globalidade das 
espécies da flora e da fauna que ocorrem em Portugal, 
os resultados apresentados nestes relatórios são 
considerados uma aproximação razoável ao seu estado 
geral de conservação, particularmente para a fauna de 
vertebrados (com exceção dos peixes marinhos) e a flora 
vascular terrestre. Considera-se igualmente que estes 
resultados são representativos das pressões e ameaças 
que atuam sobre estas espécies.

O Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (à 
semelhança do que se verifica para a Diretiva Aves) segue 
uma estrutura e metodologia previamente definidas pela 
Comissão Europeia e pela Agência Europeia do Ambiente, 
em articulação com peritos das autoridades competentes 
dos Estados Membros, e integra informação relativa às 
três regiões biogeográficas terrestres em que Portugal 
se insere, designadamente Atlântica (ATL), Mediterrânica 
(MED) e Macaronésia (MAC), e ainda às duas regiões 
marinhas, Mar Atlântico (MATL) e Mar da Macaronésia 
(MMAC). São consideradas as seguintes classes relativas 
ao estado de conservação: favorável, inadequado 
(desfavorável/inadequado), mau (desfavorável/
mau). Numa classe designada por “desconhecido” 
integram-se as espécies e habitats para os quais 
não é possível avaliar o estado de conservação, 
fundamentalmente por falta de informação sobre 
alguns ou todos os parâmetros utilizados. No âmbito 
da elaboração deste Relatório para o período 2007-
2012, foram realizadas avaliações globais ao estado 
de conservação de 324 espécies (191 da flora e 133 
da fauna - moluscos, artrópodes, peixes, anfíbios, 
répteis e mamíferos) e de 99 habitats naturais e 
seminaturais.

A ficha temática “Espécies e habitats naturais protegidos de interesse Comunitário” revela 
o estado de conservação das espécies e habitats naturais protegidos pelas Diretivas Aves 
(Diretiva 79/409/CE) e Habitats (Diretiva 92/43/CEE), refletindo as alterações do referido 
estado de conservação.

32. ESPÉCIES E HABITATS NATURAIS PROTEGIDOS 
DE INTERESSE COMUNITÁRIO

No âmbito da Diretiva Aves não se avalia o “estado de 
conservação” das espécies (conceito estipulado apenas 
na Diretiva Habitats), sendo para o efeito estimadas as 
tendências da dimensão da população, separadamente 
para espécies nidificantes e invernantes, e do range (área 
que engloba todos os locais de ocorrência conhecida 
da espécie) das nidificantes. Foram considerados dois 
períodos para avaliação daquelas tendências: a curto 
prazo (últimos doze anos) avaliando a evolução recente 
e a longo prazo (desde ca. 1980). Cinco categorias 
de tendência foram consideradas: estável, flutuante, 
crescente, decrescente e desconhecido.

Nas avaliações realizadas à avifauna para a elaboração 
do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Aves 
para o período 2008-2012, num total de 257 espécies 
avaliadas para o Continente, não foi possível estimar 
a dimensão da população para 13 espécies e da 
distribuição para três espécies. Para os Açores, das 34 
espécies relatadas não foi possível estimar a dimensão 
da população e a distribuição para sete e duas espécies, 
respetivamente. Para a Madeira foi possível obter estes 
dois parâmetros para a totalidade das 42 espécies que 
nidificam regularmente nessa região.

Estes dados são atualizados de seis em seis anos e dizem 
respeito a Portugal continental, Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores e regiões marinhas sob jurisdição 
nacional (Mar Territorial e Zona Económica Exclusiva).

OBJETIVOS E METAS
• Avaliar o sucesso na aplicação das Diretivas Aves e 
Habitats e o contributo da Rede Natura 2000 para a 
concretização dos objetivos destas Diretivas.
• Manter ou restabelecer o estado de conservação 
favorável das espécies e habitats naturais protegidos 
das Diretivas Aves e Habitats.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
Os resultados obtidos no Relatório Nacional de 
Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) indicam que, 
genericamente, os estados de conservação “inadequados” 
prevalecem sobre os “favoráveis”, tanto para espécies 
como para habitats, em todas as regiões biogeográficas 
(com exceção dos habitats do Mar da Macaronésia).

Os gráficos seguintes ilustram, por classe de estado 
de conservação, as conclusões das avaliações do 
estado de conservação realizadas para os períodos de 
2007-2012 e de 2001-2006, permitindo “comparar”, 
entre tipos de habitat e entre grupos de espécies, os 
respetivos resultados.
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Do conjunto das alterações ao estado de 
conservação verificadas entre os dois processos 
de avaliação (2001-2006 e 2007-2012), constata-
se que apenas 4% correspondem eventualmente a 
alterações genuínas da sua situação. As restantes 
alterações devem-se sobretudo ao facto de terem 
sido utilizados métodos distintos na avaliação ou a 
uma melhoria do nível de conhecimento entretanto 
obtido.

Quanto ao Relatório Nacional de Aplicação da 
Diretiva Aves, as principais lacunas de informação 
detetadas no Continente verificam-se na avaliação 
da tendência das populações de espécies 
nidificantes, sobretudo no que se refere a longo 
prazo. Nas populações invernantes, a tendência 
predominante é de crescimento (curto prazo) e 

Os resultados obtidos evidenciam ainda situações 
que requerem uma atenção particular: para cerca de 
30% dos habitats naturais e para 20% das espécies, o 
estado de conservação avaliado como “desfavorável” 
apresenta uma tendência para se deteriorar. A 
insuficiência de informação ecológica não permitiu 
retirar conclusões para uma parte significativa de 
tendências do estado de conservação que, no caso das 
espécies, é superior a 50% das avaliações efetuadas.

estabilidade (longo prazo). A tendência do range, 
avaliada exclusivamente para as nidificantes, é na 
sua maioria estável (a curto e longo prazo). 

Nos Açores, as lacunas de informação para avaliação 
das tendências são comuns à da grande maioria das 
espécies avaliadas. Na Madeira, a principal lacuna 
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diz respeito à tendência do range a longo prazo, 
sendo que, no entanto, na tendência do range a 
curto prazo predominam tanto a estabilidade como 
o aumento. Relativamente à tendência da população 
a longo prazo, impera a estabilidade, sendo notória a 
insuficiência de informação para o curto prazo.

A análise da combinação das tendências de curto 
e longo prazo, que foi usada como aproximação à 
avaliação da melhoria ou degradação do estado das 
populações, não evidencia um número significativo 
de espécies de aves em situação de deterioração.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P.
www.icnf.pt
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DESCRIÇÃO 
A aquicultura desempenha um papel cada vez mais 
importante na produção mundial de alimentos de origem 
aquática, devido à sobre-exploração de grande parte 
dos recursos piscícolas. Está a afirmar-se globalmente 
como uma importante alternativa às formas tradicionais 
de abastecimento de pescado, sendo de salientar que a 
produção dela proveniente equivale a cerca de metade 
de todo o pescado consumido no mundo, razão porque 
é hoje considerada um sector estratégico.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos (DGRM), define a Aquicultura como 
a criação ou cultura de organismos aquáticos, recorrendo 
a técnicas concebidas para aumentar, para além das 
capacidades naturais do meio, a produção dos referidos 
organismos.

A prática da aquicultura assenta em três regimes de 
produção - o regime extensivo, o regime semi-intensivo e 
o regime intensivo:

• O regime de produção extensivo faz uso exclusivo 
das condições naturais disponíveis. Neste regime, a 
espécie a cultivar é capturada no meio natural na forma 
juvenil ou larvar ou então entra de forma passiva nos 
tanques utilizados. Neste regime, a produção efetua-
se com recurso a alimentação exclusivamente natural;
• No regime de produção semi-intensivo recorre-
se à reprodução artificial para a obtenção de ovos 
e juvenis, e durante a fase de engorda efetuam-se 
amostragens e calibragens frequentes para otimizar o 
crescimento e aumentar o rendimento, recorrendo a 
suplementos alimentares artificiais;
• No sistema intensivo todos os parâmetros 
de produção se encontram sob observação 
permanente. Para aumentar o rendimento recorre-
se a calibragens e amostragens sucessivas, 
controlando-se a reprodução e o crescimento. 
Neste regime a espécie é alimentada recorrendo 

A ficha temática “Produção em aquicultura” traduz a localização da produção nacional de 
alimentos de origem aquática por espécie e por tipo de regime de produção.

33. PRODUÇÃO EM AQUICULTURA

exclusivamente a alimento artificial.

De acordo com o Plano Estratégico para a Aquicultura 
Portuguesa (2014-2020), apesar da relativa abundância 
de recursos hídricos em Portugal, especialmente de 
águas marinhas ou salobras, as taxas de crescimento 
do sector estão limitadas pelas condições técnicas e/
ou naturais de utilização dos recursos existentes, pelos 
espaços disponíveis de cultivo e pela disponibilidade de 
financiamentos.  Este crescimento é também afetado 
pelo aumento estimado dos custos, nomeadamente 
da energia e das rações. Contudo, o desenvolvimento 
tecnológico poderá, nos próximos anos, possibilitar, por 
um lado, o recurso a espaços e a recursos hídricos até 
agora por explorar ou subaproveitados e, por outro, 
proporcionar ganhos de eficiência na utilização dos 
consumos intermédios.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e 
será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
•  A Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020) 
identifica a aquicultura como um dos cinco domínios 
estratégicos de intervenção para se alcançar o 
“crescimento azul”;
•  O Plano Estratégico para a Aquicultura Portuguesa 
(2014-2020) prevê um conjunto de metas para o 
sector, perspetivando-se, com o apoio do Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP), alcançar até 2023, fim do período de 
programação 2014-2020, um aumento da capacidade 
produtiva nacional de 25.000 toneladas.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A União Europeia não tem acompanhado a tendência 
mundial de crescimento da produção aquícola. Em 
2013, apenas cerca de 1,25% do volume da produção da 
aquicultura a nível mundial teve origem na UE.
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Em 2014, a produção aquícola nacional correspondeu 
a apenas 5,5% das descargas de pescado. A ténue 
evolução da produção aquícola em Portugal 
demonstra que, até à data, a aquicultura não tem 

A produção em aquicultura sagrou-se, em 2014, em 10 
791 toneladas e gerou uma receita de 50,3 milhões de 
euros. Estes valores traduzem um aumento de 7,2% em 
quantidade e uma diminuição de 8,3% em valor, quando 
comparados com os valores do ano anterior. Estes 
resultados explicam-se em simultâneo pelo aumento 
da produção de pregado e pelo decréscimo na sua 
valorização em relação a 2013, o que, por sua vez, se 
deveu ao aumento da produção e da procura de peixes 
de tamanhos inferiores.

A produção em águas salobras e marinhas permaneceu 
a mais importante, correspondendo a cerca de 93% da 
produção total. A produção de peixe em águas salobras 
e marinhas, por sua vez, representou 47,7% da produção 
total, e desta, 91,0% corresponderam à produção de 
dourada e pregado. O acréscimo na produção de peixes 
marinhos explica-se, no essencial, pelo aumento de 52,5% 
na produção de pregado em relação ao ano anterior, em 
consequência da retoma da atividade empresarial das 
infraestruturas dedicadas à produção desta espécie. Em 
contraste com o aumento na produção de pregado, a 
produção de dourada, robalo e linguado diminuiu.

Analisando a produção nas águas salobras e marinhas, 
constata-se que o pregado (35,9%) e a amêijoa (22,5%) 
foram as principais espécies produzidas em 2014, 
seguindo-se o mexilhão (12,4%) e as ostras (10,8%), a par 
da dourada (10,7%). Com menos expressão, aparecem o 
robalo (4,0%) e o linguado (0,8%).

Os moluscos bivalves representaram 45,0% da produção 
total, mantendo-se as amêijoas como a espécie mais 
relevante (2 252 toneladas), seguida dos mexilhões 
(1 244 toneladas), e das ostras (1 085 toneladas) que 
registaram reduções de produção de 3,3%, 19,6% e 0,6% 
respetivamente.

No final de 2014 existiam 1 521 estabelecimentos 
licenciados em aquicultura para águas doces, salgadas 
e salobras, ou seja menos 1 unidade em relação a 2013. 
Em termos de área total, verificou-se praticamente 
uma manutenção (+1,6%) com a dimensão média de 3,1 
hectares por estabelecimento aquícola.

sido considerada pelo consumidor nacional uma 
alternativa ao pescado proveniente da atividade da 
pesca.

FIGURA F.33.3

FIGURA F.33.4
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No que respeita ao tipo de estabelecimentos de produção, 
a estrutura manteve-se em relação a 2013, com cerca de 
88,3% de viveiros para produção de moluscos bivalves, a 
maioria dos quais localizados na Ria Formosa.

A análise dos dados dos últimos 10 a 15 anos mostra 
uma tendência de redução do regime de produção semi-
intensivo acompanhada por um crescimento do regime de 
produção intensivo, que tem vindo a ganhar importância.

Olhando para os regimes de exploração por tipo de 
água, constata-se que a produção aquícola em água 
doce foi, em 2014, exclusivamente realizada em regime 
intensivo, em linha com a tendência dos últimos anos. 
Relativamente às águas salobras e marinhas, predominou 
o regime extensivo, com 47,8% da produção, a que se 
seguiu o regime intensivo, com 39,2%. A produção em 
regime semi-intensivo sagrou-se em 13,1%.

MAIS INFORMAÇÃO
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos
www.dgrm.mam.gov.pt
Instituto Nacional de Estatística
www.ine.pt

Os tanques para a produção de peixe correspondiam 
a 9,2% e as estruturas flutuantes (maioritariamente 
destinadas à produção de moluscos bivalves) a 2,1% do 
total dos estabelecimentos licenciados. 

FIGURA F.33.5
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DESCRIÇÃO 
A produção biológica é um sistema global de 
gestão das explorações agrícolas e de produção 
de géneros alimentícios que combina as 
melhores práticas ambientais, um elevado nível 
de biodiversidade, a preservação dos recursos 
naturais, a aplicação de normas exigentes em 
matéria de bem-estar dos animais e método de 
produção em sintonia com a preferência de certos 
consumidores por produtos obtidos utilizando 
substâncias e processos naturais. O método de 
produção biológica desempenha, assim, um duplo 
papel societal, visto que, por um lado, abastece 
um mercado específico que responde à procura de 
produtos biológicos por parte dos consumidores e, 
por outro, fornece bens públicos que contribuem 
para a proteção do ambiente e o bem-estar dos 
animais, bem como para o desenvolvimento rural 
[Regulamento (CE) N.º 834/2007 do Conselho]. 

Apesar desta ficha temática se referir apenas às 
atividades de produção agrícola e animal, o MPB 
pode também ser aplicado a outros sectores, como 
a aquicultura e a produção de géneros alimentícios 

A ficha temática “Área agrícola em modo de produção biológico (MPB)” descreve a 
evolução da área agrícola onde são aplicadas as disposições relativas à prática da produção 
biológica, bem como o número de produtores controlados e o tipo de culturas praticadas. 
Também enumera os efetivos das diversas espécies animais produzidos de acordo com as 
disposições relativas à produção biológica.

34. ÁREA AGRÍCOLA EM MODO
DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

transformados, como o vinho e as leveduras biológicas.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental e é atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• O Compromisso para o Crescimento Verde 
estabelece para a área de intervenção Agricultura 
e Floresta a iniciativa de “Promover o modo de 
produção biológico”;
• A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, em conjugação com as orientações 
emanadas pelo Plano Estratégico Nacional para o 
Desenvolvimento Rural e respetivos Programas de 
Desenvolvimento Rural, estabelece como meta a 
expansão da área dedicada à agricultura biológica até 
10% da superfície agrícola utilizada (SAU) em 2013;
• Encontra-se atualmente em fase de preparação 
a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, 
no âmbito da qual deverá ser posto em execução 
um Plano de Ação para a produção e promoção de 
produtos biológicos (Despacho n.º 7665/2016).

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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Em Portugal continental, a área agrícola em MPB 
aumentou assinalavelmente desde 1994 até 2007, 
ano em que se verificou uma quebra nesta tendência 
de crescimento, motivada por uma fase de transição 
entre os programas de apoio ao desenvolvimento 
rural (RURIS para PRODER) que se inverteu 
posteriormente, a partir de 2010. Nos últimos seis 
anos, a área em MPB apresentou uma evolução 

Relativamente ao tipo de culturas das explorações 
em MPB, no Continente, em 2015, predominaram 

positiva, situando-se em 2015 nos 280 181 hectares, 
o que corresponde a cerca de 8% do valor da SAU 
de 2013 e a um aumento de 39% face a 2010.

O número de produtores em MPB também tem 
vindo a aumentar nos últimos anos, atingindo em 
2015 os 3 837, o que representa um aumento de 15% 
face ao ano anterior.

as pastagens (69,5%), o olival (9,0%) e as culturas 
forrageiras (8,1%).

FIGURA F.34.2

FIGURA F.34.3
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Em termos de produção animal, em 2015, os ovinos 
e os bovinos foram as principais espécies animais 
em MPB em Portugal continental, envolvendo, 
respetivamente, cerca de 33,0% e 29,5%, do efetivo 

Comparando Portugal com os restantes países da 
União Europeia a 28 (UE-28), verifica-se que, em 
2014, o MPB assumiu maior importância em países 
como a Áustria, Suécia, Estónia e República Checa, 
encontrando-se Portugal (com 5,83% de área em 
MPB face à SAU) na 15.ª posição, com valores 
ligeiramente inferiores à média da UE-28 (5,91%).

MAIS INFORMAÇÃO
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
http://www.dgadr.mamaot.pt/ 

nacional total em MPB. No total existiram, nesse 
ano, 1 324 produtores em MPB no Continente, o 
que representou um aumento de cerca de 22,1% 
face a 2014.

FIGURA F.34.4



REA 2016 159

F. SOLO E BIODIVERSIDADE

DESCRIÇÃO 
A incorporação de nutrientes nos solos, como o azoto e 
o fósforo, é essencial para a promoção e manutenção do 
desenvolvimento das culturas.

A manutenção de um equilíbrio saudável entre os 
nutrientes incorporados no solo e os nutrientes removidos 
pelas plantas é essencial, já que, se por um lado um 
défice de nutrientes no solo pode provocar um problema 
de fertilidade, com as consequentes implicações na 
qualidade das culturas, mas por outro, um excesso de 
nutrientes poderá originar situações de poluição, não 
apenas do solo, mas também da água e do ar.

O cálculo do balanço de nutrientes (azoto e fósforo) 
resulta da diferença entre a incorporação destes 
nutrientes no solo e a sua remoção pelas culturas 
(Balanço de nutrientes = Incorporação - Remoção).

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Apoiar práticas agrícolas ou florestais que 
contribuam para a melhoria do ambiente e 

conservação dos recursos (água, solo, ar) em 
articulação com uma produção agrícola sustentável 
e competitiva;
• Garantir uma nutrição adequada das culturas, 
corrigindo eventuais carências e evitando excessos 
de nutrientes por forma a proporcionar produções de 
elevada qualidade ao mesmo tempo que se preserva 
a qualidade do solo, da água e do ar;
• Adotar técnicas adequadas de fertilização, tendo 
em consideração os diversos fatores que intervêm na 
dinâmica do azoto e do fósforo no solo, por forma a 
favorecer a sua absorção pelas culturas e a reduzir ao 
máximo as suas perdas nas águas de escoamento e/
ou de infiltração, bem como nas emissões para o ar.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
Nos últimos 15 anos são identificáveis tendências 
divergentes no que respeita aos balanços do azoto e do 
fósforo:

•  Relativamente ao balanço do azoto, registou-
se um aumento de 5,8% entre 2000 (145 734 
toneladas) e 2015 (154 255 toneladas);
• No que respeita ao balanço do fósforo, verificou-se 
uma descida significativa, na ordem dos 52,7% entre 
2000 (36 598 toneladas) e 2015 (17 324 toneladas).

A ficha temática “Balanço de nutrientes (azoto e fósforo)” analisa a evolução do balanço 
dos fertilizantes azoto e fósforo à superfície do solo.

35. BALANÇO DE NUTRIENTES
(AZOTO E FÓSFORO)
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Em 2015, o balanço bruto do azoto sofreu um ligeiro 
aumento de 3% (correspondente a 4 427 toneladas) 
face a 2014, embora a tendência, nos últimos seis 
anos, seja para a estabilização. Ainda assim, verificou-
se um excesso de 154 255 toneladas, o que equivale 
a 42 kg de azoto por hectare de Superfície Agrícola 
Utilizada (SAU), contra 40 Kg no ano anterior.

O balanço do fósforo contabilizou, em 2015, um 
excedente de cerca de 17 324 toneladas deste 
elemento, equivalente a 5 kg por hectare de SAU, à 
semelhança da situação verificada no ano anterior. 
Estes valores representaram um decréscimo do 
balanço do fósforo na ordem dos 6,8% face a 2014 
(18 593 toneladas).

À semelhança do azoto, também a incorporação de 
fósforo aumentou face a 2014 (+3,0%), quer pelo 
aumento do consumo de fertilizantes inorgânicos, 
quer pela maior incorporação de estrume no solo. 
A remoção de fósforo pelas culturas aumentou 
9,6% face ao ano transato, devido à maior remoção 
deste macronutriente por culturas permanentes, 
em particular de olival. Ainda assim, a remoção 
de fósforo ficou abaixo da incorporação deste 
nutriente no solo, contribuindo para o seu 
excedente.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto Nacional de Estatística
http://www.ine.pt
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
http://www.dgadr.mamaot.pt/ 

Esta evolução justifica-se pelo aumento de 2,3 % na 
incorporação deste nutriente no solo, face a 2014, 
nomeadamente pela maior incorporação de estrume 
no solo. Por outro lado, a remoção de azoto do 
solo pelas culturas agrícolas, forragens e pastagens 
aumentou apenas 1,6%.
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A ficha temática “Venda de produtos fitofarmacêuticos” fornece informação sobre a 
evolução das vendas desta classe de produtos por tipo de função e por área de Superfície 
Agrícola Utilizada.

36. VENDA DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS

DESCRIÇÃO 
Enquanto um dos meios mais eficazes para 
proteger os vegetais e os produtos vegetais contra 
organismos prejudiciais, incluindo infestantes, e 
para melhorar a produção agrícola, a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos pode trazer benefícios 
significativos para a sociedade através do aumento 
da disponibilidade de géneros alimentícios de boa 
qualidade a preços acessíveis. 

Contudo, a sua utilização pode envolver riscos e 
perigos para o homem, para os animais e para o 
ambiente.

Nesta matéria, a legislação comunitária é bastante 
inovadora e rigorosa. A par da Diretiva 2009/128/
CE, foi publicado o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 
relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos 
no mercado, instrumento que veio reforçar o nível de 
exigência no que respeita à proteção da saúde humana 
e animal, e do ambiente operando, em simultâneo, 
melhorias no funcionamento do mercado interno através 
da harmonização das normas de colocação no mercado 
dos produtos fitofarmacêuticos. Na base das suas 
disposições, está o reforço do princípio da precaução, 
com a finalidade de garantir que as substâncias ativas 
ou os produtos colocados no mercado não afetem 
negativamente a saúde humana ou animal, ou o ambiente.

As vendas nacionais de produtos fitofarmacêuticos 

constituem, presentemente, o indicador que melhor 
permite aferir a sua utilização.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente. 

OBJETIVOS E METAS
•  Incentivar a adoção de práticas agrícolas e métodos 
de gestão dos inimigos das culturas e o uso sustentável 
de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente, 
através de uma maior sensibilização dos utilizadores, 
da promoção de códigos de boas práticas, da 
agricultura biológica e da proteção integrada;
• Alterar, através de formação específica, o 
comportamento dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos (nomeadamente o comportamento 
dos utilizadores profissionais), de modo a que 
respeitem as indicações constantes do rótulo, 
designadamente, as finalidades, as concentrações, 
as doses e as precauções biológicas, toxicológicas e 
ecotoxicológicas;
• Melhorar a qualidade e a eficácia do equipamento 
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, para 
que os seus utilizadores possam obter o máximo de 
eficácia dos tratamentos e, ao mesmo tempo, sejam 
minimizados os eventuais efeitos negativos na saúde 
humana e no ambiente.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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A comercialização de 12 892 toneladas de produtos 
fitofarmacêuticos expressas em teor de substância 
ativa (t.s.a.), em Portugal, em 2014, veio inverter a 
tendência de descida que se vinha a verificar para 

A venda de produtos fitofarmacêuticos por unidade 
de SAU registou o valor de 3,5 kg por hectare em 
2014, o que corresponde a um aumento de 29% face 
ao ano anterior.

Procedendo à decomposição das vendas de produtos 
fitofarmacêuticos por substância ativa (s.a.), verifica-
se que o grupo dos fungicidas mantém o seu domínio, 
representando 64,0% do volume total de vendas 
em 2014, seguido dos herbicidas, com 18,7% e dos 
Inseticidas e acaricidas, com 5,7%. De salientar que 
o enxofre, substância ativa de toxicidade reduzida, 
representou, em 2014, 69,7% (68,1% em 2013) do 
volume de vendas dos fungicidas e 44,5% (48,4% em 
2013) do volume total de produtos fitofarmacêuticos.

MAIS INFORMAÇÃO
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
http://www.dgav.pt
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
http://www.dgadr.mamaot.pt/
Instituto Nacional de Estatística
http://www.ine.pt

as vendas desta classe de produtos, desde 2011. 
Este valor representa uma subida na ordem dos 27% 
relativamente a 2013.
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RESÍDUOS

A produção de resíduos está inerentemente associada à atividade humana, pelo que 
uma adequada gestão dos seus fluxos é estratégica para a implementação de um novo 
paradigma de crescimento capaz de respeitar os limites do planeta. O fecho do ciclo 
dos materiais e a transição para um modelo circular de economia só serão possíveis com 
instrumentos de política que consagrem, integradamente e a longo prazo, não apenas a 
minimização da produção das várias categorias de resíduos, mas também a sua gestão 
adequada.

Neste contexto, a reciclagem de materiais tem ganho relevância, e foram criados 
fluxos específicos para a gestão dos resíduos de embalagens, de óleos, de pneus, de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, de veículos em fim de vida e de materiais de 
construção e demolição, entre outros.

Dada a especialização no tratamento de resíduos específicos, estes são por vezes 
transferidos entre países para serem sujeitos a operações de valorização ou eliminação 
apropriadas. Estas transferências obedecem, no seio de UE, ao estatuído pelo regulamento 
comunitário relativo ao Movimento Transfronteiriço de Resíduos.

Tendo sido atribuída a responsabilidade, total ou parcial, física e/ou financeira, ao 
produtor, pelos impactes ambientais associados aos respetivos produtos, nomeadamente 
aos seus resíduos, este está obrigado ao pagamento de uma taxa – o ecovalor – às 
entidades gestoras de resíduos. Parte desse valor é investido em ações de sensibilização 
e comunicação dos vários intervenientes, bem como em projetos de investigação e 
desenvolvimento.

•  Produção e gestão de resíduos urbanos
•  Reciclagem de resíduos de embalagens
•  Reciclagem - fluxos específicos de resíduos
•  Movimento transfronteiriço de resíduos
•  Ecovalor - Taxas associadas à gestão de fluxos específicos de resíduos Resíduos radioativos
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DESCRIÇÃO 
A produção de resíduos é uma consequência do 
uso de recursos nas atividades socioeconómicas 
que caracterizam o nosso quotidiano. Os resíduos 
têm origem nas várias fases do metabolismo 
socioeconómico, desde que são extraídos da 
natureza até ao momento em que os materiais e 
produtos em que se transformam deixam de ter 
utilidade para o seu consumidor.

De acordo com o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos, Resíduo Urbano (RU) é “o resíduo 
proveniente de habitações bem como outro 
resíduo que, pela sua natureza ou composição, 
seja semelhante ao resíduo proveniente de 
habitações”. 

Os resíduos urbanos apresentam algumas 
características que os distinguem dos demais 
resíduos, como por exemplo a origem, o volume 
de produção, a composição e os modelos de 
gestão. Para além disto, são produzidos por um 
número bastante elevado e disperso de produtores 
(sobretudo consumidores domésticos), o que 
coloca desafios à sua gestão.

Para assegurar a gestão integrada dos RU e 
prossecução das prioridades que têm vindo a 
ser definidas na legislação, foram previstos dois 
tipos de entidades: os municípios ou associações 
de municípios, para os quais a gestão do sistema 
pode ser concessionada a qualquer empresa, e as 
entidades multimunicipais.

A adequada gestão dos resíduos produzidos pode 
ser aferida, por exemplo, através da monitorização 
da distância à “meta de preparação para reutilização 
e reciclagem” definida na Diretiva Quadro “Resíduos” 
e consubstanciada na legislação nacional e no 
PERSU 2020, e que se destina a avaliar a quantidade 
de resíduos que sofreu um processamento com 
vista a recuperação de materiais por oposição a um 
destino de eliminação direto.

Assim, a gestão de resíduos em Portugal continental, 
atualmente, assenta nas seguintes soluções:

• Recolhas seletivas de resíduos de embalagem, 
papel e outros fluxos de resíduos valorizáveis 
(porta-a-porta, ecopontos, ecocentros) com 
vista a triagem e envio para reciclador;

A ficha temática “Produção e gestão de resíduos urbanos” afere a quantidade de 
resíduos urbanos produzidos e recolhidos em Portugal continental, bem como a evolução 
dos destinos de resíduos urbanos produzidos em Portugal continental, nomeadamente 
através da preparação para reutilização e reciclagem e de desvio de resíduos urbanos 
biodegradáveis de aterro. 

37. PRODUÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

• Recolha seletiva de resíduos urbanos 
biodegradáveis (RUB) com vista à valorização 
orgânica por processos de compostagem e/ou 
digestão anaeróbia;
• Recolha indiferenciada de resíduos urbanos 
para envio para Tratamento Mecânico (TM) e/
ou Tratamento Mecânico e Biológico (TMB) 
para posterior envio para reciclador ou outro 
processo de valorização;
• Recolha indiferenciada de resíduos urbanos 
para envio para valorização energética 
(incineração de resíduos);
• Deposição de resíduos em aterro das frações 
não valorizáveis ou deposição direta.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Promover a eficiência da utilização de recursos 
naturais na economia e dissociar o crescimento 
económico dos impactes ambientais relacionados 
com a produção de resíduos;
• Reforçar a prevenção da produção de resíduos e 
fomentar a sua reciclagem com vista a prolongar 
o seu uso na economia; 
• Aumento da preparação para reutilização, da 
reciclagem e da qualidade dos recicláveis;
• Redução da deposição de RU em aterro;
• Valorização económica e escoamento dos 
recicláveis e subprodutos do tratamento dos RU;
• O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, 
PERSU 2020, estabelece como metas de 
prevenção de resíduos:

- Até 31 de dezembro de 2016, alcançar uma 
redução mínima da produção de resíduos por 
habitante de 7,6% em peso relativamente ao 
valor verificado em 2012;
- Até 31 de dezembro de 2020, alcançar uma 
redução mínima da produção de resíduos por 
habitante de 10% em peso relativamente ao 
valor verificado em 2012;
- O PERSU 2020 prevê, como incentivo 
ao aumento da reciclagem e das recolhas 
seletivas, que:
- Até 31 de dezembro de 2020, alcançar um 
aumento mínimo global de 50% em peso 
relativamente à preparação para a reutilização 
e a reciclagem de resíduos urbanos, incluindo 
o papel, o cartão, o plástico, o vidro, o 
metal, a madeira e os resíduos urbanos 
biodegradáveis.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

A produção total de resíduos urbanos em Portugal 
continental foi, no ano de 2015, de aproximadamente 
4,52 milhões de toneladas, o que corresponde a uma 
capitação anual de 458 kg/(hab.ano), ou seja, uma 
produção diária de RU de 1,26 kg por habitante. Estes 
valores confirmam o ligeiro aumento registado a partir 
de 2014, interrompendo a tendência de decréscimo de 
produção que se verificava desde 2010.

Este aumento estará relacionado com uma melhoria 
da situação económica de Portugal, o que parece 
indicar não estar a ser atingido o objetivo de dissociar 
a produção de resíduos do crescimento económico. 
Por outro lado, constata-se também que as medidas 
de prevenção da produção de resíduos não estão a ter 
a eficácia esperada.

Ao nível da recolha, não se verificou diferença 
significativa face a 2014, mantendo-se a prevalência 
da recolha indiferenciada para a grande maioria dos 
resíduos recolhidos. 

O aumento da qualidade e quantidade dos resíduos 
recicláveis recolhidos seletivamente é um objetivo 
da política de resíduos evidenciado no PERSU 2020 
pela definição de uma meta específica para retomas 
de recolha seletiva embora com incidência apenas 
sobre alguns materiais (papel, cartão, vidro, metal e 
plástico). 

Embora nos últimos anos tenha sido feito um esforço 
significativo de aumento do número de infraestruturas 
de recolha seletiva, designadamente ecopontos 
e ecocentros constata-se que o mesmo não teve 
reflexos proporcionais nos quantitativos recolhidos 
seletivamente.

FIGURA G.38.3 Produção e capitação de RU por Sistema 

Fonte: APA, 2016
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Em 2015, existiam 23 Sistemas de Gestão de 
Resíduos Urbanos (SGRU) cobrindo a totalidade do 
território continental, sendo 12 Multimunicipais e 11 
Intermunicipais. Cada um destes sistemas possui 
infraestruturas para assegurar um destino final 
adequado para os RU produzidos na área respetiva.

Em relação à produção e capitação por SGRU, 
verifica-se, como não podia deixar de ser, uma 
maior produção nos Sistemas onde se concentra 
mais população. No entanto, ao nível da capitação 
essas diferenças são harmonizadas, registando-se 
uma maior capitação nos Sistemas do Alentejo e no 
Algarve, fenómeno comum explicado pelo efeito da 
sazonalidade. 

O cálculo da taxa baseou-se nas orientações 
estabelecidas na Decisão da Comissão que 
estabelece regras e métodos de cálculo para 
verificar o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
no artigo 11º, nº 2, da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

A taxa assim calculada pretende avaliar o 
quantitativo de resíduos que dá entrada em 
instalações que efetuam a preparação para a 
reciclagem ou a reciclagem de resíduos nos termos 
da Decisão atrás referida, face ao potencial de 
resíduos recicláveis.

Entre 2014 e 2015, assistiu-se a um aumento um 
pouco mais significativo do valor do indicador, 
certamente reflexo da implementação das 
estratégias previstas no PERSU II e PERSU 2020. 
Ainda assim, será necessário manter-se o esforço 
para atingir a meta proposta para 2020 (50%).

O curto intervalo de tempo até que a meta seja 
aplicável exigirá um esforço considerável para 
o incremento necessário de preparação para a 
reutilização e reciclagem de RU, e que de acordo 
com o PERSU 2020 será conseguido através de 
uma aposta forte na recolha seletiva, a par com 

o aumento da eficiência de triagem e recuperação de 
recicláveis em instalações TM e TMB e da valorização da 
fração orgânica em unidades dedicadas ou TMB.

A evolução ao nível da política Comunitária persegue 
cada vez mais ambiciosas metas de recolhas seletivas 
e diminuição drástica da deposição de resíduos em 
aterro. Urge por isso, e para além da mera construção 
de infraestruturas, implementar medidas que constituam 
efetivos upgrades aos SGRU existentes e aos modelos 
de recolhas, possibilitando o aumento dos quantitativos 
de recicláveis alvo de preparação para reutilização e 
reciclagem.

Em relação aos destinos diretos de RU, é também 
possível verificar que a deposição direta em aterro 
decresceu de 42% em 2014 para 34% em 2015 e que 
o envio de resíduos para incineração se mantém 
estável como destino para 20% dos RU produzidos.

Embora os dados apontem para uma evolução 
positiva no sentido do cumprimento da hierarquia 
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dos resíduos, há a destacar, tal como atrás referido, 
a estabilização da fração recolhida seletivamente 
para valorização material, face ao total de resíduos, 
tendência contrária à estratégia comunitária e 
nacional para os RU. Embora estejam identificadas 
algumas razões que justificam algum decréscimo, 
a conclusão fundamental é que os esforços e 
investimentos que têm vindo a ser feitos no sentido 
do aumento da deposição seletiva, não têm tido 
os devidos reflexos nos comportamentos da 
população. Tendo em conta as metas ambiciosas 
definidas, designadamente de preparação para 
reutilização e reciclagem e retomas de recolha 
seletiva, há que fazer uma análise das possíveis 
alternativas para combater e inverter esta situação 
e iniciar a sua implementação de forma a ser 
possível atingir os valores definidos para 2020. 

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 

Dados sobre RU
http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=933&sub3ref=936

Caracterização física dos RU
www.apambiente.pt/_cms/view/page_doc.
php?id=973

Relatório Anual sobre Resíduos Urbanos 2014 
apambiente.pt/_cms/view/page_doc.php?id=1350



REA 2016172

G. RESÍDUOS

DESCRIÇÃO 
Fruto da importância crescente em termos 
quantitativos, as embalagens são consideradas 
um fluxo específico de resíduos, sendo a sua 
gestão realizada de forma diferenciada, mediante a 
criação de legislação específica, que introduz uma 
corresponsabilização de todos os intervenientes no 
ciclo de vida das embalagens. 

O universo de resíduos de embalagens produzidos 
inclui as embalagens do fluxo doméstico (em 
2015, este universo representou 43% do total) e as 
embalagens do fluxo não-doméstico, neste caso, 
embalagens industriais, não reutilizáveis.

A gestão dos resíduos de embalagens do fluxo 
doméstico é assegurada pela recolha seletiva, que 
resulta da deposição voluntária destes resíduos 
nos ecopontos ou através da recolha porta-a-
porta. Ambos os circuitos são assegurados pela 
entidade gestora, Sociedade Ponto Verde – SPV, e 
em articulação com os sistemas multimunicipais e 
intermunicipais de gestão de resíduos urbanos.

Entende-se por “reciclagem” qualquer operação 
de valorização, incluindo o reprocessamento de 
materiais orgânicos, através da qual os materiais 
constituintes dos resíduos são novamente 
transformados em produtos, materiais ou 
substâncias para o seu fim original ou para outros 
fins mas que não inclui a valorização energética 
nem de reprocessamento em materiais que devam 
ser utilizados como combustível ou em operações 
de enchimento. 

No que diz respeito à reciclagem, tal como na 
produção de resíduos de embalagens, incluem-
se os resíduos provenientes do fluxo urbano (em 
2015, este valor cifrou-se nos 46% da quantidade 
reciclada total), onde se contabilizam os resíduos 
recolhidos seletivamente assim como os resíduos 
de embalagens que se retiram através de 
infraestruturas que recebem resíduos da recolha 
indiferenciada.

As restantes quantidades de resíduos de 
embalagens provêm do fluxo não-doméstico, em 
que a responsabilidade do seu encaminhamento 
para reciclagem recai sobre os produtores dos 
próprios resíduos, através dos operadores de 
gestão de resíduos contratados e licenciados para 
o efeito.

A ficha temática “Reciclagem de resíduos de embalagens” afere a quantidade de resíduos de 
embalagens, por material e no seu total, que foram valorizados em Portugal. 

38. RECICLAGEM DE RESÍDUOS
DE EMBALAGENS

É importante salientar que existem outros 
circuitos de gestão de resíduos de embalagens, 
nomeadamente da VALORMED, que recolhe os 
resíduos de embalagens de medicamentos, e a 
SIGERU que recolhe os resíduos de embalagens 
de produtos fitofarmacêuticos, cuja contribuição 
para a quantidade total é pouco significativa, mas 
cujo papel no desvio de resíduos de embalagens 
que contêm ou contiveram produtos considerados 
perigosos do circuito doméstico é fundamental.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental e Regiões Autónomas da Madeira e 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Aumentar as taxas de recolha, reciclagem 
e valorização globais e sectoriais para os 
diferentes materiais constituintes dos resíduos 
de embalagens e cumprir as metas estabelecidas.  
• Portugal mantém o compromisso de alcançar 
as metas de valorização e reciclagem de resíduos 
de embalagens estabelecidas pelo Decreto-Lei 
n.º 366-A/97, na sua redação atual, que transpõe 
para a ordem jurídica interna a Diretiva 2004/12/
CE, as quais consistem no cumprimento, até ao 
final de 2011, de um mínimo de valorização de 
60% (em peso), do qual pelo menos 55% deverá 
corresponder a reciclagem, com metas sectoriais 
mínimas de reciclagem de:

- 60% para resíduos de embalagens de papel/
cartão;
- 60% para resíduos de embalagens de vidro;
- 50% para resíduos de embalagens de metal;
- 22,5% para resíduos de embalagens de plástico
- 15% para resíduos de embalagens de madeira.

• Até à definição de novas metas, assumem-se 
como metas a cumprir as correspondentes aos 
valores definidos para 2011.
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Após uma fase de crescimento da produção de 
resíduos de embalagens, a partir de 2009, assistiu-
se a um decréscimo nesta produção, sendo que 
a partir de 2013 se verifica uma inversão desta 
tendência. De igual modo, a taxa de valorização 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

(que inclui a reciclagem e a valorização energética) 
apresentou valores máximos em 2008-2009, tendo 
decrescido desde essa altura até 2012, ano em que 
inverteu a tendência. Em 2015, a taxa de reciclagem 
de embalagens atingiu os 60%.
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Desde 2008 que a taxa de reciclagem de resíduos de 
embalagens de papel/cartão tem vindo a diminuir, 
com inversões de tendência em 2011 e 2013, e tendo, 
em 2015, atingido os 63%.

A taxa de reciclagem dos resíduos de embalagens 
de plástico apresenta por sua vez uma tendência 
crescente desde 2011 tendo alcançado os 48% em 
2015.

No caso dos resíduos de embalagem de metal, e 
face ao decréscimo verificado no ano anterior, em 
2015 verificou-se nova inversão da tendência, com 
um aumento para 64%. A taxa de reciclagem dos 
resíduos de embalagens de vidro voltou, em 2015, a 
não atingir a meta, tendo ficado muito próximo, com 
um valor de 59% (sendo a meta a atingir de 60%). 

A taxa de reciclagem dos resíduos de embalagens 
de madeira atingiu, em 2015, o valor de 91%, bastante 
superior à meta de 15% estabelecida para 2011, 
mas inferior à taxa registada em 2014, de 131% de 
reciclagem. A taxa apresentada em 2014 é superior 
a 100% pois a quantidade reciclada é superior à 
quantidade colocada no mercado anualmente. 
Tal deve-se à inclusão de embalagens reutilizáveis 
(não contabilizáveis para esta taxa) que surgem 
misturadas com as não reutilizáveis. 

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
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DESCRIÇÃO 
Um dos objetivos da política ambiental integrada é 
a atribuição da responsabilidade, total ou parcial, 
física e ou financeira, ao produtor, pelos impactes 
ambientais associados aos respetivos produtos, 
designadamente os decorrentes do processo 
produtivo e da posterior utilização do produto, e os 
associados à gestão do produto quando este atinge 
o final do seu ciclo de vida.

O ciclo de vida de determinado material compreende 
normalmente cinco fases: matéria-prima (recurso), 
produção (produto), comercialização, consumo e, 
gestão enquanto resíduo.

Na prática, a responsabilização do produtor - que se 
traduz na obrigação de retomar e valorizar materiais 
e de cumprir metas quantificadas de reutilização/
reciclagem - incentiva-o a alterar a conceção do 
seu produto. Tal estratégia tem normalmente um 
impacte na ecoeficiência dos produtos (utilização 
de menores quantidades de matéria-prima ou 
utilização de materiais recicláveis/reciclados, entre 
outros), bem como no seu “eco design” (maior 
facilidade de desmantelamento ou reciclagem, 
menor conteúdo em substâncias perigosas, entre 
outros).

Acresce que a responsabilização do produtor tem 
a vantagem de despoletar uma reação em cadeia, 
ao longo do ciclo de produção-comércio-consumo-
pós-consumo, na qual cada ator passa uma parte da 
sua responsabilidade para o próximo interveniente 
na cadeia. Como peça fundamental deste sistema, 
surgem as entidades gestoras de resíduos, que 
permitem unir estes diferentes atores com vista à 
prossecução de objetivos comuns.

A responsabilidade do produtor pode ser assumida 
individualmente ou por via da constituição de um 
sistema integrado. Como peça fundamental deste 
último sistema, surgem as entidades gestoras de 
fluxos específicos de resíduos, que permitem a 
criação de interfaces muito concretas entre os 
diferentes intervenientes no ciclo de vida do produto 
(produtor do bem, comerciante/distribuidor do 
produto, produtor do resíduo, operador de gestão 
de resíduos), com vista à prossecução de objetivos 
comuns. Neste caso, o produtor do bem transfere 

A ficha temática “Reciclagem – fluxos específicos de resíduos “ compara as taxas de 
reciclagem obtidas anualmente com as metas nacionais estabelecidas para os vários fluxos 
específicos de resíduos: Embalagens e resíduos de embalagens, Óleos minerais usados, 
Pneus usados, resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, Veículos em Fim de Vida 
e resíduos de Construção e Demolição. Os fluxos de resíduos de Pilhas e Acumuladores e 
de Óleos Alimentares Usados não têm meta de reciclagem estabelecida.

39. RECICLAGEM – FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS
 

para estas entidades gestoras a responsabilidade 
pela gestão do fluxo específico de resíduos, por via 
do pagamento de uma prestação financeira anual 
(ecovalor). 

São estes os motivos fundamentais para que se 
tenha assistido nos últimos anos, quer a nível 
nacional, quer comunitário, ao surgimento de 
sistemas integrados de gestão de resíduos, que, 
no nosso país, se encontram já materializados 
para os seguintes fluxos específicos de resíduos: 
embalagens e resíduos de embalagens, óleos 
lubrificantes usados, pneus usados, resíduos de 
equipamento elétrico e eletrónico, resíduos de 
pilhas e acumuladores e veículos em fim de vida.

Entende-se por “reciclagem” qualquer operação 
de valorização, incluindo o reprocessamento de 
materiais orgânicos, através da qual os materiais 
constituintes dos resíduos são novamente 
transformados em produtos, materiais ou 
substâncias para o seu fim original ou para outros 
fins, mas que não inclui a valorização energética 
nem de reprocessamento em materiais que devam 
ser utilizados como combustível ou em operações 
de enchimento. 

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
Aumentar as taxas de reciclagem obtidas anualmente 
para cada fluxo, com vista ao cumprimento das 
metas nacionais previstas na legislação específica 
e abaixo identificadas.

Como se pode verificar na tabela seguinte, as metas 
de reciclagem a alcançar e os respetivos métodos 
de cálculo variam de fluxo para fluxo, devido às 
especificidades associadas a cada um, sendo que 
os resultados obtidos não são comparáveis entre 
fluxos. 
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No fluxo de embalagens e resíduos de embalagens, 
as taxas de reciclagem obtidas no período em análise 
permitiram o cumprimento da meta global definida 
na legislação. Desagregando o fluxo em causa por 
entidade gestora, a Sociedade Ponto Verde cumpriu 
as metas impostas, com exceção dos resíduos de 
embalagens de vidro. No caso da entidade gestora 
responsável pela gestão de resíduos de embalagens 
de medicamentos, a meta imposta em sede de 
licença, para 2015, foi cumprida pela entidade 
gestora. Relativamente à Valorfito, esta entidade 
gestora tem efetuado todos os esforços de forma 
a cumprir, no mínimo, as metas de valorização 
estabelecidas ao longo do período da licença. No 
entanto, existem ainda algumas assimetrias ao nível 
das taxas de retoma regionais. 

Nos óleos usados, os resultados atingidos no 
período em análise permitiram a manutenção do 
cumprimento da meta nacional de reciclagem. 
O desempenho da Entidade Gestora deste fluxo, 
a Sogilub, também permitiu o cumprimento das 
metas definidas na respetiva licença.

Quanto ao fluxo de pneus usados, o desempenho da 
entidade gestora permitiu, no período em análise, 
garantir o cumprimento da meta de reciclagem 
anual. 

Quanto aos veículos em fim de vida, as taxas de 
reutilização/reciclagem nacionais têm possibilitado 
o cumprimento da meta nacional e comunitária 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 

definida em 2006. O desempenho da Entidade 
Gestora deste fluxo, a Valorcar, permitiu o 
cumprimento das metas de reutilização/reciclagem 
e reutilização/valorização de 2015 definidas na 
licença, que correspondem às metas nacionais e 
comunitárias. Contudo, não foi cumprida a meta de 
recolha pela primeira vez, sendo 2015 o primeiro ano 
em que a meta é mais exigente (85%). A Valorcar 
justifica que tal incumprimento se deve à capacidade 
de desmantelamento instalada no país ser muito 
superior à quantidade de VFV gerada, estando 
dispersa por um número crescente de operadores, 
pelo que houve uma redução significativa do 
número médio de VFV recebido por operador.

Os dados apurados no fluxo de Resíduos de 
Construção e Demolição para o ano de 2015 já 
asseguram o cumprimento da meta de 2020.
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Em termos de objetivos de reutilização/reciclagem de 
componentes, materiais e substâncias contidas nos 
resíduos de equipamento elétrico e eletrónico verifica-
se, entre 2011 e 2015, o seu cumprimento global para 
todas as categorias.

Em 2015, as entidades gestoras Amb3E e ERP, 
diligenciaram no sentido de melhorar o desempenho 
do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, tendo superado 
a meta de recolha e os objetivos de reciclagem e 
valorização, para todas as categorias.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197
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DESCRIÇÃO 
O Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR) diz 
respeito às transferência de resíduos, de acordo com a 
origem, o destino e itinerário dessas transferências, o 
tipo de resíduos transferidos e o tipo de tratamento a 
aplicar aos resíduos no seu destino, sendo aplicável às 
transferências de resíduos:

• entre Estados Membros, no interior da Comunidade 
ou com trânsito por países terceiros;
• importados de países terceiros para a Comunidade;
• exportados da Comunidade para países terceiros;
• em trânsito na Comunidade, com proveniência de 
países terceiros ou a eles destinados.

O funcionamento do MTR rege-se pelo Regulamento 
(CE) n.º 1013/2006 relativo a transferências de resíduos.

As transferências de resíduos denominados da “Lista 
Laranja” dizem respeito ao movimento de resíduos sujeito 
ao procedimento prévio de notificação e consentimento 
escrito e aplica-se a transferências de resíduos que se 
destinem a operações de valorização ou eliminação:

• Quando Portugal é o país de origem dos resíduos 
(saídas);
• Quando Portugal é o país de destino dos resíduos 
(entradas);
• Com origem e destino em países terceiros, mas 
com passagem por Portugal (trânsitos).

Note-se que as expressões “exportação” e “importação” 
só se aplicam a transferências que envolvam países fora 
da União Europeia.

As transferências de resíduos denominados da “Lista 
Verde” dizem respeito ao movimento de resíduos não 
perigosos destinados a operações de valorização. A 
obrigação de serem acompanhados de determinadas 
informações inclui o preenchimento de um formulário e 
a existência de um contrato associado.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Respeitar o princípio da hierarquia dos resíduos, 
promovendo a minimização da produção de 
resíduos, seguida das operações de valorização 
e, apenas por último, o recurso a operações de 
eliminação;
• Respeitar o princípio da autossuficiência e da 
proximidade, assegurando que as operações de 

A ficha temática “Movimento Transfronteiriço de Resíduos” contabiliza a quantidade de resíduos 
transferidos de e para Portugal, bem como os resíduos importados ou exportados de ou para 
países terceiros que têm por destino operações de valorização ou eliminação.

40. MOVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO DE RESÍDUOS 

tratamento de resíduos decorrem com um nível 
elevado de proteção do ambiente e da saúde 
pública, preferencialmente em território nacional, 
reduzindo ao mínimo possível os movimentos 
transfronteiriços de resíduos, e obedecendo a 
critérios de proximidade;
• Garantir a constituição de uma rede integrada e 
adequada de instalações de valorização e eliminação 
de todo o tipo de resíduos, tendo em conta as 
melhores tecnologias disponíveis com custos 
sustentáveis.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 

Analisando a evolução do total das saídas de resíduos 
da “Lista Laranja” de Portugal para eliminação 
e valorização entre 2011 e 2015, observa-se uma 
tendência de redução nos últimos dois anos. 

Relativamente à saída de resíduos da “Lista Laranja” 
para eliminação, em 2015 verificou-se um aumento 
de 44% relativamente ao ano anterior. Já no que 
diz respeito à saída de resíduos para valorização, a 
tendência de aumento da primeira parte da década, 
registou uma inversão, sendo 2015 o segundo ano a 
registar uma diminuição (4%).
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No primeiro semestre de 2016 observa-se uma 
tendência semelhante ao ano anterior, quer para 
valorização quer para eliminação.

No que diz respeito às entradas de resíduos da “Lista 
Laranja” em Portugal para eliminação e valorização, 
nos últimos 5 anos, verifica-se que a quantidade 
total de resíduos transferidos apresenta uma forte 
tendência crescente desde 2013.

No que diz respeito à valorização, registaram-se 
entradas com um aumento significativo em 2014. 
Em 2015, constatou-se uma subida acentuada, 
representando um aumento de 114% relativamente 
ao ano anterior. Dos resíduos que entraram em 
Portugal para valorização, 61% correspondem a 
resíduos combustíveis (combustíveis derivados de 
resíduos, utilizados como combustível para produção 
de energia nas cimenteiras), 10% a outros resíduos 
do tratamento mecânico de resíduos e 9% a outros 
combustíveis (incluindo misturas). Os restantes 20% 
incluem diferentes tipologias de resíduos.

No que diz respeito à eliminação, verificou-se, em 
2015, um reforço da tendência de crescimento 
iniciada em 2014, com um aumento de 20%. 

No primeiro semestre de 2016 observa-se uma 
redução relativamente à valorização e um reforço 
da tendência de crescimento da eliminação. Referir 
no entanto que o crescimento da eliminação se 
deve a entradas no país de resíduos não perigosos 

provenientes de um concurso público para resolução 
de uma situação pontual pelo que, logo que recebidos 
os quantitativos envolvidos é expectável voltar-se 
aos valores anteriormente apresentados.

No que se refere aos resíduos da Lista Verde 
transferidos de Portugal (saídas) para valorização, 
verifica-se uma certa estabilidade entre 2014 e 2015, 
sendo visível um crescimento no primeiro semestre 
de 2016.

Em 2015, registou-se a entrada de 1.9 milhões de 
toneladas de resíduos não perigosos para valorização 
em Portugal, um quantitativo muito idêntico ao 
registado em 2014. Os dados referentes às entradas 
da Lista verde só podem ser obtidos no ano seguinte, 
pelo que não é possível apresentar dados do 1º 
semestre de 2016.



REA 2016 181

G. RESÍDUOS

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
http://www.apambiente.pt
Comissão Europeia - Frequently Asked Questions (FAQs) on 
Regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/
pdf/faq.pdf
Comissão Europeia - Guidelines que representam 
o entendimento comum de todos os Estados 
Membros sobre a forma como o regulamento relativo 
a transferências de resíduos deve ser interpretado 
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/
guidance.htm
Convenção de Basileia
http://www.basel.int
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico
http://oecd.org
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DESCRIÇÃO 
Um dos objetivos da política ambiental integrada é a 
atribuição da responsabilidade, total ou parcial, física e/
ou financeira, ao produtor, pelos impactes ambientais 
associados aos respetivos produtos, designadamente 
os decorrentes do processo produtivo e da posterior 
utilização do produto, e os associados à gestão do 
produto quando este atinge o final do seu ciclo de vida.

O ciclo de vida de determinado material compreende 
normalmente cinco fases: matéria-prima (recurso), 
produção (produto), comercialização, consumo e gestão 
enquanto resíduo.

Na prática, a responsabilização do produtor - que se 
traduz na obrigação de retomar e valorizar materiais e na 
obrigação do cumprimento de metas quantificadas de 
reutilização/reciclagem - incentiva-o a alterar a conceção 
do seu produto. Tal estratégia tem normalmente um 
impacte na ecoeficiência dos produtos (utilização de 
menores quantidades de matéria-prima ou utilização 
de materiais recicláveis/reciclados, entre outros), 
bem como no seu “eco design” (maior facilidade de 
desmantelamento ou reciclagem, menor conteúdo em 
substâncias perigosas, entre outros).

Acresce que a responsabilização do produtor tem a 
vantagem de despoletar uma reação em cadeia, através 
do ciclo de produção-comércio-consumo-pós-consumo, 
na qual cada ator passa uma parte da sua responsabilidade 
para o próximo interveniente na cadeia. 

A responsabilidade do produtor pode ser assumida 
individualmente ou por via da constituição de um sistema 
integrado. Como peça fundamental deste último sistema, 
surgem as entidades gestoras de fluxos específicos de 
resíduos, que permitem a criação de interfaces muito 
concretas entre os diferentes intervenientes no ciclo 
de vida do produto (produtor do bem, comerciante/
distribuidor do produto, produtor do resíduo, operador de 
gestão de resíduos), com vista à prossecução de objetivos 
comuns. Neste caso, o produtor do bem transfere para 
estas entidades gestoras a responsabilidade pela gestão 
do fluxo específico de resíduos, por via do pagamento 
de uma prestação financeira por produto colocado no 
mercado (ecovalor). 
As referidas prestações financeiras são cobradas pelas 
entidades gestoras aos produtores com vista a suportar 
os custos necessários a uma correta gestão dos produtos 
colocados no mercado quando estes atingem o seu final 
de vida, incluindo a recolha seletiva, o pré-tratamento, a 
valorização e eliminação dos resíduos.

A ficha temática “Ecovalor - Taxas associadas à gestão de fluxos específicos de resíduos” 
apresenta a visão global e por fluxo específico dos montantes de prestação financeira pagos 
pelos produtores por tonelada de produtos colocados no mercado nacional. Discrimina ainda 
os investimentos, globais e por fluxo específico, em sensibilização e comunicação e em 
investigação e desenvolvimento.

41. ECOVALOR - TAXAS ASSOCIADAS À GESTÃO 
DE FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS 

Os produtores, por via das entidades gestoras, estão 
ainda obrigados a investir verbas mínimas em ações de 
sensibilização e comunicação dos vários intervenientes, 
bem como em projetos de investigação e desenvolvimento, 
verbas essas que são também refletidas nos ecovalores. 

São estes os motivos fundamentais para que se tenha 
assistido nos últimos anos, quer ao nível nacional quer 
comunitário, ao surgimento de sistemas integrados de 
gestão de resíduos, e que, no nosso país, se encontram 
já materializados para os seguintes fluxos específicos 
de resíduos: Embalagens e Resíduos de Embalagens, 
Óleos Usados, Pneus Usados, Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos, Veículos em Fim de Vida e 
Resíduos de Pilhas e Acumuladores.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS: 
• Suportar os custos necessários a uma correta 
gestão dos produtos colocados no mercado quando 
estes atingem o seu final de vida, incluindo a recolha 
seletiva, o pré-tratamento, a valorização e eliminação 
dos resíduos – através da cobrança de prestações 
financeiras (ecovalores), pelas entidades gestoras aos 
produtores.
• Promover ações de sensibilização e comunicação e, 
ainda, projetos de investigação e de desenvolvimento.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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Em 2015, o total de rendimentos das entidades 
gestoras resultantes das prestações financeiras foi 
de 101 430 185€, o que representou um crescimento 
de cerca de 21% face ao ano anterior, aproximando-
se dos rendimentos obtidos em 2011.

A quantidade de produtos colocados no mercado 
abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor 
(ou seja, com ecovalor) equivaleu, em 2015, a 1 520 366 
toneladas, representando uma descida em relação aos 
valores de 2010 de cerca de 12%.

A partir dos dados apresentados, foi construído 
o indicador “Ecovalor por tonelada colocada 
no mercado”, global e por fluxo específico. Os 
produtores pagaram, em média, no ano de 2015, 
cerca de 67€ por tonelada de produto colocado 
no mercado, ultrapassando ligeiramente o valor de 
2010, cifrado nos 66€. Os valores mais afastados 

Também em 2015, foram investidos pelas 
entidades gestoras 4 440 654€ em sensibilização 
e comunicação e 472 593€ no que concerne à 
investigação e desenvolvimento. Estes valores 
representam uma descida significativa em relação 
aos valores investidos em 2010, de 25% na área da 
sensibilização e comunicação e de 36% ao nível da 
investigação e desenvolvimento.
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da média dizem respeito ao fluxo dos pneus usados 
(142€/t) e dos veículos em fim de vida (1€/t). Esta 
diferença deve-se ao diferente modelo de gestão 
implementado por cada uma das entidades gestoras 
dos fluxos e ao valor económico dos respetivos 
materiais recuperados. 

Relativamente à percentagem do Ecovalor que é 
investida em sensibilização e comunicação e em 
investigação e desenvolvimento, verifica-se um 
decréscimo generalizado do investimento em ambas 
as rubricas desde 2013, tanto no valor global como 
nos fluxos específicos.

Em 2015, a maior percentagem de investimento da receita 
do ecovalor em sensibilização e comunicação foi registada 
no fluxo dos resíduos de pilhas e acumuladores (27%) e a 
menor nos fluxos de embalagens e resíduos de embalagens, 
óleos usados e pneus usados (aproximadamente 5%). 
Em relação à investigação e desenvolvimento, a maior 
percentagem de investimento pertence destacadamente 
ao fluxo dos veículos em fim de vida (16%) e a menor ao 
fluxo de embalagens e resíduos de embalagens (0,3%).

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197
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DESCRIÇÃO 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 156/2013, resíduos 
radioativos são “os materiais radioativos sob forma 
gasosa, líquida ou sólida, independentemente da 
sua origem, cuja utilização ulterior não seja prevista 
ou considerada pelo Estado ou por pessoa, singular 
ou coletiva, cuja decisão seja aceite pelo Estado e 
que sejam regulados como resíduos radioativos pela 
autoridade reguladora competente ao abrigo do 
quadro legislativo e regulamentar em vigor”. 

De acordo com o Programa Nacional de Gestão do 
Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos 
(PNGCIRR), em Portugal são produzidos resíduos 
radioativos em diversas áreas de atividade, como 
sejam a saúde, a indústria, a investigação e o 
ensino. São exemplo de RR, fontes seladas (fontes 
cuja estrutura impede, em circunstâncias normais 
de utilização, qualquer dispersão de substâncias 
radioativas no ambiente), sementes de braquiterapia 
(pequenas fontes radioativas utilizadas para o 
tratamento do cancro da próstata), detetores iónicos 
de fumo (dispositivos de deteção de incêndio), para-
raios, etc.

Em Portugal, podemos legalmente classificar os 
resíduos radioativos como:

• Resíduos radioativos isentos de controlo regulador;
• Resíduos radioativos excluídos do controlo 
regulador e, portanto, legalmente considerados não 
radioativos;
• Resíduos classificados como resíduos radioativos 
sujeitos a controlo regulador.

Quanto aos resíduos classificados como resíduos 
radioativos sujeitos a controlo regulador, podem 
tecnicamente ser subdivididos nos seguintes categorias:

• Resíduos de tempo de Semi-vida Muito Curta 
(VSLW);
• Resíduos de Muito Baixa Atividade (VLLW);
• Resíduos de Baixa Atividade (LLW);
• Resíduos de Atividade Intermédia (ILW);
• Resíduos de Alta Atividade (HLW).

Os resíduos de tempo de semi-vida muito curta (VSLW) 
são habitualmente armazenados pelo produtor para 
posterior descarga como resíduos isentos. Ainda de 
acordo com o PNGCIRR, não é previsível que venham 
a ser geridos resíduos radioativos de alta atividade 
em Portugal. Considerando esta realidade nacional e 
tendo em conta o inventário de RR, pode considerar-
se que os RR existentes em Portugal são, na sua quase 
totalidade, de muito baixa atividade, baixa atividade 

A ficha temática “Resíduos radioativos” (RR) contabiliza a produção e armazenamento de RR 
por tipologia do resíduo, a fim de proteger os trabalhadores, o público em geral e o ambiente 
dos perigos resultantes das radiações ionizantes.

42. RESÍDUOS RADIOATIVOS (RR)

e atividade intermédia.

Apesar de atualmente não ser possível aferir a 
produção de RR por sector, dado que a informação 
não se encontra sistematizada, é ainda assim possível 
apresentar os dados relativos aos RR armazenados 
por tipologia. 

Face à natureza dos RR produzidos em Portugal, o 
PNGCIRR segue uma abordagem graduada que se 
baseia, fundamentalmente, na natureza dos riscos 
associados aos RR existentes e que se espera que 
venham a ser produzidos. O PNGCIRR sustenta 
também uma política que garanta um elevado nível 
de segurança na proteção do público em geral e do 
ambiente contra os riscos produzidos pelas radiações 
ionizantes, minimizando-se encargos desnecessários 
para as gerações futuras.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Reduzir a produção de RR;
• Reduzir o volume de RR armazenados;
• Reduzir o encargo a impor às gerações futuras 
com os RR.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
Os resíduos radioativos mais comuns consistem, 
fundamentalmente, em fontes seladas fora de uso, 
para-raios radioativos, detetores iónicos de fumo, 
sementes de braquiterapia e geradores de tecnécio 
(usados em medicina nuclear na obtenção de imagens 
para diagnóstico médico).
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A evolução dos RR recolhidos desde 2001 aponta 
para um acréscimo anual de aproximadamente 8 m3 

de resíduos após acondicionamento. No entanto, é de 
salientar que esta tendência se inverteu nos últimos 
dois anos, com uma diminuição dos RR recolhidos. É 
importante realçar que estes valores correspondem à 
situação atual em que todos os materiais radioativos 
sem utilização posterior prevista têm vindo a ser 
considerados automaticamente RR. Atendendo 
aos registos de recolhas de RR apresentados e 
tendo em conta a aplicação dos níveis de liberação 
(limites expressos em termos de concentração de 
atividade e/ou de atividade total abaixo dos quais os 
resíduos radioativos deixam de estar sob o controlo 
regulador, podendo ser entregues à gestão de um 
terceiro como materiais legalmente considerados não 
radioativos) e exclusão (valores expressos em termos 
de concentração de atividade e/ou de atividade 
total que não podem ser excedidos para que sejam 
considerados isentos das exigências do regime 
jurídico que estabelece o quadro legal e regulador 
para a gestão responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos), estima-se que 
o volume de RR a recolher e armazenar diminua 
significativamente.

Os resíduos são eliminados na instalação de 
eliminação de Resíduos Radioativos, o Pavilhão de 
Resíduos Radioativos (PRR) do Instituto Superior 
Técnico. O referido pavilhão apresenta um volume útil 
de cerca de 350 m3. 

MAIS INFORMAÇÃO
Comissão Reguladora para a Segurança das 
Instalações Nucleares
www.comrsin.pt
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O território nacional é periodicamente fustigado por incêndios florestais que, para além 
das enormes perdas económicas que acarretam, também contribuem para a perda de 
biodiversidade e degradação dos ecossistemas. Estes fogos são geralmente tanto mais 
intensos, quanto mais acentuada for a situação de seca meteorológica e hídrica sentida 
no País.

Por contraste, devido à sua situação geográfica, degradação dos solos decorrente dos 
incêndios e aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, Portugal sofre, 
também periodicamente, cheias e inundações que contribuem para a erosão costeira, 
constituindo um risco para a população, bens e atividades económicas relacionadas com 
o mar e o litoral. A erosão hídrica que afeta os solos implica ainda perda de terreno 
produtivo, nutrientes e matéria orgânica.

Por outro lado, a proteção da saúde humana, dos ecossistemas e da agricultura 
exige particular atenção aos riscos relacionados com a utilização das biotecnologias, 
em particular dos produtos que resultam da modificação genética de seres vivos. 
Assim, a libertação no ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM) 
e a comercialização de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM são 
monitorizadas por instrumentos de regulação que proporcionam uma avaliação rigorosa 
dos riscos envolvidos.

Também a eventual libertação na Natureza de produtos químicos compostos por 
substâncias classificadas como carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
pode ter um impacte muito negativo na saúde humana e no ambiente, pelo que a sua 
produção, colocação no mercado e utilização são devidamente monitorizadas.

Da mesma forma, a utilização de fontes radioativas, seja na indústria, na saúde ou na 
investigação, e a utilização de reatores nucleares, rege-se por uma elevada exigência 
de segurança e elevados padrões de proteção da população e do ambiente. Por esse 
motivo, Portugal tem uma rede de vigilância da radioatividade do ambiente, com dados 
atualizados disponíveis em permanência.

•  Incêndios florestais
•  Cheias e inundações
•  Linha de costa em situação de erosão
•  Seca meteorológica e seca hidrológica
•  Produtos químicos
•  Organismos geneticamente modificados
•  Controlo radiológico do ambiente
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DESCRIÇÃO 
Os incêndios florestais constituem um dos principais 
obstáculos à sustentabilidade da floresta e dos 
ecossistemas que lhe estão associados, provocando a sua 
degradação, bem como o desequilíbrio no prover de bens 
e serviços, quer de natureza económica e social, quer de 
natureza ambiental. 

A área total ardida anualmente apresenta uma grande 
variabilidade interanual, muito relacionada com a 
severidade meteorológica verificada e apresenta uma 
tendência crescente a partir de meio da década de 80 do 
século passado, com um máximo na primeira década de 
2000.  

Na década 2006 a 2015, ocorreram, em média, 2 749 
incêndios florestais por ano, (ocorrências com área igual 
ou superior a 1ha), correspondendo-lhes 66 275 mil 
hectares de área ardida, sendo 25 170 hectares (38%) de 
povoamentos florestais e 41 105 hectares (62%) de matos 
e pastagens naturais.

O pinheiro bravo e o eucalipto são as espécies que mais 
têm sido afetadas, correspondendo a 74% da área de 
floresta ardida no período referido. Esta situação tem 
vindo a contribuir para a forte redução da área de pinheiro 
bravo (menos 263 mil hectares entre 1995 e 2010) e para 
o aumento da área de matos, conforme dados apurados 
pelo 6.º Inventário Florestal Nacional.

Para avaliar o risco de incêndio florestal recorre-se ao 

A ficha temática “Incêndios florestais” contabiliza o número de incêndios em Portugal continental e a 
área ardida total, bem como a área ardida em áreas protegidas, e identifica as suas principais causas. 

43. INCÊNDIOS FLORESTAIS

Índice de Severidade Diário (DSR)  – calculado a partir do 
índice meteorológico de perigo de incêndio (FWI - Fire 
Weather Index) -que pretende representar a dificuldade 
de controlo de um incêndio florestal, estando diretamente 
associado ao esforço requerido para a sua supressão.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental e 
será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
A Estratégia Nacional para as Florestas, em coerência 
com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, identifica como objetivos estratégicos o 
aumento da resiliência da floresta aos incêndios florestais 
e a redução da incidência de incêndios florestais, sendo 
os objetivos específicos e as metas preconizadas para o 
período 2013-2018 os seguintes:

• Diminuição da área ardida anual de superfície 
florestal constituída por povoamentos para valor 
inferior a 0,8% da superfície florestal constituída por 
povoamentos florestais (25 384 hectares);
• Diminuição significativa do número de incêndios 
com área ardida superior a um hectare;
• Eliminação dos incêndios com área superior a 1 000 
hectares;
• Redução para menos de 75, do número de incêndios 
ativos com duração superior a 24 horas;
• Redução do número de reacendimentos a menos de 
0,5% do total de ocorrências.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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Analisando a evolução do número de ocorrências 
e da área ardida desde 1995, verifica-se uma 
diminuição no número de ocorrências (fogachos e 
incêndios florestais) desde 2006, em relação aos 
anos anteriores. 

Em 2015, contabilizaram-se em Portugal continental 
15 851 ocorrências, das quais 21% correspondem a 
incêndios florestais e 79% a fogachos (ocorrências 
com área ardida <1ha). Já em 2016, contabilizaram-
se em Portugal continental, até 15 de outubro, 
13.079 ocorrências, das quais 20,5% correspondem a 
incêndios florestais e 79,5% a fogachos (ocorrências 
com área ardida <1ha). 

O total de ocorrências de 2015 traduz-se num 
aumento de cerca de 55% em relação a 2014 e a 
um decréscimo de 25% face à média do decénio 
anterior. Relativamente à área ardida, esta teve 
um decréscimo em 2015, de 38% face à média 
dos últimos dez anos. Em termos absolutos 
os diferenciais face às respetivas médias do 

Observando a distribuição da área ardida por tipo 
de ocupação do solo entre 1995 e 2016 (até 15 de 
outubro), conclui-se que, com pequenas exceções, 
os incêndios consomem mais áreas de matos e 
pastagens do que florestas. 

Em 2015, a área ardida foi de cerca de 64 412 
hectares, dos quais 37% em povoamentos florestais 
e 63% em matos.

período 2005-2014 traduzem-se em menos 5 393 
ocorrências e em menos 39 837 hectares ardidos.

Por seu lado, o total de ocorrências de 2016 traduz-
se numa redução de cerca de 17% em relação a 
2015 e a um decréscimo de 32% face à média do 
decénio anterior. Relativamente à área ardida, 
esta teve um acréscimo em 2016, para mais do 
dobro da média dos últimos dez anos. Em termos 
absolutos os diferenciais face às respetivas médias 
do período 2006-2015 traduzem-se em menos 6 
168 ocorrências e em mais 83 708 hectares ardidos.  

 Comparando o índice de severidade diário desde 
2003 (anualmente, de forma cumulativa a partir de 
1 de janeiro) é possível afirmar que o ano de 2015 foi 
o quarto ano mais gravoso e o ano de 2016 o nono 
ano menos severo.

As áreas ardidas introduzidas no sistema de 2016 
carecem todavia de um longo processo de validação 
por parte da Guarda Nacional Republicana. No 
entanto, de acordo com os dados provisórios, 
da área total ardida em espaços florestais em 
2016 (cerca de 160 490 hectares) 53% afetaram 
povoamentos florestais e 47% matos e pastagens 
naturais.
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Em 2016, até 15 de outubro, o distrito de Aveiro foi o que 
registou maior área ardida de espaços florestais, com 41 
620 hectares. Cerca de 53% desta área resultou de um 
grande incêndio, o maior de 2016, com início na freguesia 
de Janarde, concelho de Arouca, a 8 de agosto, que 
percorreu 21 910 hectares de espaços florestais (totalmente 
inseridos em área de povoamento, carecendo de validação 
e estratificação pela GNR).

O segundo distrito com maior área ardida foi Viana do 
Castelo, com 32 501 hectares queimados.

A Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente (GNR/SEPNA) procedeu 
à investigação de 9 038 ocorrências (69% do total de 
ocorrências), sendo que em 34,7% desse número (3 135 
ocorrências) não foi possível apurar a causa efetiva. Do 
universo das ocorrências investigadas, o uso do fogo 
é responsável por 25,2% dos incêndios, seguindo-se 
o incendiarismo com 21,6%. As causas naturais foram 
responsáveis por apenas 0,7% dos incêndios investigados.
Do universo das investigações efetuadas com causa 
apurada, verifica-se que 65% estão associadas a 

Relativamente aos incêndios ocorridos na Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), verifica-se uma 
tendência decrescente no número de ocorrências na 
última década, com valores máximos a ocorrer nos 
anos 2003, 2005 e 2010. 

Em 2015, ardeu um total de 6 040 hectares, o que 
corresponde a 0,8% da área terrestre da RNAP. O 

comportamentos negligentes (engloba uso do fogo e 
causas acidentais). O incendiarismo esteve na origem de 
33% das ocorrências com investigação concluída pela 
GNR/SEPNA. 
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Parque Natural da Serra da Estrela foi a área protegida 
com maior extensão de área ardida, com 3 410 
hectares.

Em 2016, ardeu um total de 14 091 hectares, o que 
corresponde a 2,1% da área terrestre da RNAP. O Parque 
Nacional da Peneda Gerês foi a área protegida com 
maior extensão de área ardida, com 5 699 hectares. 

Comparando os dados do período 2013-2016 com 
objetivos específicos e as metas preconizadas para o 
período 2013-2018, verifica-se que:

- No período 2013-2016, a meta da área ardida de 
povoamentos florestais, considerando a percentagem 
da média móvel de 10 anos de povoamentos florestais 
ardidos face à área total de floresta, foi sempre superior 
a 0,8% (de 1,63, 1,48, 0,88 e 1,01 para cada um dos 
anos). Considerando o valor anual da área ardida em 
povoamentos florestais, o ano de 2016, ao contrário 
dos dois anos anteriores, não cumpriu a meta. 
- No que respeita às ocorrências, nesse período, 
verifica-se uma tendência decrescente do número de 
incêndios florestais (área ardida ≥1 hectare). Em 2016 
os incêndios florestais correspondem a 21% do número 
total de ocorrências e traduz-se numa redução de 
25,3% face à média decenal. 
- A meta de eliminação dos incêndios com mais de 1 
000 hectares, não foi cumprida no período em análise 
(2013-2016), havendo registo de 26, de 3, de 8 e de 22 
ocorrências que superaram essa área em cada um dos 
anos, respetivamente.
- A meta de reduzir a menos de 75 o número de 
incêndios com duração superior a 24 horas não foi 
cumprida no ano de 2016, ao contrário dos dois anos 
anteriores, com 445 ocorrências.
- O número de reacendimentos anual no período 
2013-2016 superou sempre o limiar definido de 0,5% 
do total de ocorrências. Em 2016 a percentagem de 
reacendimentos foi de aproximadamente 9,2%.

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
http://www.icnf.pt 
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DESCRIÇÃO 
As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, 
provocados por precipitações moderadas e permanentes 
ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. 
O escoamento dos caudais originados por este excesso de 
precipitação provoca aumento da velocidade das águas 
e a subida do nível, que se traduzem na perigosidade 
da cheia, originando o extravase do leito normal dos 
rios e a inundação das margens e terrenos vizinhos. A 
combinação da perigosidade com as consequências 
para a saúde humana, ambiente, património e atividade 
económicas, define o risco associado às zonas inundáveis.

O conhecimento das cheias mais significativas e os seus 
impactos na saúde humana, no ambiente, nas atividades 
económicas e no património, permite definir um 
conjunto de medidas que irão conduzir à diminuição das 
consequências prejudiciais das inundações. A diminuição 
dos impactes ou consequências permitirá a diminuição do 
risco associado às zonas inundáveis. 

Em 1996, no seguimento das cheias severas que fustigaram 
Portugal, o Ministério do Ambiente lançou estudos de base 
para a instalação de um Sistema Nacional de Vigilância 
e Alerta de Cheias, que reduzisse a vulnerabilidade das 
populações, infraestruturas e ambiente face a estes 
fenómenos extremos. Esses estudos de índole hidrológica 
e hidráulica identificaram as áreas afetadas e os meios 
técnicos mais fiáveis (sensores, telecomunicações e 
sistemas informáticos) para operacionalização de um 
Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias (SVAC), que 
é o sistema de informação utilizado na Comissão de 
Gestão de Albufeiras (órgão permanente de intervenção 
e de acompanhamento da gestão das albufeiras em 
caso de cheias, criado pelo Decreto-Lei n.º 21/98, e que 
congrega toda a informação necessária, nomeadamente 
a meteorológica, a hidrométrica e a relativa à situação e 
exploração das albufeiras. Este sistema foi posteriormente 
atualizado, tendo sido incorporadas novas funcionalidades 
e objetivos, transformando-se no Sistema de Vigilância e 
Alerta de Recursos Hídricos de Portugal (SVARH).

A Diretiva 2007/60/CE veio corroborar grande parte dos 
trabalhos feitos pela administração portuguesa no domínio 
da gestão do risco de cheias na última década, com 
efeitos significativos na diminuição da vulnerabilidade. 
Foi transposta para o Decreto-Lei nº 115/2010 e tem 
como objetivo avaliar e gerir os riscos de inundações 
para reduzir as consequências associadas às inundações 
prejudiciais para saúde humana (perdas humanas), o 
ambiente, o património cultural (as infraestruturas) e as 
atividades económicas.

O risco associado às zonas inundáveis resulta da 

A ficha temática “Risco associado às zonas inundáveis” identifica as regiões onde o risco de inundação 
é mais elevado, bem como as medidas tomadas ou a tomar para diminuir a sua ocorrência e as suas 
consequências para a saúde humana, ambiente, património e atividades económicas.

44. RISCO ASSOCIADO ÀS ZONAS INUNDÁVEIS

combinação dos fatores perigosidade e impactes das 
inundações nos elementos expostos identificados. Assim 
recorre-se à sistematização dos impactes das inundações 
nas seguintes áreas:

• A saúde humana, representada pela população 
potencialmente atingida;
• O ambiente, representado pelas massas de água, 
zonas protegidas definidas no âmbito da Lei da Água 
(zonas de captação de água para consumo humano, 
zonas designadas como sensíveis, zonas designadas 
como vulneráveis, águas balneares, Diretiva Habitats 
e Diretiva Aves e áreas protegidas – sítios da Rede 
Natura 2000) e Rede Nacional de Áreas Protegidas 
e RAMSAR;
• As águas minerais naturais são apenas identificadas, 
considerando que medidas de proteção dos recursos 
hídricos constituem uma mais-valia para estes recursos 
específicos;
• O património cultural, representado pelo Património 
Mundial, Monumento Nacional, Imóvel de Interesse 
Público ou Municipal e Sítios Arqueológicos;
• As infraestruturas, representadas pelos edifícios 
sensíveis (hospitais, lares de idosos, creches, 
infantários, escolas, edifícios de armazenamento 
ou processamento de substâncias perigosas, 
infraestruturas de gestão de efluentes e de 
armazenamento ou transformação de resíduos, e 
edifícios com importância na gestão de emergências, 
quartéis de bombeiros, instalações das forças de 
segurança e das forças armadas, da Cruz Vermelha, 
comando nacional e comandos distritais de operações 
de socorro e serviços municipais de proteção 
civil), infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, de 
abastecimento público de água e de tratamento de 
resíduos e de águas residuais;
• As atividades económicas, representadas pela 
agricultura, turismo, instalações com Prevenção e 
Controlo Integrados da Poluição e estabelecimentos 
abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes 
graves (Seveso), entre outros.

A metodologia utilizada para a elaboração dos mapas sobre 
inundações baseou-se nos dados hidrometeorológicos 
históricos armazenados no Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos, na atual ocupação 
do território e nos registos históricos dos prejuízos e foi 
desenvolvida para ser aplicável a outras zonas objeto de 
avaliação no 2º ciclo da Diretiva 2007/60/CE.

Os mapas das zonas inundáveis estão associados aos 
períodos de retorno de 20, 100 e 1000 anos, sendo 
possível identificar a extensão da zona alagada bem 
como as alturas e velocidades de água atingidas.
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Os mapas de risco de inundação correspondem às 
mesmas zonas caracterizadas pelos mapas das zonas 
inundáveis, onde se aplicou a matriz de risco acima. 

Nesta matriz a intensidade da cheia / perigosidade da 
inundação e as respetivas consequências são avaliadas de 
acordo com os critérios identificados nas tabelas abaixo.
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O programa de medidas constitui uma das peças mais 
importantes do Plano de Gestão de Risco de Inundações, 
atendendo a que define as ações, técnica e economicamente 
viáveis, que permitem atingir uma redução do risco através 
da diminuição das potenciais consequências prejudiciais 
para a saúde humana, as atividades económicas, o 
património cultural e o meio ambiente.

É igualmente importante enquadrar a origem das diferentes 
fontes de financiamento a mobilizar para implementação 
dos programas de medidas, como sejam o orçamento 
geral do estado, o fundo de proteção de recursos 
hídricos, as verbas a gerar pelos utilizadores, os fundos 
comunitários, entre outros. A este respeito, considera-se 
particularmente relevante garantir uma equiparação entre 
o esforço financeiro relativo, ou seja de cada uma das 
fontes de financiamento, dos programas de medidas em 
Portugal e nos outros Estados Membros, nomeadamente 
em Espanha.

O programa de medidas compreende medidas de quatro 
tipologias diferentes: 

• Proteção: Soluções estruturais e não estruturais 
com efeito de diminuição do caudal ou da altura de 
escoamento das cheias;
• Preparação: Sistemas de previsão e alerta e do 

planeamento de emergência e ações de sensibilização 
pública;
• Recuperação e aprendizagem: Restabelecimento da 
normalidade (rede hidrográfica e sociedade) após a 
ocorrência e avaliação de melhorias a implementar em 
práticas futuras;
• Prevenção: Políticas de ordenamento e utilização do 
solo (incluindo a sua fiscalização) e da relocalização de 
infraestruturas.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
e será atualizada de 6 em 6 anos, em sequência da 
elaboração dos Planos de Gestão dos Riscos de Inundação.

OBJETIVOS E METAS
• Aumentar a perceção do risco de inundação e das 
estratégias de atuação na população e nos agentes 
sociais e económicos;
• Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão 
para a adequada gestão do risco de inundação;
• Melhorar o ordenamento do território e a gestão da 
exposição nas áreas inundáveis;
• Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos 
elementos situados nas áreas de possível inundação;
• Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom 
estado das massas de água.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO

Região hidrográfica
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Com base na experiência passada e em novos 
desenvolvimentos entretanto ocorridos foram 
identificadas a nível nacional 22 zonas com riscos 
significativos de inundações, sendo seis localizadas em 
rios com bacias hidrográficas internacionais e 16 em rios 
nacionais, estando a maioria coberta pelo SVARH.

Foram definidas 332 medidas, para Portugal continental, 
com um custo global de 199 804 142€ milhões de euros, a 
executar durante o período entre 2016 e 2021. As regiões 
com maior número de população afetada são a RH4 

A gestão do risco de inundação pretende estabelecer 
medidas com o objetivo de evitar as inundações e 
reduzir os efeitos catastróficos que provocam, com a 
implementação combinada de medidas das tipologias 
referidas.

(Vouga, Mondego e Lis) e RH5 (Tejo e Ribeiras do Oeste) 
e RH6 (Sado e Mira), sendo as que têm associado maior 
investimento envolvido e maior número de medidas a 
implementar.
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As medidas propostas foram organizadas em tipo 
e programas de medidas de modo a atuar sobre as 
consequências das inundações e consequentemente 
atingir o objetivo de diminuição do risco associado às 
zonas inundáveis. O maior número de medidas e recai 
sobre o tipo de medidas estruturais, assim como o maior 
investimento proposto.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente 
www.apambiente.pt
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DESCRIÇÃO 
A erosão costeira consiste na remoção e arrastamento 
dos sedimentos das praias e dunas por ação conjugada 
de fatores de forçamento oceanográfico (i.e. ondas, 
correntes e marés), traduzindo-se no recuo da linha de 
costa, e consequente perda de território.

A erosão costeira pode ocorrer em horizontes 
temporais curtos (e.g. recuo instantâneo associado a 
temporais), dependente da variabilidade sazonal, ou 
em períodos de tempo mais longos, à escala inter-
anual ou da década. 

As causas da erosão costeira são múltiplas, de origem 
natural ou antrópica, destacando-se a diminuição do 
volume de sedimentos fornecidos ao litoral, a presença 
de obras de engenharia costeira pesada e a subida do 
nível médio do mar.

Para cálculo do indicador consideram-se os troços 
de litoral baixo e arenoso sujeitos a erosão costeira, 
com tendência de recuo da linha de costa medida ou 
erosão comprovada.

O indicador é expresso em extensão (km lineares) de 
linha de costa em situação crítica de erosão.

Este indicador diz respeito a Portugal continental e 
será atualizado anualmente.

OBJETIVOS E METAS
Os novos Programas da Orla Costeira e o Programa 
de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal 
continental (COSMO) (que se prevê iniciar no início 
de 2017) têm como um dos seus objetivos atualizar e 
pormenorizar a informação relativa à evolução da linha 
de costa, designadamente a identificação das áreas 
sujeitas a erosão costeira e a quantificação do recuo 
observado.

Com os resultados obtidos pretende-se identificar 
e monitorizar regularmente a totalidade dos locais 
sujeitos a erosão costeira e com recuo observado da 
linha de costa em litoral baixo e arenoso.

Estes dados são fundamentais para definição de 
tendências evolutivas em contexto de alteração 
climática, bem como para a tomada de decisão aos 
vários níveis e nos diversos âmbitos.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
O indicador tem por base os dados de evolução/
recuo da linha de costa já existentes, designadamente 

A ficha temática “Linha de costa em situação de erosão” avalia a extensão de linha de costa em litoral 
baixo e arenoso sujeita a erosão/recuo.

45. LINHA DE COSTA EM SITUAÇÃO DE EROSÃO

estudos internos inéditos da Agência Portuguesa do 
Ambiente, Estudos de Caraterização dos Programas 
da Orla Costeira, publicações técnicas e científicas da 
especialidade e teses de Mestrado e Doutoramento. 
Futuramente esta informação será atualizada com 
os dados do Programa de Monitorização da Faixa 
Costeira de Portugal continental (COSMO).

Os dados existentes, reportados a 2010, permitem 
identificar que a extensão de linha de costa de litoral 
baixo e arenoso e baixo rochoso suportado por dunas 
em situação crítica de erosão é de 180 km, com taxas 
de recuo de magnitude variável. 
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As taxas médias de recuo no período de 1958-2010 
variaram entre os 0.5 m/ano e 9.0 m/ano (Relatório do 
Grupo de Trabalho do Litoral, 2014; Lira et al, 2016).

A magnitude do processo erosivo tem maior expressão 
nas células costeiras que incluem os troços – Espinho – 
Torreira, praia da Barra – Mira, Figueira da Foz – Leirosa 
e Costa da Caparica, os quais apresentam recuo médio 
da linha de costa compreendido entre os 200m e os 
300m nos últimos 60 anos (Relatório do Grupo de 
Trabalho dos Sedimentos, 2015). A identificação das 
células foi efetuada pelo Grupo de Trabalho do Litoral, 
em 2014, com base nas caraterísticas distintas em 
termos geomorfológicos e de dinâmica sedimentar da 
faixa costeira de Portugal continental (Relatório do 
Grupo de Trabalho do Litoral, 2014). 

O défice sedimentar (i.e. ausência de sedimentos) 
extremamente elevado nas respetivas células 
costeiras, associado a um clima de agitação marítima 
extremamente energético e elevada magnitude 
da deriva litoral (i.e. sedimentos transportados 
longitudinalmente ao longo do litoral durante um 
dado intervalo de tempo) contribuem para a tendência 
erosiva instalada.

A intensidade do fenómeno erosivo, e respetivo 
risco associado, determinou que a maior parte do 
investimento efetuado no litoral na última década, num 
total de cerca de 244M€, fosse alocado a intervenções 
de proteção e defesa costeira.

Como medida de proteção e defesa dos núcleos 
urbanos em situação de maior risco, foram efetuadas 
numa série de locais (e.g. Espinho, Esmoriz-Cortegaça, 
Furadouro, Costa Nova, Vagueira, Cova Gala, Costa 
da Caparica) obras de engenharia costeira pesada 
(i.e. esporões e obras longitudinais aderentes) e 
alimentações artificiais de praia. 

Prevê-se que no princípio de 2017 (com uma duração 
de 3 anos) se dê início à monitorização sistemática e 
continuada da faixa costeira de Portugal continental 
(Programa COSMO), designadamente da evolução da 
linha de costa e dos fundos adjacentes, tendo sempre 
como base a extensão de linha de costa de Portugal 
continental, de acordo com a cartografia oficial, 
ortofotomapas da linha de costa da Direção Geral do 
Território e que permitirá identificar, periodicamente, 
qual a linha de costa em situação crítica de erosão, de 
acordo com os critérios aplicáveis.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
Direção Geral do Território
www.dgterritorio.pt
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DESCRIÇÃO 
A seca é uma redução temporária da disponibilidade 
de água, devida a precipitação insuficiente, sendo 
uma catástrofe natural com propriedades bastante 
específicas. De uma maneira geral é entendida como 
uma condição física transitória, associada a períodos 
mais ou menos longos de reduzida precipitação, 
com repercussões negativas nos ecossistemas e nas 
atividades socioeconómicas.

A duração de uma precipitação anomalamente 
reduzida, bem como a amplitude dos seus desvios 
da normal climatológica, determinam a intensidade 
de uma seca e a extensão dos seus efeitos a nível 
das reservas hidrológicas, das atividades económicas 
em geral (incluindo a agricultura), do ambiente e dos 
ecossistemas.

Em geral, distingue-se entre seca meteorológica, 
seca agrícola e seca hidrológica, não dissociadas dos 
impactos socioeconómicos e ambientais que dela 
advêm:

• Seca meteorológica - Associada à não ocorrência 
de precipitação, define-se como a medida do desvio 
da precipitação em relação ao valor normal (média 
1971-2000) e caracteriza-se pela falta de água 
induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e 
a evaporação, a qual depende de outros elementos 
como a velocidade do vento, temperatura, humidade 
do ar e insolação. A definição de seca meteorológica 
deve ser considerada como dependente da região, 
uma vez que as condições atmosféricas que 
resultam em deficiências de precipitação podem 
ser muito diferentes de região para região.
• Seca agrícola – Associada à falta de água causada 
pelo desequilíbrio entre a água disponível no solo, 
a necessidade das culturas e a transpiração das 
plantas. Este tipo de seca está relacionado com as 
características das culturas, da vegetação natural, 
ou seja, dos sistemas agrícolas em geral.
• Seca agrometeorológica – Conjugação dos 
conceitos de Seca Meteorológica e de Seca Agrícola, 
uma vez que a relação causa-efeito entre ambas está 
ligada. Desta forma, a falta de água induzida pelo 
desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação 
irá ter consequências diretas na disponibilidade de 
água no solo e consequentemente na necessidade 
das culturas.
• Seca hidrológica - Associada ao estado de 
armazenamento das albufeiras, lagoas, aquíferos 
e das linhas de água em geral. A seca hidrológica 
está, assim, relacionada com a redução dos níveis 
médios de água nos reservatórios de superfície e 

A ficha temática “Seca” avalia a ocorrência de eventuais períodos de redução da disponibilidade 
de água, considerando diferentes definições de seca: meteorológica, agrícola, agrometeorológica e 
hidrológica.

46. SECA

subterrâneos e com a depleção de água no solo. Este 
tipo de seca está normalmente desfasado da seca 
meteorológica, dado que é necessário um período 
maior para que as deficiências na precipitação se 
manifestem nos diversos componentes do sistema 
hidrológico.

É importante distinguir os conceitos de seca do 
conceito de escassez. Escassez de água é a carência 
de recursos hídricos disponíveis face ao que seriam 
os suficientes para atender às necessidades de uso da 
água numa região. A escassez de água pode ser um 
resultado de dois mecanismos: físico ou económico. 
O primeiro é resultado da inexistência de recursos 
hídricos naturais suficientes para atender à procura de 
uma região. Escassez económica é o resultado de uma 
ineficiente gestão dos recursos hídricos disponíveis 
como, por exemplo, a existência de valores elevados 
de perdas em redes de distribuição, seja no regadio ou 
em abastecimento público para consumo humano e o 
caso de países ou regiões onde naturalmente existe 
água suficiente para satisfazer os diferentes usos, mas 
não existem os meios para fornecê-la de uma maneira 
acessível.

Os impactes socioeconómicos e ambientais da seca 
estão associados ao efeito conjunto dos impactes 
naturais e sociais que resultam em falta de água, 
devido ao desequilíbrio entre o fornecimento e a 
procura e a oferta dos recursos de água. De uma forma 
mais específica, é o desequilíbrio entre a precipitação 
natural, o sistema climático e as atividades humanas 
socioeconómicas. A seca socioeconómica ocorre 
quando o decréscimo de disponibilidade de água é de 
tal ordem acentuado que tem consequências negativas 
nas pessoas e nas atividades económicas, ou seja, na 
sociedade em geral.

Na gestão de um sistema de prevenção, monitorização 
e coordenação de situações de seca, deverão ser 
utilizadas metodologias diferentes consoante o tipo 
de seca que ocorra.

Devem adotar-se como variáveis instrumentais:
• No caso de seca agrometeorológica, a precipitação, 
a temperatura, as condições de humidade no solo, 
o Estado das Culturas e Previsão das Colheitas, o 
Sistema de Informação de Mercados Agrícolas e a 
Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas.
• Na seca hidrológica, os escoamentos nos cursos 
de água, os volumes armazenados em reservas 
superficiais (albufeiras com capacidade de 
armazenamento de água, sem portanto, incluir 
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aproveitamentos a fio d’água, albufeiras com 
uso privado ou albufeiras com capacidades de 
regularização diminutas) e os níveis piezométricos 
de sistemas aquíferos, apoiado pelo Programa de 
Vigilância e Alerta de Secas (PVAS).

Em Portugal, a seca meteorológica é aferida, pelo 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 
através do Índice Palmer ou PDSI (Palmer Drought 
Severity Index) que se baseia no conceito do balanço 
da água, tendo em conta dados de quantidade de 
precipitação, temperatura do ar e capacidade de água 
disponível. A aplicação deste índice permite detetar a 
ocorrência de períodos de seca e classifica-os em termos 
de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema).

Por outro lado, a seca hidrológica é avaliada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) através da 
monitorização das massas de água. Esta monitorização 
constitui o primeiro elemento de medida do controlo das 
disponibilidades hídricas existentes, servindo para avaliar 
a eficácia das medidas de planeamento e da eficiência 
das medidas de gestão, e constituindo também um meio 
de disponibilização direta da informação recolhida às 
entidades interessadas.

A evolução mensal dos níveis de armazenamento das 
albufeiras é considerada em conjunto com os valores de 
precipitação e escoamento mensal, parâmetros também 
monitorizados a partir das estações geridas pelo Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 
permitindo avaliar as disponibilidades hídricas. A sua 
comparação com as séries históricas de armazenamento 
fornece informação que poderá contribuir para 
determinar a eventual existência de um evento de seca 
hidrológica. Por outro lado, face às diferenças hidrológicas 
significativas existentes em Portugal, a identificação de 
seca hidrológica numa determinada região não significa 
que esta seca exista em todo o território nacional, ou que 

a sua severidade seja de igual magnitude.

Assim, ao longo do ano hidrológico (período de 12 
meses compreendido entre o início de duas estações 
de chuva consecutivas, para permitir uma comparação 
mais significativa dos dados – em Portugal, tem início 
em outubro de cada ano e termina em setembro do ano 
seguinte) é realizada uma avaliação global em quatro 
momentos temporais: final de Janeiro e de março (análises 
intermédias), final de maio (confirmação da eventual seca) 
e final de setembro (análise estatística da seca). 

Aos níveis de alerta correspondem as seguintes 
descrições:

• Nível H.1 – “Pré-Alerta”: Precipitação abaixo do 
normal provocando ligeiro desvio face à média do 
nível das reservas hídricas;
• Nível H.2 – “Alerta”: Agravamento dos sinais 
prenunciadores de seca afetando os normais níveis 
das reservas hídricas;
• Nível H.3 – “Emergência”: Persistência e 
Agravamento da situação de Seca.

A análise das disponibilidades subterrâneas baseia-se 
em gráficos com as séries históricas temporais, onde 
se efetua uma análise de tendência, bem como uma 
comparação entre o nível mensal observado e a média 
mensal dos anos anteriores. 

Finalmente procede-se a uma avaliação global da 
evolução do nível piezométrico (nível medido à pressão 
atmosférica) por sistema aquífero, prevendo-se de forma 
expedita a evolução do nível considerando a resposta do 
sistema aquífero às precipitações (entradas no sistema) 
e aos usos atuais e futuros (saídas no sistema).

No âmbito da análise das disponibilidades superficiais, 
a análise dos dados é realizada através da comparação 
com valores médios acumulados associados à rede de 
monitorização, sendo feita automaticamente pela APA, 
aquando da elaboração dos boletins mensais.

Após a monitorização e análise dos dados, o sistema 
possui informação suficiente para proceder a uma 
avaliação que conduza à definição de níveis de alerta, 
a partir do cruzamento dos valores da precipitação e 
do armazenamento de água por bacia hidrográfica.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental 
e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
Dispor de um Sistema de Previsão e Gestão da Seca que 
permita, com a colaboração das entidades envolvidas, 
fazer face atempadamente aos potenciais impactes da 
seca, através da implementação das medidas afetas a 
cada nível de alerta.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
A aplicação do índice PDSI permite detetar a ocorrência 
de períodos de seca meteorológica e classifica-os em 
termos de intensidade conforme exemplos seguintes. 
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Janeiro

Julho

Abril

Setembro
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O ano hidrológico 2015/2016 iniciou-se com 
outubro chuvoso, com ocorrência de precipitação 
superior ao normal em cerca de uma vez e meia. 
Nos meses de novembro e dezembro de 2015 os 
valores médios de precipitação foram inferiores ao 
normal, classificando-se o mês de novembro como 

muito seco e dezembro como seco. 

No entanto, nos meses seguintes, entre janeiro e 
maio, os valores mensais foram sempre superiores ao 
respetivos valores médios.
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De acordo com o índice meteorológico de seca 
PDSI, no final do mês de setembro (final do ano 
hidrológico) cerca de dois terços do território 

Comparando a percentagem de território em cada 
uma das classes de seca, de acordo com o índice 
PDSI, no final de setembro de 2016 (final do ano 
hidrológico) com o mesmo dia dos anos de 1945, 
1965, 1976, 1981, 1992, 1995, 2005 e 2012 (anos em 
que se verificaram as maiores secas em Portugal), 
observa-se que, em 30 de setembro de 2016, 59,8% 
do território estava afetado por seca fraca e apenas 
4,6% por seca moderada, não estando o País afetado 

Na avaliação efetuada verificou-se ausência de 
seca hidrológica. 

encontrava-se em situação de seca, com a margem 
esquerda do Guadiana em situação de seca 
moderada.

por seca severa ou extrema. Nos anos de 1945 e 
2005, a área afetada por seca severa e extrema 
correspondeu a 83% e 96%, respetivamente.

Por outro lado, a ausência de precipitação não 
determina de imediato o início de seca hidrológica, 
uma vez que a existência de albufeiras com capacidade 
de armazenamento e a recarga dos aquíferos permite 
beneficiar de alguma resiliência. 
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No último dia do mês de janeiro de 2016 e 
comparativamente ao último dia do mês anterior 
verificou-se um aumento do volume armazenado 
em 11 bacias hidrográficas e uma descida do volume 
armazenado em 1 bacia. 

Das 60 albufeiras monitorizadas, 22 apresentam 
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume 
total e 9 têm disponibilidades inferiores a 40% do 
volume total.

Os armazenamentos de janeiro de 2016 por bacia 
hidrográfica apresentam-se inferiores às médias 
de armazenamento de Janeiro (1990/91 a 2014/15), 
exceto para as bacias do LIMA, CÁVADO/RIBEIRAS 
COSTEIRAS, AVE, DOURO e TEJO.

No último dia do mês de março de 2016 e 
comparativamente ao último dia do mês anterior 
verificou-se um aumento do volume armazenado 
em 6 bacias hidrográficas e uma descida do volume 
armazenado em 6 bacias. 

Das 60 albufeiras monitorizadas, 28 apresentam 
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume 
total e 5 têm disponibilidades inferiores a 40% do 
volume total.

Os armazenamentos de março de 2016 por bacia 
hidrográfica apresentam-se inferiores às médias 
de armazenamento de março (1990/91 a 2014/15), 
exceto para as bacias do LIMA, CÁVADO/RIBEIRAS 
COSTEIRAS, AVE, DOURO e TEJO.

Janeiro 2016 Março 2016
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No último dia do mês de maio de 2016 e 
comparativamente ao último dia do mês anterior 
verificou-se um aumento do volume armazenado 
em 9 bacias hidrográficas e uma descida do volume 
armazenado em 3 bacias. 

Das 60 albufeiras monitorizadas, 30 apresentam 
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume 
total e 3 têm disponibilidades inferiores a 40% do 
volume total.

Os armazenamentos de maio de 2016 por bacia 
hidrográfica apresentam-se superiores às médias de 
armazenamento de maio (1990/91 a 2014/15), excepto 
para as bacias do SADO, GUADIANA e MIRA.

No último dia do mês de setembro de 2016 e 
comparativamente ao último dia do mês anterior 
verificou-se uma descida no volume armazenado em 
todas as bacias hidrográficas monitorizadas.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 6 apresentam 
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume 
total e 17 têm disponibilidades inferiores a 40% do 
volume total.

Os armazenamentos de setembro de 2016 por bacia 
hidrográfica apresentam-se superiores às médias de 
armazenamento de setembro (1990/91 a 2014/15), 
excepto para as bacias do AVE, MONDEGO, SADO, 
GUADIANA, MIRA e RIBEIRAS DO ALGARVE.

Maio 2016 Setembro 2016
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O mês de setembro é o último mês do ano hidrológico 
2015/2016, sendo normal não existirem afluências 
naturais significativas às albufeiras e, por conseguinte, 
o seu nível de armazenamento estar dependente dos 
volumes consumidos e das perdas por evaporação. 

MAIS INFORMAÇÃO
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
www.ipma.pt 
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt
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DESCRIÇÃO 
Determinados produtos químicos, nomeadamente os 
constituídos por substâncias de elevada preocupação 
tais como carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução, que detenham propriedades 
PBT (Persistente, Bioacumulável e Tóxico) ou mPmB 
(muito Persistente e muito Bioacumulável), podem 
ter um impacte muito negativo na saúde humana e 
no ambiente, pelo que o seu fabrico, colocação no 
mercado e utilização têm de ser sujeitas a requisitos 
específicos.

O Regulamento REACH fixa as disposições a aplicar 
no fabrico, colocação no mercado ou utilização 
de produtos químicos no sentido de proteger os 
cidadãos e o ambiente, reforçando simultaneamente 
a competitividade e a inovação da indústria europeia.

Neste contexto, o REACH determina que os fabricantes 
ou importadores europeus de substâncias químicas são 
obrigados a registá-las junto da Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (ECHA), a partir do momento em 
que as atividades envolvam quantidades superiores a 1 
tonelada por ano. O cumprimento deste procedimento 
é indispensável para o fabrico e/ou importação das 
substâncias em questão na União Europeia (UE).  
Caso a substância não esteja registada, não haverá 
informação disponível e, consequentemente, não será 
permitido que o agente económico interessado a 
fabrique ou comercialize dentro da UE.

A fase de registo decorre em diversas etapas:

1ª) Até 30 de novembro de 2010 foram registadas 
as substâncias fabricadas ou importadas acima de 
1 000 toneladas por ano e as classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução acima de 1 tonelada por ano, bem como 
as muito tóxicas para os organismos aquáticos, 
podendo causar efeitos adversos a longo prazo 
no ambiente, em quantidades superiores a 100 
toneladas por ano;

2ª) Até 31 de maio de 2013 foram registadas as 
substâncias fabricadas ou importadas entre 100 e 1 
000 toneladas por ano;

3ª)  Até 31 de maio de 2018 têm de ser registadas 
todas as substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades superiores a 1 tonelada por ano.

As informações recolhidas durante o processo de 

A ficha temática “Substâncias e produtos químicos” fornece informação sobre as substâncias 
disponibilizadas no mercado europeu, à luz dos processos associados à implementação do 
regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH). 
Esta ficha regista também o número de produtos químicos exportados e importados de e para Portugal 
no âmbito do Regulamento relativo ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento (PIC).

47. SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS

registo são essenciais para a avaliação adequada 
dos riscos associados ao fabrico e utilização destas 
substâncias e para identificação das medidas de gestão 
de risco apropriadas, nomeadamente classificação e 
rotulagem harmonizadas, autorização ou restrição.

As substâncias classificadas como carcinogénicas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, que detenham 
propriedades PBT (Persistente, Bioacumulável e Tóxico) 
ou mPmB (muito Persistente e muito Bioacumulável) 
ou que causem um nível de preocupação equivalente, 
são identificadas como “substâncias que suscitam 
elevada preocupação” e incluídas na lista de “substâncias 
candidatas a autorização”. Este processo visa garantir que 
os riscos associados sejam adequadamente controlados 
e que essas substâncias sejam progressivamente 
substituídas por substâncias ou tecnologias alternativas, 
sempre que estas sejam económica e tecnicamente 
viáveis.

Destas, são selecionadas as substâncias cujo fabrico e 
utilização  apenas poderá ocorrer mediante autorização 
concedida pela Comissão Europeia, com base numa 
avaliação de risco e numa avaliação socioeconómica. 
Caso uma substância constitua um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, decorrente do fabrico, 
utilização ou colocação no mercado, e careça de uma 
abordagem comunitária, pode ser sujeita a restrição.

Paralelamente, o Regulamento relativo ao Procedimento 
de Prévia Informação e Consentimento regulamenta 
a importação e exportação de determinados produtos 
químicos perigosos, implementando a Convenção de 
Roterdão. O objetivo do PIC é promover a responsabilidade 
partilhada e a cooperação no domínio do comércio 
internacional de produtos químicos perigosos e proteger 
a saúde humana e o ambiente, fornecendo aos países 
em desenvolvimento informações sobre os referidos 
produtos, de forma a permitir o seu uso seguro. Neste 
contexto, uma empresa sediada na UE apenas poderá 
exportar estes produtos mediante a apresentação 
de notificação de exportação, podendo ainda ser 
necessária decisão prévia favorável por parte do país 
importador.

Estes mecanismos permitem aumentar o conhecimento 
sobre os produtos químicos utilizados na Europa, 
garantir o seu uso seguro e promover a sua substituição 
por alternativas que originem menos pressões sobre a 
saúde humana e o ambiente.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
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Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde humana e do ambiente na utilização e 
fabrico de produtos químicos, através de: aumento 
do conhecimento das substâncias colocadas 
no mercado da União Europeia; implementação 
de medidas de gestão de risco apropriadas ao 

A nível europeu, foram registadas mais de 9 000 
substâncias até meados de 2016, num total superior 
a 50 000 registos, que se traduz num aumento 
substancial do conhecimento destas substâncias que já 
se encontravam colocadas no mercado. 

Em Portugal, foram registadas cerca de 200 substâncias, 
o que representa 2,0% do total de substâncias 
registadas na ECHA. 

Na 1ª fase de registo houve um total de 217 registos por 
Portugal (correspondendo a 1,0 % do total de registos 

nível da UE; conhecimento e decisão informada 
sobre a importação de produtos proibidos ou 
restringidos na UE.
• Promover o desenvolvimento de métodos 
alternativos de avaliação dos perigos das substâncias.
• Reforçar a competitividade e a inovação.
• Garantir a livre circulação das substâncias no 
mercado interno da UE.

 

submetidos a nível da UE, 20 723), enquanto na 2ª 
fase as empresas sediadas em Portugal submeteram 
apenas 0,3% (28 registos) do valor total de registos 
submetidos à ECHA, 9 030.Já foi iniciada a 3ª fase de 
registo, cujo prazo termina em maio de 2018, estando 
já registadas, em agosto de 2016, mais de 3 000 novas 
substâncias, número que tendencialmente sofrerá um 
acréscimo exponencial até ao final deste prazo, altura 
em que teremos finalmente uma imagem completa 
dos produtos químicos utilizados na Europa que nos 
permitirá evoluir para um ambiente cada vez mais 
seguro.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
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As substâncias identificadas como substâncias que 
suscitam elevada preocupação são incluídas na lista 
de substâncias candidatas a autorização. A inclusão de 
substâncias nesta lista iniciou-se em 2008, abrangendo, 
até ao final de 2015, 168 substâncias. O ano de 2012 foi o 
que registou maior número de inclusões – 67 substâncias. 
Em 2015, foram incluídas 7 substâncias na lista candidata. 
Até agosto de 2016, apenas foi acrescentada uma 
substância à lista.

Relativamente às exportações de Portugal, verifica-
se que o número de produtos químicos exportados, 
abrangidos pelo Regulamento PIC, apresentou um 
crescimento moderado até 2012, tendo decrescido 
desde então, sendo que, em 2014, não foi exportado 
qualquer produto químico. No que concerne a 2015, os 
valores voltaram a crescer, sendo similares aos de 2012.

O número de produtos químicos importados aumentou 
até 2012, mantendo-se estável desde então.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)
http://echa.europa.eu

A lista de substâncias sujeitas a autorização inclui um 
total de 31 entradas (algumas constituem grupos de 
substâncias). A última alteração a esta lista ocorreu em 
2014 com a inclusão de 9 entradas.

No início de 2016, a lista de substâncias/grupo de 
substâncias sujeitas a restrição continha um total de 64 
entradas, tendo sido eliminadas até à data 5 entradas. 
Durante 2015 foram alteradas 3 das entradas já existentes.
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DESCRIÇÃO 
A proteção da saúde humana e do ambiente exige 
particular atenção aos riscos relacionados com a 
utilização das biotecnologias, em particular dos produtos 
que resultam da modificação genética de seres vivos. 
A libertação no ambiente de OGM e a comercialização 
de produtos que contenham ou sejam constituídos por 
OGM devem por isso ser acompanhadas de instrumentos 
que proporcionem uma avaliação rigorosa dos riscos 
envolvidos. 

A libertação deliberada de OGM no ambiente e a 
colocação no mercado de produtos que os contenham 
ou por eles sejam constituídos, são regulamentadas pelo 
Decreto-Lei n.º 72/2003 que transpôs para o direito 
interno a Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho.

Na União Europeia (UE) só existe um OGM autorizado 
para cultivo – milho evento MON810 – que é cultivado nos 
seguintes países: Portugal, Espanha, República Checa, 
Roménia e Eslováquia.

O cultivo de OGM encontra-se regulamentado pelo 
Decreto-Lei n.º 160/2005 que regula o cultivo de 
variedades geneticamente modificadas, visando 

A ficha temática “Organismos geneticamente modificados” (OGM) quantifica a libertação 
deliberada de OGM no ambiente e a colocação no mercado de produtos que contenham ou sejam 
constituídos por OGM.

48. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

assegurar a sua coexistência com culturas convencionais 
e com o modo de produção biológico, estabelecendo 
as normas administrativas e técnicas que devem ser 
cumpridas para o cultivo destas variedades.

Esta ficha temática diz respeito a Portugal continental, 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e será 
atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Atuar preventivamente e na origem, avaliando o risco 
para a saúde humana e para o ambiente de ensaios 
experimentais, cultivo e colocação no mercado de 
OGM e aumentar a eficácia e a transparência do 
procedimento de autorização da libertação deliberada 
no ambiente e da colocação destes organismos no 
mercado [Decreto-Lei n.º 72/2003];
• Garantir o cumprimento da distância mínima de 
isolamento entre culturas, assegurando a coexistência 
de culturas geneticamente modificadas com outros 
modos de produção agrícola [Decreto-Lei n.º 
160/2005];
• Assegurar a rotulagem e a rastreabilidade dos OGM, 
ao longo de toda a cadeia alimentar [Decreto-Lei n.º 
168/2004].

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 
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Em 2016, a área ocupada em Portugal com o cultivo 
de milho geneticamente modificado MON 810 foi 7 
056,75hectares. Ainda que a área do continente nacional 
ocupada com o cultivo deste OGM tenha aumentado 

Tal como nos anos anteriores, a região do Alentejo 
foi a que apresentou em 2016 a maior área de cultivo 

Em 2015, na UE, a área de cultivo de milho 
geneticamente modificado, diminuiu cerca de 18,28% 
face ao ano anterior, abrangendo 116 870 hectares. 

desde 2005, a área cultivada com OGM tem-se mantido 
relativamente estável desde 2011 (cerca de 8 000 
hectares), tendo–se verificado uma diminuição  em 
relação a 2015 (cerca de 12%).

com milho geneticamente modificado.

Neste ano, os cinco países da UE que registaram 
o cultivo deste milho foram a Espanha, Portugal, a 
República Checa, a Roménia e a Eslováquia.
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Desde o início do cultivo de plantas geneticamente 
modificadas, a nível mundial, a cultura que apresenta 
anualmente maior área cultivada é a soja, seguida 
do milho, algodão e colza. Em 2015, foi reportada 
uma área total mundial com culturas geneticamente 
modificadas de 179,7 milhões de hectares, distribuída 
por 28 países, o que representa um decréscimo de 
1% em relação a 2014.

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
http://www.apambiente.pt/
International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications
http://isaaa.org/inbrief/default.asp
Direção Geral de Alimentação e Veterinária
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/
portal/DGV
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DESCRIÇÃO 
A radioatividade não é um fenómeno recente nem 
exclusivamente resultante da ação antropogénica. 
Com efeito, a Terra sempre esteve sujeita à radiação 
cósmica e da sua constituição sempre fizeram parte 
alguns radionuclidos (forma instável de um elemento 
químico que liberta radiação ionizante quando toma 
uma forma estável). Atualmente, e após a descoberta 
da radioatividade com consequente utilização 
em várias áreas de atividade, os radionuclidos 
presentes no ambiente poderão ter origem natural 
ou antropogénica. Resultam, basicamente, de quatro 
fontes principais:

• Exalação para a atmosfera de radão (Rn), 222Rn 
e 220Rn, formados através da desintegração 
radioativa do rádio (Ra), 226Ra e do 224Ra 
(constituintes naturais de solos e rochas) 
pertencentes às séries radioativas naturais 
do urânio e do tório, respetivamente, sendo 
um bom exemplo a ocorrência do chumbo 
(Pb), 210Pb, descendente de longo período de 
semidesintegração do 222Rn;
• Formação de radionuclidos cosmogénicos 
através da interação da radiação cósmica com 
gases atmosféricos como o carbono, o azoto e o 
oxigénio, como por exemplo o berílio (Be), 7Be;
• Radioatividade natural tecnologicamente 
aumentada, resultante da utilização industrial 
de matérias primas que contêm radionuclidos 
naturais;
• Radionuclidos artificiais, produtos de 
cisão e ativação, em virtude de atividades 
antropogénicas (testes nucleares, produção de 
energia elétrica por via nuclear, produção de 
radioisótopos, acidentes, etc.).

Independentemente da sua origem, os isótopos 
radioativos (átomos com o mesmo n.º atómico e 
diferente n.º de massa) podem ocorrer na atmosfera 
na forma gasosa ou particulada (associados ao 
aerossol atmosférico). Em geral, a forma particulada 
é a que assume maior significado de risco radiológico, 
uma vez que essas partículas, através dos processos 
de transporte e deposição atmosférica, interagem 
com a biosfera.

A vigilância radiológica do ambiente em Portugal, 
definida de acordo com as especificidades 
do País, é realizada através de programas de 
monitorização, que consistem na determinação da 
presença de radionuclidos artificiais e naturais em 

A ficha temática “Controlo radiológico do ambiente” monitoriza as concentrações de 
radionuclidos artificiais e naturais em compartimentos ambientais (atmosférico, aquático e 
terrestre) considerados vias diretas de contaminação para o Homem, de modo a assegurar o 
acompanhamento da exposição efetiva à radioatividade da população portuguesa.

49. CONTROLO RADIOLÓGICO DO AMBIENTE

compartimentos ambientais (atmosférico, aquático e 
terrestre) constituindo vias diretas de contaminação 
para o Homem. 

A exposição do homem à radioatividade pode afetar 
a sua saúde nomeadamente através de alterações 
genéticas e aparecimento de diversos tipos de 
neoplasias (leucemia, cancros do pulmão, pele, 
estômago, cólon, bexiga, mama e ovário, etc.). A 
exposição pode ser direta (nomeadamente por 
exposição do ser humano à fonte) ou por via indireta 
através do meio ambiente (ar, água, solo, alimentos) 
devido à introdução acidental daquelas substâncias 
no meio ambiente. 

Portugal mantém operacional uma Rede de 
Vigilância em Contínuo da Radioatividade do 
Ambiente (RADNET) capaz de detetar situações de 
aumento anormal de radioatividade no ambiente. A 
RADNET conta atualmente com 15 estações fixas, 
uma estação móvel (autoportada), uma estação 
móvel portável e duas estações portáteis. A rede 
mede em contínuo a radiação gama no ambiente, 
acionando um alarme quando os níveis de radiação 
medidos são superiores a um limiar predefinido, 
que corresponde ao triplo do valor médio medido 
em situação normal. Nesses casos, o alarme 
recebido na unidade central acionará os sistemas 
automáticos, sonoros e visuais, instalados na 
Agência Portuguesa do Ambiente, a quem compete 
a gestão da RADNET. 

Para além da RADNET, procede-se à monitorização 
radiológica do ambiente através de amostras de 
aerossóis, de águas de superfície, de componentes 
da cadeia alimentar e de refeições completas. Esta 
monitorização é realizada pelo Instituto Superior 
Técnico (IST).

Esta ficha temática diz respeito a Portugal 
continental, Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores e será atualizada anualmente.

OBJETIVOS E METAS
• Garantir que a RADNET se encontra operacional, 
possibilitando uma notificação imediata em caso 
de deteção de valores anómalos e proceder a uma 
resposta rápida e bem coordenada a nível nacional;
• Garantir a monitorização em rotina da 
radioatividade no ambiente, e a identificação de 
desvio nos valores com significado radiológico.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO 

A RADNET tem uma distribuição esparsa de 
estações, com uma disposição geográfica que 
toma como princípio garantir uma boa cobertura 

da zona da fronteira com Espanha e dos grandes 
centros populacionais de Portugal continental e das 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
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Relativamente aos valores médios anuais da taxa 
de dose de radiação gama no ambiente, os dados 
recolhidos entre 2000 e 2016, correspondem a valores 
do fundo radioativo natural do local onde ocorreu 
a medição. Este fundo radioativo natural varia em 
função da geologia local e da altitude, justificando os 
valores médios anuais consideravelmente diferentes 
entre as várias estações.

Pode ainda observar-se que as médias anuais para 
cada estação se têm mantido constantes ao longo 
dos anos apresentados, permitindo concluir que não 
houve alteração significativa dos níveis de radiação 

De acordo com estas medições, a concentração média 
mensal de partículas totais em suspensão (PTS) variou 
entre 12 μg m-3, em novembro de 2014, e 73 μg m-3, em 
abril de 2011. 

A concentração de atividade média mensal em 7Be 
variou entre 1,29±0,13 mBq m-3 e 6,27±0,39 mBq m-3, 
apresentando um valor médio de 3,32±0,11 mBq m-3. 

gama no ambiente, sendo que a situação se tem 
mantido normal do ponto de vista radiológico. 

A RADNET funcionou em contínuo, com uma 
disponibilidade temporal média de 99% de janeiro 
a outubro de 2016, não tendo ocorrido qualquer 
alarme por incremento anormal de radioatividade 
no ambiente.

O controlo da atividade existente na atmosfera 
tem sido realizado por amostragem contínua de 
aerossóis, no campus de Sacavém do IST, onde está 
instalado o Reator Português de Investigação (RPI).

As concentrações de atividades médias mensais mais 
elevadas de 7Be ocorreram em junho de 2012 e janeiro 
de 2013, 6,18±0,21 mBq m-3 e 6,27±0,39 mBq m-3, 
respetivamente.

No caso do 210Pb, a concentração da sua atividade 
média mensal variou entre 0,06±0,00 mBq m-3 e 
1,28±0,05 mBq m-3, com um valor médio anual de 
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0,33±0,01 mBq m-3.

A variação da concentração média mensal e anual 
para os radionuclidos detetados em aerossóis e para 
as partículas totais em suspensão (PTS) para os nos 
últimos anos encontra-se dentro do expectável.

Estes dados não apresentam valores anormais nem 
risco para a população e para o ambiente e indicam que 
o RPI não tem contribuído para qualquer agravamento 
da qualidade do ar no local de monitorização.

A radioatividade em águas superficiais pode ser 

A vigilância de radioatividade devida a radionuclidos com 
origem antropogénica, césio-137 (137Cs), estrôncio-90 
(90Sr) e trítio (3H), em águas superficiais tem sido 
assegurada nos rios Tejo, Zêzere, Douro, Mondego e 
Guadiana também pelo LPSR.

No rio Tejo, a amostragem da água superficial é feita 
mensalmente em Vila Velha de Ródão, sendo também 
colhidas e analisadas amostras de sedimentos, peixes e 

devida aos radionuclidos dissolvidos na fase aquosa 
e/ou aos radionuclidos adsorvidos nas partículas em 
suspensão podendo eventualmente ser incorporada 
nos sedimentos e nos organismos vivos. Além dos 
radionuclidos de origem natural, tais como, 238U, 
232Th, 226Ra, 228Ra, o 222Rn e descendentes, podem 
ainda ser detetados o 3H (normalmente de origem 
antropogénica) e os radionuclidos 137Cs e 90Sr. Estes 
radionuclidos são produtos de cisão resultantes do 
funcionamento de centrais nucleares que podem ser 
libertados para o ambiente em condições normais e/
ou após um acidente nuclear.

plantas aquáticas.
 
As atividades em césio-137 (137Cs) e estrôncio-90 (90Sr) 
em águas de superfície, em Vila Velha de Ródão, mantêm-
se relativamente constantes, sem grandes variações de 
ano para ano. De notar que, em algumas determinações 
de 137Cs e de 90Sr, os valores obtidos são inferiores aos 
limites de deteção da técnica utilizada, pelo que os 
valores apresentados não possuem incerteza.
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Relativamente à atividade em 3H, também em 
Vila Velha de Ródão, esta tem vindo a variar ao 
longo dos meses e dos anos. Essa variação pode 
estar relacionada com o normal funcionamento 
das Centrais Nucleares Espanholas cujos efluentes 
são descarregados no rio Tejo e com o sistema de 
descargas das barragens hídricas ao longo do rio 
Tejo. A análise do gráfico indica atividades abaixo dos 
valores limite para a população e para o ambiente. 

Paralelamente, a avaliação do nível de radioatividade 
na dieta mista fornece uma indicação da potencial 
contaminação radioativa do Homem através da cadeia 
alimentar. Essa avaliação é feita através da análise de 
alimentos individualizados ou da refeição completa, 
sendo a refeição completa mais representativa da 
dieta mista.

De acordo com os dados do Programa de 
Monitorização Radiológica Ambiental IST, os 
resultados do programa de controlo radiológico dos 
alimentos considerados como principais constituintes 
da dieta portuguesa (dieta mista) demonstram um 
nível de radioatividade artificial bastante baixo.

Do vasto conjunto de resultados obtidos, entre 
2010 e 2014, para os diferentes tipos de amostras, 

conclui-se que os teores de radioatividade se 
situam dentro da gama dos valores obtidos em 
anos anteriores. As concentrações de atividade dos 
radionuclidos de origem natural, designadamente das 
famílias do urânio e do tório e o potássio-40 (40K), 
são valores típicos do fundo radioativo natural, isto 
é, não alterados pela ação humana. As concentrações 
de atividade dos radionuclidos de origem artificial, 
designadamente 137Cs, 90Sr e 3H, são muito baixas 
e, frequentemente, abaixo dos valores da atividade 
mínima detetável. 

Dos resultados da monitorização radiológica do 
ambiente a nível nacional obtidos para os diferentes 
tipos de amostras (aerossóis, água da chuva, águas 
de superfície, águas para consumo humano, produtos 
alimentares, leite, sedimentos, solos, etc.), entre 
2010 e 2014, conclui-se que são baixos e que se 
situam dentro da gama dos valores obtidos em anos 
anteriores. 

MAIS INFORMAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt 
Sistema Nacional de Informação de Ambiente 
(SINAmb): Indicadores de Monitorização
http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm
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Rede de Alerta de Radioatividade no Ambiente
http://radnet.apambiente.pt/
Plataforma EURDEP
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/
Home/Default.aspx
Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica
http://www.itn.pt/sec/psr/




