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O PROGRESSO AMBIENTAL EM PORTUGAL TEM VINDO A MELHORAR, MAS ENFRENTA ALGUNS DESAFIOS 
DEVIDO À DIFÍCIL SITUAÇÃO ECONÓMICA.

Na primeira década de 2000, a economia de Portugal cresceu a uma 
taxa relativamente modesta em comparação com outros países 

da OCDE. Tem vindo a ocorrer uma mudança dos combustíveis fósseis 
para as energias renováveis no cabaz energético, e um reforço signifi-
cativo das políticas e instituições ambientais, o que permitiu a Portu-
gal melhorar a qualidade ambiental de vida das pessoas (Figura 1). 

Figura 1. Ar e clima e espécies ameaçadas de extinção

O progresso ambiental em Portugal tem vindo a 
melhorar, mas enfrenta alguns desafios devido à 
difícil situação económica…

Existem oportunidades para melhorar a inte-
gração das políticas económica e ambiental. 

As políticas ambientais foram consolidadas 
e reforçadas...

... contudo, mais poderia ser feito para envolver o 
público de uma forma construtiva no processo de 
tomada de decisão em matéria 
de ambiente...

... e por forma a criar melhores incentivos para o 
envolvimento do sector privado no domínio 
do ambiente. 

Portugal tem feito bom uso das oportunidades 
decorrentes de ser membro da União Europeia.

Atingir as metas Quioto para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) 
será um desafio. 

As energias renováveis desempenham um papel 
importante na política energética e climática 
de Portugal.

...no entanto, mais deveria ser feito para reduzir a 
procura de energia e as emissões provenientes dos 
transportes.

Foram introduzidas políticas inovadoras para a 
gestão da zona costeira e do meio marinho, mas a 
sua implementação continua a ser um 
desafio.
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No entanto, subsistem alguns desafios ambientais importantes: 
os efluentes domésticos continuam a afectar a qualidade da 
água, os resíduos industriais e urbanos continuam a aumentar, en-
quanto o rápido crescimento do turismo, serviços, comércio, 
transporte e necessidades relacionadas com a energia exercem 
pressões sobre os habitats naturais e sobre a biodiversidade.

A economia Portuguesa foi gravemente afectada pela crise económi-
ca e financeira mundial, e enfrenta actualmente um período no 
qual a consolidação orçamental será uma das principais prioridades 
tendo por objectivo resolver um forte défice orçamental. Neste 
contexto, o principal desafio a curto prazo para Portugal será au-
mentar a relação custo-eficácia das políticas ambientais, para faz-
er mais com menos. A longo prazo, Portugal deverá integrar o am-
biente nas reformas estruturais que estão em curso, por forma a 
aumentar a produtividade e a competitividade de longo prazo. Ex-
istem oportunidades em sectores como as energias renováveis para 
que se possa avançar no sentido de um crescimento mais verde em 
que  as políticas económicas e ambientais se reforcem mutuamente.
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Em 2008-09, a economia de Portugal entrou em recessão como consequência da desaceleração económica mundial. 
O governo respondeu com a adopção de um pacote de estímulo, no qual cerca de 18% das medidas eram relaciona-

das com o ambiente, o equivalente a 0,15% do PIB. Apoio à eficiência energética, tecnologias de energias renováveis 
e investimento na produção eléctrica e em redes inteligentes (smart grids) constituíram o núcleo das medidas de 
estímulo”verdes”. Isto reflecte a prioridade que Portugal coloca na redução da dependência 
energética externa e na redução das emissões domésticas de gases com efeito de estufa 
procurando, desta forma, melhorar a competitividade global de longo prazo. O estímulo 
fiscal ajudou a estabilizar a economia no curto prazo. No entanto, as finanças públicas 
do país deterioraram-se pelo que a consolidação orçamental será uma das principais 
prioridades para os próximos anos.

Reformar o sistema tributário, através da expansão dos impostos relacionados com o ambiente 
e da eliminação dos incentivos fiscais e subsídios prejudiciais ao ambiente poderiam ajudar a 
consolidação orçamental sem comprometer a recuperação económica, oferecendo melhores 
incentivos para o ambiente. Conforme recomendado pela OCDE no Relatório do Desempenho 
Ambiental de 2001, Portugal fez progressos na profusão do uso de impostos relacionados com o 
ambiente. Introduziu impostos sobre resíduos e água, um imposto sobre lâmpadas não eficientes, e a transformação 
do imposto sobre veículos agora baseado nas emissões de CO2. A receita proveniente de impostos ambientais 
aumentou durante o período em análise, tendo atingido cerca de 8% do total das receitas fiscais, bem acima da 
média da OCDE (Figura 2). Essa receita é parcialmente alocada a fundos específicos geridos por entidades diversas 
e destinados a fins ambientais. Esses recursos precisam ser geridos cuidadosamente para assegurar que têm uma 
finalidade bem justificada e que não serão mantidos uma vez atingidos os seus principais objectivos. O Pacto de Es-
tabilidade e Crescimento de 2010-13 prevê o fortalecimento de medidas fiscais relacionadas com o ambiente, com 
vista a uma melhor manutenção da sua função de incentivo e por forma a melhorar a sustentabilidade fiscal.

Figura 2. Impostos relacionados com o ambiente

No entanto, as isenções de impostos sobre produtos (tais como produtos energéticos), e as categorias de utili-
zadores (tais como agricultores), foram adoptadas por razões sociais. Da mesma forma, muitos municípios que 
fornecem directamente serviços de água e resíduos não transferem as taxas de água e resíduos para os consumi-
dores. Tais medidas são geralmente uma forma onerosa de prosseguir objectivos de equidade; implicam perdas de 
receitas fiscais, distorcem a concorrência e as decisões de investimento e, através da redução dos preços do con-
sumo final, podem reduzir os incentivos à utilização eficiente de energia e dos recursos naturais. Estas desvanta-
gens podem ser evitadas, e os objectivos sociais alcançados de forma mais eficiente, fornecendo um apoio es-
pecífico para os grupos afectados. Genericamente, a redução faseada dos benefícios fiscais relacionados com 
a energia é uma das formas mais eficazes de reduzir o consumo energético do que fornecer créditos e incentivos 
fiscais para as famílias e empresas investirem em eficiência energética e equipamentos de energias renováveis. 

AS POLÍTICAS AMBIENTAIS TÊM SIDO CONSOLIDADAS E REFORÇADAS...

EXISTEM OPORTUNIDADES PARA MELHORAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÓMICA 
E AMBIENTAL.

Portugal tem desenvolvido um enquadramento de planeamento e de programação ambiental abran-
gente, que corresponde em grande medida aos requisitos da União Europeia (UE). Várias leis-quadro 

foram promulgadas incluindo a Lei da Água de 2005, a Lei de Resíduos de 2006, e a Lei da Natureza de 2008.
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A promulgação de leis e regulamentos colocou inicialmente a comunidade de negócios diante de um complexo con-
junto de requisitos ambientais. A situação melhorou desde a introdução, em 2006, de programas governamentais 
como “Legislar melhor” e o Simplex que visam melhorar a qualidade das leis, reduzir os encargos administrativos 
para as empresas e facilitar o acesso à legislação por meio da publicação electrónica da regulamentação e codifi-
cação do direito. Outro passo para simplificar o processo regulamentar e fortalecer a sua eficácia foi tomado em 
2008 com a adopção de uma lei que estabeleceu o Regime de Actividade Industrial. Contudo, são necessários es-
forços adicionais para sistematizar e simplificar as exigências ambientais e reduzir os custos do seu cumprimento. 
O regime de emprego por parte das instituições ambientais, a todos os níveis, deve ser cuidadosamente avaliado 
para garantir que os recursos humanos são suficientes para alcançar os objectivos políticos de uma maneira que 
minimize os custos administrativos de implementação, e reduza a incerteza para a comunidade empresarial.

Quadro 1. Principais tendências ambientais durante a primeira década do século XXI.

As emissões dos principais poluentes do ar têm diminuído enquanto a economia cresceu. As emissões de óxidos de enxofre diminuíram 
64% entre 2000 e 2008, em comparação com uma média de -28% para a OCDE no seu todo. Portugal está no bom caminho para cumprir 
as suas metas de emissão nacionais e internacionais para emissões atmosféricas. Contudo, as emissões de pequenas partículas não têm 
diminuído e os incidentes locais de poluição do ar ainda ocorrem nas grandes cidades, com potenciais impactos para a saúde da população 
provocados pelo ozono ao nível do solo.

Reduções substanciais de azoto e fósforo provenientes da agricultura contribuíram para melhorar a qualidade da água e para a di-
minuição da concentração de nutrientes em rios e reservas de água. A percentagem da população servida por estações públicas de trata-
mento de águas residuais aumentou de 50% em 2000, para 70% em 2008, embora este valor seja inferior ao objectivo de 90% estabelecido 
para 2013. A qualidade das águas balneares costeiras tem melhorado. Embora a qualidade da água dos rios também tenha melhorado, é baixa 
em 40% dos rios. A qualidade insatisfatória da água nos reservatórios é um motivo de preocupação. Apenas 7% das águas subterrâneas foram 
classificadas como estando em risco.

A produção de resíduos continuou a aumentar. O aumento foi mais lento do que o crescimento económico e que o consumo privado 
durante 2001-10, mas o crescimento da quantidade de resíduos tem acelerado desde 2007. Realizaram-se progressos na gestão de resíduos, 
nomeadamente no controlo de descargas ilegais, que anteriormente tinha sido uma preocupação. Todos os municípios instituíram sistemas 
de recolha de resíduos eficientes para resíduos mistos. Um sistema eficiente de infra-estruturas de tratamento de resíduos está em funciona-
mento, inclusive para resíduos perigosos. A recolha e tratamento de pilhas e acumuladores usados, resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, óleos usados, veículos em fim de vida, pneus usados e de embalagens está sujeita aos regimes de Responsabilidade Alargada do 
Produtor, e foram feitos esforços para fazer a ligação desses sistemas com os mercados para os recursos recuperados e reciclados. As tarifas de 
recolha de resíduos urbanos têm sido aplicadas em muitos municípios, mas nem sempre proporcionam incentivos suficientes para a redução 
de resíduos.

Portugal reformulou as leis e os planos para a gestão da natureza e da biodiversidade. Novas ferramentas de gestão têm sido im-
plementadas e novas fontes de financiamento mobilizadas, tanto a nível nacional como da UE. A monitorização de espécies foi refor-
çada. A extensão das áreas protegidas é comparável à média da OCDE. Portugal designou 22% do seu território como parte da rede 
Natura 2000. Apesar destes esforços, a perda de biodiversidade continua. A degradação dos habitats é também motivo de preocupação.

Em paralelo com a simplificação da regulamentação, foram tomadas várias medidas para assegurar um melhor 
cumprimento dos requisitos ambientais. Os procedimentos de fiscalização ambiental têm vindo a tornar-se mais eficazes, 
com base na avaliação dos riscos e apoiados por esforços de promoção do cumprimento. Ao lidar com as violações das leis 
ambientais, os procedimentos administrativos têm-se mostrado mais eficientes, mas raramente são utilizados os 
processos criminais. Não obstante, são necessários mais esforços para aplicar os escassos recur-
sos de fiscalização ambiental de uma forma mais eficaz. Novas adaptações dos procedimentos adminis-
trativos, uma melhor orientação das acções de fiscalização com enfoque nas violações graves, e cam-
panhas de promoção do cumprimento orientadas para sectores específicos, podem ajudar nesse sentido.
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Figura 3. Indicadores ambientais seleccionados



Portugal desenvolveu um sistema abrangente de informação ambiental, ampliou a participação do público e melhorou 
o acesso à justiça, que são os três “pilares” da Convenção de Aarhus, ratificada por Portugal em 2003. Uma lei de 

2006 sobre acesso à informação ambiental e as condições da sua aplicação, fortaleceram o acesso a um sistema já bem 
estabelecido para a divulgação de informação ambiental ao público. Os relatórios anuais do Estado do Ambiente são 
apresentados ao Parlamento para apoiar a discussão do Orçamento de Estado. No entanto, a participação dos cidadãos 
na tomada de decisões ambientais ainda é limitada por um fraco movimento das organizações não-governamentais 
(ONG). O acesso à justiça é restringido por processos judiciais morosos e pelas dificuldades que os tribunais encontram 
ao decidir sobre questões ambientais. Medidas adicionais devem ser tomadas para apoiar a participação construtiva 
das ONG ambientais na tomada de decisões e para reforçar os procedimentos de diálogo com os parceiros sociais. 

Portugal aderiu à UE em 1986 e beneficiou significativamente com esta adesão. Durante a década de 2000, um grande 
esforço foi feito para transpor as directivas ambientais e para tirar partido das oportunidades de financiamento 

concedido pelos Fundos Estruturais e de Coesão da UE. Durante o período de programação 2000-06, o contributo da 
UE para os investimentos relacionados com o ambiente foi mais de 2,3 bilhões de euros, o equivalente a 9% dos fundos 
comunitários atribuídos a Portugal. Programas para a atribuição e utilização de fundos comunitários têm sido cada vez 
mais baseados numa análise rigorosa das necessidades de investimento e na identificação de indicadores de progresso 
adequados. Estes têm contribuído para melhorar o desempenho ambiental e a capacidade administrativa das regiões 
portuguesas e, em última análise, para melhorar a qualidade de vida. Têm sido feitos investimentos significativos nos 
domínios da água potável, tratamento de águas residuais, gestão de resíduos, e, mais recentemente, nas tecnologias 
de energia limpa. Apesar deste financiamento, serão necessários fundos públicos adicionais consideráveis no futuro 
próximo, se se pretendem atingir as metas ambiciosas estabelecidas para a expansão das infra-estruturas relacio-
nadas com o ambiente. Os custos de financiamento de operação e manutenção periódica também serão um desafio.

Durante a década de 2000, Portugal começou a desempenhar um papel mais activo na UE e a conseguir in-
fluenciar o desenvolvimento de políticas. A política marítima é um exemplo. Durante a sua Presidência 
da UE em 2007, Portugal ajudou a lançar as bases para a política Europeia sobre a Escassez de Água e Seca. 
Também promoveu políticas para combater as alterações climáticas e para a protecção da biodiversidade. 

...MAS MAIS PODIA SER FEITO PARA ENVOLVER O PÚBLICO DE FORMA CONSTRUTIVA NA 
TOMADA DE DECISÕES EM MATÉRIA DE AMBIENTE...

... E PARA CRIAR INCENTIVOS MAIS EFICAZES PARA O ENVOLVIMENTO ACTIVO DO SECTOR 
PRIVADO NO AMBIENTE.

O papel do sector empresarial no financiamento de despesas com o ambiente tem aumentado durante o período 
de revisão, principalmente com investimentos em tecnologias de fim-de-linha. No entanto, o sector público con-

tinua a ser responsável por cerca de dois terços do total da despesa ambiental, incluindo o financiamento canalizado 
por fontes da UE. Enquanto a maior parte deste financiamento tem apoiado as infra-estruturas ambientais, uma 
prioridade crescente tem sido dada a fontes de energias renováveis e à eficiência energética, reflectindo uma maior 
ênfase em sectores inovadores e em soluções mais avançadas do que as questões tradicionais de gestão ambiental.  

É possivel comprovar que as empresas ambientais e o emprego relacionado tem aumen-
tado nos últimos anos, especialmente nos sectores das renováveis, resíduos e recur-
sos hídricos. Os clusters da energia eólica e solar são bons exemplos de desenvolvimen-
to, ecológico integrando a geração de energia proveniente de fontes renováveis, com a 
produção da tecnologia e equipamentos necessários, e com a criação de emprego. No en-
tanto, a balança comercial em tecnologias ambientais e de energias renováveis continua 
negativa. A parte destinada a investigação e desenvolvimento (I&D), nomeadamente I&D 
relacionados com o ambiente, na despesa pública, continua a ser muito baixa. A mão-
de-obra no sector de bens e serviços ambientais é ainda composta maioritariamente por 
trabalhadores pouco qualificados. Portugal precisa de continuar a promover a eco-ino-
vação e melhorar suas capacidades de mão-de-obra, com vista a aumentar a produtivi-
dade, competitividade internacional e as perspectivas de crescimento da sua economia. 

PORTUGAL FEZ BOM USO DAS OPORTUNIDADES DECORRENTES DA SUA CONDIÇÃO DE 
MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA.
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No entanto, Portugal deverá assumir mais as suas responsabilidades relacionadas com a adesão à UE. Por exemplo, 
a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) representa 0,23% do seu rendimento nacional bruto, bem abaixo da meta 
mínima de doadores CAD-UE de 0,51%, e da meta da ONU de 0,7%. A ajuda para o ambiente, água e saneamento 
representou cerca de 1% da APD total, refletindo a baixa prioridade dada a estas áreas na cooperação portuguesa 
para o desenvolvimento. O compromisso de Portugal de 36 milhões de euros, efectuado no âmbito do Acordo de 
Copenhaga para o financiamento de arranque rápido ao longo de 2010-2012, é um passo na direcção certa. 

Historicamente, Portugal tem sido altamente dependente das importações de petróleo e carvão. 
Nos últimos anos, diversificou a sua oferta de energia através da transição para o gás natu-

ral e de um maior desenvolvimento das energias renováveis (Quadro 2). Como resultado, nos úl-
timos anos foi necessária menos energia e houve menos GEE emitidos por unidade de produção.

Como em muitos outros países, os mecanismos de apoio às energias renováveis são baseados em sistemas de tarifação 
“feed-in”, benefícios fiscais e pequenos níveis de subsídios para o investimento. As tarifas portuguesas de “feed-in” 
são compatíveis com tarifas semelhantes de outros países da UE. Portugal está entre os países com maior eficácia de 
investimento. Espera-se que o sector das energias renováveis venha a criar directamente cerca de 10.000 postos de 
trabalho. Portugal tem como objectivo desenvolver actividades industriais ligadas ao sector das tecnologias renováveis 
e se tornar um exportado r líquido de tais tecnologias, especialmente a eólica e a solar. Um cluster industrial ligado à 
energia eólica tem sido desenvolvido, com um orçamento de 1.750 milhões de euros, envolvendo a criação de cerca de 
1.700 postos de trabalho directos e 4.500 indirectos. Um programa ambicioso para desenvolver 180.000 veículos eléc-
tricos e 25.000 pontos de carregamento em 2020 está intimamente relacionado com o programa de energias renováveis.

Portugal deve reforçar os esforços para garantir que os projetos de energias renováveis sejam avaliados no quadro da 
sua estratégia energética, tendo em conta os efeitos cumulativos dos impactes ambientais, opções alternativas e os 
impactes das medidas de financiamento sobre as tarifas de electricidade. Essas políticas devem ser avaliadas para ga-
rantir que não se sobrepõem com o Sistema de Comércio de Emissões da UE (UE ETS), e que o conjunto global de políticas 
para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e melhorar a segurança energética é economicamente eficaz. 
Deve também assegurar a mais ampla participação possível do público nos processos de avaliação de impacte ambiental.

AS ENERGIAS RENOVÁVEIS DESEMPENHAM UM PAPEL IMPORTANTE NAS POLÍTICAS 
ENERGÉTICA E CLIMÁTICA DE PORTUGAL...

ATINGIR AS METAS PÓS-QUIOTO PARA REDUZIR GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) SERÁ 
UM DESAFIO.

Sob o Acordo da UE de Repartição de Encargos, a meta de Portugal resultante do Protocolo de Quioto é a de 
limitar as emissões de GEE até um aumento de 27% no período 2008-12 em relação aos níveis de 1990. No 

período 2000-05, as emissões aumentaram, apesar de lento crescimento económico. Estas diminuíram a partir 
de 2005, principalmente devido a uma mudança para fontes de energia menos intensivas em carbono. Isto foi 
reforçado por medidas tomadas para dar cumprimento a uma série de directivas comunitárias relacionados com 
energia e clima, incluindo as relacionadas com o Sistema de Comércio de Emissões (ETS). A recessão económica 
também ajudou a reduzir as emissões (Figura 4). Em 2008, as emissões estiveram cerca de 3% acima da meta 
atribuída para 2008-12. Embora a meta de Quioto continue viável, incluindo através da participação em mer-
cados internacionais de carbono, o desafio será manter a recente diminuição das emissões de GEE quando se 
verificar a retoma do crescimento económico, com vista à consecução dos objectivos de Portugal para 2020. 

Figura 4. Emissões de CO2 por sector
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Até recentemente, de certa forma tem sido dada pouca atenção à contenção na procura de energia. 
A aprovação do Plano Acção Nacional de Eficiência Energética de 2008 foi um passo importante para 

abordar o aumento do consumo de energia, particularmente no sector comercial e residencial. No en-
tanto, não é claro se os fundos necessários para implementar o Plano estarão disponíveis, e se as medidas 
seleccionadas vão atingir a meta de poupança de energia ao custo mínimo. Tendo em vista os diferentes incen-
tivos para reduzir as emissões de GEE em sectores dentro e fora do UE ETS, há espaço para expandir as medi-
das de gestão da procura e para estabelecer os preços da energia que melhor reflictam os custos ambientais.

…AND TO CREATE BETTER INCENTIVES FOR PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT ON THE  
ENVIRONMENT.

Quadro 2. As energias renováveis em Portugal

O desenvolvimento reforçado das energias renováveis é fundamental para as estratégias de segurança energética, 
climática e de desenvolvimento económico de Portugal. As fontes de energias renováveis representam uma parcela de oferta 
de energia primária e de produção de eletricidade que é maior do que em muitos outros países da OCDE. No final de 2010, Portu-
gal estava no bom caminho para atingir a meta nacional ambiciosa de ter 45% de consumo bruto de electricidade a partir de FER.

A energia hidroelétrica é a fonte principal, embora atualmente apenas 46% do seu potencial seja explorado, com-
parando com 95% em países como França, Alemanha e Itália. Um programa nacional visa explorar 70% deste potencial 
através da construção de dez novas barragens. O programa é controverso. Embora tenha sido submetido a uma avaliação 
sócio económica e a uma avaliação ambiental estratégica, e cada barragem proposta tenha sido sujeita a avaliação de im-
pacte ambiental, foram levantadas preocupações devido aos impactos que as barragens podem ter sobre os fluxos de água 
e nos ecossistemas, e sobre o processo de consulta e a ponderação dada às alternativas. Por outro lado, as barragens po-
dem apresentar vantagens adicionais em termos de controlo de cheias e de secas e de mitigação dos riscos de incêndio.

O governo estabeleceu uma meta ambiciosa de 5.100 MW de capacidade eólica até 2012. Se essa meta for 
cumprida, Portugal terá a maior participação de energia eólica na produção de electricidade no mundo. O pro-
grama de energia eólica está ligado ao programa das hidroelétricas, porque o excedente de energia eólica será 
utilizado para encher as albufeiras de água, onde será armazenada até que a procura de eletricidade seja tal 
que a esta possa ser libertada através das turbinas das barragens recuperando parte da sua energia potencial.

A produção de electricidade a partir do potencial da biomassa é conseguida principalmente através 
de unidades termoelétricas que utilizam a biomassa florestal. Também é esperado um contribu-
to significativo da energia fotovoltaica para a consecução dos objectivos de Portugal em matéria de energias 
renováveis. A central de energia fotovoltaica de Moura, que está em expansão, poderá ser a maior da Europa.

... E REDUZIR AS EMISSÕES PROVENIENTES DOS TRANSPORTES.

O sector dos Transportes é o sector de maior consumo final de energia em Portugal e as respectivas emissões deverão 
continuar a crescer. A tributação de veículos com base nas emissões de CO2 e o programa de desmantelamento 

de veículos criaram fortes incentivos à utilização de veículos mais eficientes. No entanto, os ganhos de eficiência 
podem ser ultrapassados pelo aumento da escala de utilização dos veículos. Há potencial para abordar as emissões 
do sector dos transportes através de uma maior utilização de instrumentos económicos tais como a tarifação ro-
doviária, pagamento de estacionamento e taxas de congestionamento. O sucesso dos planos ambiciosos para veículos 
eléctricos irá depender do desenvolvimento atempado da rede elétrica e infra-estrutura de medição, bem como do 
desenvolvimento futuro das energias renováveis. É improvável que o ambicioso programa de biocombustíveis venha 
a alcançar o seu objectivo para 2010 de 10% do combustível total dos transportes. Este programa é mais caro que 
outras opções para redução de GEE, e existem dúvidas quanto aos seus reais benefícios ambientais e económicos.  

MAS... MAIS DEVE SER FEITO PARA REDUZIR A PROCURA DE ENERGIA...

Source:  OECD-IEA (2010), Energy Balances of OECD Countries. 
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1                      Environmental Performance review: Portugal 2011 HIGHLIGHTS

FORAM INTRODUZIDAS POLÍTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO DA ZONA COSTEIRA E DO 
MEIO MARINHO, MAS A SUA IMPLEMENTAÇÃO CONTINUA A SER UM DESAFIO.

A zona costeira de Portugal é um dos maiores patrimónios do país e onde vive 76% da população. É vital para o 
transporte e comércio, contém alguns dos mais valiosos habitats naturais e locais de interesse patrimonial, e é 

um destino turístico e de lazer favorito. No entanto, a erosão e as cheias exacerbam os problemas associados com 
a rápida urbanização, desenvolvimento industrial, e a redução de áreas importantes para a protecção da natureza 
e conservação da biodiversidade. Para além disso, existe a ameaça de longo prazo da subida do nível do mar, 
associada às alterações climáticas.

Durante a última década, Portugal reforçou significativamente o seu quadro de planeamento 
para a gestão das zonas costeiras e a base de informação subjacente. Com fundamento no 
conceito histórico de “domínio público marítimo”, foram aprovados nove Planos de Gestão da 
Zona Costeira em 2005, abrangendo toda a extensão da costa continental. O Programa Litoral 
2007-13 estabeleceu as prioridades para as acções previstas nesses planos, com enfoque em 
áreas onde as pessoas e as construções estão expostas a maior risco. Quatro iniciativas Polis 
Litoral lançadas em áreas prioritárias, em 2006, fornecem uma base inovadora para a gestão 
eficaz da zona costeira, nomeadamente na melhoria das praias e na prevenção da erosão 
(Quadro 3). A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, aprovada em 
2009, define um prazo de 20 anos para o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, 
abrangendo políticas de ordenamento costeiro em ambas as zonas marinhas e terrestres. As 
zonas costeiras estão também entre os sectores estratégicos da Estratégia Nacional de Adap-
tação às Alterações Climáticas.

Quadro 3. Polis Litoral

As operações integradas de requalificação e valorização da orla costeira (Polis Litoral) cobrem mais de 300 km de orla maríti-
ma, incluindo as margens de lagoas e estuários. Os principais objectivos das intervenções incluem: i) desenvolvimento de 
actividades económicas relacionadas com os recursos costeiros e associando-os à preservação dos recursos naturais; ii) pro-
tecção e reabilitação de zonas costeiras, a fim de promover a conservação da natureza e da biodiversidade, renaturalização 
e reestruturação de zonas lagunares e a preservação do património natural e paisagístico no âmbito de uma gestão susten-
tável; iii) prevenir e proteger pessoas, bens e sistemas contra os riscos naturais, e iv) promoção da fruição pública do litoral.

O financiamento, estimado em 322 milhões de euros entre 2007 e 2013, de acordo com os Planos Estratégicos para Inter-
venções, é providenciado pelo Estado (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério da Economia, 
Inovação e Desenvolvimento e Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações), municípios e sector privado, 
com o apoio dos fundos comunitários (Fundo de Coesão, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Europeu 
de Pescas). Quatro programas são geridos por empresas privadas. As empresas têm conselhos consultivos nos quais 
estão representadas as instituições relevantes do Estado e dos Município que coordenam acções nas zonas costeiras. 
Todas as operações das sociedades Polis Litoral estão sujeitas aos procedimentos de avaliação de impacte ambiental.

Apesar da elaboração destes planos, muitas vezes inovadores, a execução ficou aquém do previsto devido a insu-
ficiências de financiamento, competências repartidas e conflitos de interesses entre os vários intervenientes en-
volvidos. Um reforço dos sistemas de informação de base e das capacidades de análise poderia ajudar a fortalecer 
a implementação. Uma maior utilização de instrumentos económicos, em vez de instrumentos de regulamentação 
também poderá ser benéfica; tal poderia incluir, taxas de licença de construção, impostos sobre segundas hab-
itações, incentivos fiscais para a remediação de áreas industriais degradadas em zonas costeiras, um imposto de 
conservação da natureza sobre as licenças de construção, ou um imposto sobre ganhos de capital da venda de ter-
ras agrícolas aos agentes de desenvolvimento.

Instrumentos como estes podem oferecer melhores incentivos para o ordenamento do território e para o financia-
mento de infra-estruturas e aquisição de areas naturais frágeis e ameaçadas, para a protecção da natureza e a 
conservação da biodiversidade. Contudo, a aplicação de tais instrumentos deve ser incorporada nos mecanismos 
reforçados para coordenar a gestão da água, costeira e marinha, tanto horizontalmente quanto verticalmente. É 
necessária mais implementação coordenada dos diferentes instrumentos de gestão territorial, incluindo uma mel-
hor coerência na implementação do Plano Estratégico Nacional do Turismo, em particular nas áreas de conservação 
da natureza e de protecção da biodiversidade.
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Estes destaques apresentam factos chave, números e 
recomendações do Relatório do desempenho ambiental 
de Portugal de 2011, feito pela OCDE. O Relatório avalia 
o progresso de Portugal desde o anterior Relatório do 
Desempenho Ambiental de 2001.

Os destaques são baseados no relatório elaborado pela 
Direcção de Ambiente da OCDE, com a contribuição dos 
peritos de dois países examinadores: Áustria e França. 
O Grupo de Trabalho da OCDE sobre o desempenho 
ambiental discutiu o relatório na sua reunião de 29 de 
novembro de 2010, e aprovou a Avaliação e as Reco-
mendações.

As 28 recomendações políticas têm por objetivo apoiar 
as iniciativas de Portugal em matéria de:

•  crescimento verde;
•  implementação de políticas ambientais;
•  cooperação internacional;
•  integração energética e ambiental;
•  gestão da zona costeira.

Esta revisão é parte do Programa de Revisão do Desempenho Ambiental da OCDE, que fornece 
avaliações independentes do progresso dos países na consecução dos seus compromissos nacionais e inter-
nacionais em matéria de política ambiental, juntamente com recomendações políticas relevantes. Elas 
são conduzidas para promover a aprendizagem entre pares, para melhorar a responsabilização dos países 
perante  os outros e para com o público, e para melhorar o desempenho ambiental dos governos, individual 
e colectivamente. As avaliações são apoiadas por uma ampla gama de dados económicos e ambientais.

Cada ciclo de revisões do desempenho ambiental abrange todos os países membros da OCDE e países 
parceiros seleccionados.

Os relatórios mais recentes incluem: Noruega (2011), Japão (2010), Luxemburgo (2010), Irlanda 
(2010), Grécia (2009), Finlândia (2009) e Turquia (2008).

 

Mais Informação: 

Relatórios de Desempenho Ambiental de Portugal pela OCDE: 
www.oecd.org/env/countryreviews/portugal 

Programa de Relatórios de Desempenho Ambiental da OCDE: 
www.oecd.org/env/countryreviews 

Dados e Indicadores Ambientais: 
www.oecd.org/env/indicators 

Para mais informação sobre o Relatório, por favor contacte:
krzysztof.michalak@oecd.org
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