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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento refere-se ao Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (FCD) da Avaliação 

Ambiental (AA) do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte (RNT) 

de Eletricidade (PDIRT) para o período 2018 – 2027. 

O PDIRT e a Caracterização da RNT são dois instrumentos de planeamento da rede de transporte 

consagrados na lei. Este plano, no qual se definem as estratégias de expansão e modernização da 

RNT com um horizonte decenal e que, no caso vertente do PDIRT 2018-2027, abrange o período 

2018 a 2027. 

A proposta de PDIRT é elaborada pelo operador da rede de transporte (ORT) e apresentado nos 

anos ímpares, de acordo com o procedimento previsto nos Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 

fevereiro, e Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, nas suas atuais redações, e visa garantir o 

cumprimento das orientações nacionais de politica energética, a segurança do abastecimento e a 

existência de condições para o funcionamento do mercado de eletricidade, de acordo com os 

requisitos de segurança e de continuidade e de qualidade de serviço regulamentarmente 

estabelecidos. Este plano procura ainda assegurar a compatibilização com a rede nacional de 

distribuição, com a rede de transporte de eletricidade de Espanha e com o plano decenal europeu 

(TYNDP – Plano Decenal de Desenvolvimento das Redes Europeias, elaborado pela ENTSO-E). 

De acordo com o contexto legal vigente (Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), o PDIRT 2018-2027 está sujeito a Avaliação Ambiental uma 

vez que tem enquadramento no definido no artigo 3º: 

a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, 

transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano 

e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos 

mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação 

(revogado e atualmente substituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro); 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios, 

num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de proteção 

especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 10º do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro; 

c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como suscetíveis de 

ter efeitos significativos no ambiente. 

 

Ainda segundo a atual legislação, a REN aquando da preparação do seu plano, fica responsável não 

só pela elaboração da respetiva AA como por todas as atividades conexas, nomeadamente, 

determinação do âmbito da AA, consulta de entidades e do público sobre o âmbito da mesma, 

preparação do Relatório Ambiental, realização de consultas públicas e institucionais e 

apresentação da Declaração Ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente.  

Nesse contexto, este relatório tem como propósito: 

 Cumprir o definido no nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, no que concerne à 

definição de âmbito da AA, e; 

 Ser submetido à apreciação das Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE), pela DGEG 

e por outras entidades cuja pronúncia a REN, S.A. considere relevante, de acordo com o n.º 3 do art.º 3º 

do mesmo diploma. 
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O Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD) está organizado nos seguintes capítulos: 

1. Introdução, o presente capítulo onde se apresenta o referido relatório; 

2. Objetivos e Metodologia, da avaliação ambiental estratégica; 

3. Objetivos do Plano que inclui a descrição dos respetivos objetivos e estratégias;  

4. Definição dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD) onde se descreve o Quadro de Referência 

Estratégico (QRE), as questões estratégicas (QE) e as questões ambientais e de sustentabilidade 

(QAS) que constituem o enquadramento para a definição dos FCD a considerar. Neste ponto são 

ainda apresentados os resultados da Participação Institucional no workshop participativo para 

focalização da AAE, terminando-se com a identificação dos FCD; 

5. Caracterização dos Fatores Críticos para a Decisão, sistematização dos FCD na qual se engloba a 

justificação dos critérios e indicadores a utilizar na AA; 

6. Conclusão. 

Anexos, com a identificação do QRE associado à presente AA; com as entidades relevantes para a CP, 

com as fontes de informação, bem como com os resultados do workshop participativo realizado a 20-

Dez-2016. 

 

2 OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AAE 

A AA da proposta de PDIRT 2018-2027 tem como propósito primordial, identificar, descrever e 

avaliar, de um ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, as opções estratégicas que se 

colocam à expansão da RNT e criar condições para que o novo plano integre, a partir de um 

momento inicial, preocupações biofísicas, sociais e económicas. Deste modo dá-se-cumprimento à 

legislação em vigor. 

A preocupação de considerar a AA numa fase embrionária do PDIRT 2018-2027 tem como fator 

positivo a possibilidade de serem efetuados ajustes durante o desenvolvimento do mesmo, 

nomeadamente tendo em consideração os resultados das análises que decorrem em paralelo e das 

consultas públicas e institucionais já realizadas e a realizar em momento oportuno, permitindo 

que esta AA robusteça as estratégias do plano, em termos ambientais e de sustentabilidade, e 

constitua um pilar fundamental no processo de decisão. Assim, esta AA envolverá: 

 A análise das orientações e opções estratégicas do Plano e da respetiva contribuição para a prossecução dos 

objetivos próprios e do seu contributo para as metas e objetivos nacionais; 

 A análise dos constrangimentos e das potencialidades associadas às opções e alternativas estratégicas 

propostas, associadas à sua materialização física. 

 

A metodologia adotada reflete as orientações metodológicas constantes das Diretrizes da Agência 

Portuguesa do Ambiente e outras recomendações, nomeadamente as constantes dos seguintes 

guias metodológicos: 

 Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: orientações metodológicas, Ed. Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

 Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: orientações metodológicas para um 

pensamento estratégico em AAE, Ed. Agência Portuguesa do Ambiente e Redes Energéticas Nacionais, SA; 

 Simplified Resource Manual to Support Application of the (Kiev) Protocol on Strategic Environmental 

Assessment, Ed. United Nations, Economic Commission for Europe; 

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, Ed. 

European Union. 

e legislação sobre AAE em vigor: 
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 DL n.º 232/2007, de 15 de junho, que transpõe a Diretiva 2001/42, de 27 de junho, alterado pelo DL n.º 

58/2011, de 4 de maio; 

 Guia da UE para a Aplicação da Directiva 2001/42; 

 Protocolo de Kiev, aprovado pelo DL nº 13/2012, de 25 de junho. 

 

A abordagem seguida na avaliação ambiental possibilita o cumprimento das disposições legais 

atuais, nomeadamente no que concerne aos princípios subjacentes à elaboração do PDIRT 

2018-2027 e da respetiva Avaliação Ambiental, que se traduz nas quatro etapas sistematizadas na 

Figura 1. 

 
Figura 1 – Fases de implementação do modelo de pensamento estratégico, adaptado do Guia APA/REN 

 

É ainda relevante a definição do enquadramento deste pensamento estratégico numa vertente 

mais prática e concreta em relação ao PDIRT 2018-2027. Genericamente, pode-se estabelecer uma 

correspondência entre as fases de desenvolvimento do Plano e as diferentes etapas desta AA, que 

se apresentam de uma forma gráfica e resumida na Figura 2. 

Na fase inicial da definição das estratégias de expansão da rede, o principal foco e 

contextualização da avaliação ambiental assenta na definição dos FCD mais relevantes e dos 

respetivos critérios e indicadores de avaliação (e posterior monitorização) associados à visão 
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estratégica definida no plano. Serão estes os fatores que refletem os pontos fulcrais a avaliar e 

que estabelecem o enquadramento do processo de decisão e das orientações do plano, assim como 

as principais ações a desenvolver e condicionantes para a sua implementação. 

 

Figura 2 – Correspondência entre as fases de desenvolvimento da AAE e o processo de definição do modelo de 

expansão da rede 

 

Concluído o relatório dos FCD, o passo seguinte passa pela consulta às entidades que “em virtude 

das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais 

resultantes da aplicação do plano ou programa” para emissão de parecer sobre o âmbito da 

avaliação ambiental e a profundidade dos estudos a realizar no subsequente Relatório Ambiental, 

fim a que se destina o presente relatório. 

As etapas seguintes incluem a análise estratégica das alternativas de expansão da RNT, de 

acordo com os FCD previamente definidos, para os quais se avaliam as respetivas tendências de 

evolução, considerando os critérios e indicadores identificados para cada FCD e atendendo às 

orientações e informações fornecidas pela equipa que tem a seu cargo a elaboração do PDIRT. 

Nesta avaliação que envolve a definição das diretrizes de atuação para a sustentabilidade, inclui-

se a identificação das oportunidades e riscos das alternativas de expansão propostas, no contexto 

dos FCD definidos, dos cenários de evolução delineados pela equipa do PDIRT e das opções técnicas 

para a sua concretização. 

Por último, são identificadas diretrizes de monitorização, controlo e avaliação para a definição 

de um programa de seguimento do PDIRT, incluindo um quadro de governação institucional, com 

definição de níveis de envolvimento e responsabilidade institucional no seguimento do plano e na 

sua eventual revisão. 

Em termos documentais, além da elaboração do presente Relatório de FCD, será necessário um 

Relatório Ambiental (RA) que acompanhe a proposta de PDIRT 2018-2027 para, posteriormente, 

ser submetido a consulta pública e, finalmente, uma Declaração Ambiental (DA) que encerra o 

processo de avaliação e será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) juntamente com 

os relatórios finais do PDIRT e da AA. 
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3 OBJETIVOS DO PLANO 

3.1  Introdução 

A proposta de plano para a próxima década - PDIRT 2018-2027 – insere-se, relativamente a 

cenários anteriores a 2010, num contexto mais moderado no que diz respeito à evolução dos 

consumos e à projeção das metas nacionais para o aproveitamento da produção de energia a partir 

de fontes de energia renováveis (FER), com tradução nos Relatórios de Monitorização de Segurança 

e Abastecimento (RMSA). A proposta de Plano já observa esta realidade, ajustando-se em 

conformidade. 

Na elaboração do PDIRT o ORT deve atender a um conjunto de regras e obrigações que se 

encontram vertidas na legislação e regulamentação aplicável ao sector elétrico, de que se 

destacam os já referidos Decreto-Lei n.º 29/2006 e Decreto-Lei n.º 172/2006, nas suas atuais 

redações, a Diretiva n.º 2009/72/CE, de 13 de julho, o Regulamento da Rede de Transporte, o 

Regulamento de Qualidade de Serviço, o Regulamento de Operação de Redes, entre outros. 

O planeamento da futura RNT e as propostas de futuros investimentos para o PDIRT 2018-2027 

assentam em seis objetivos estratégicos que são indicados na Figura 3.  

 

Figura 3 – Objetivos estratégicos definidos pela REN na proposta de PDIRT 2018-2027 

 

Salienta-se que os projetos selecionados pelo ORT contribuem normalmente para múltiplos 

objetivos estratégicos que, por sua vez, estão associados aos diferentes motores desse 

investimento, a saber: 

 Cenários de oferta e procura de consumo de energia elétrica; 

 Metas para incorporação da potência instalada a partir de energias renováveis; 

  Integração dos mercados de eletricidade; 

 Qualidade de serviço. 

A RNT deve estar dimensionada para dar resposta às solicitações decorrentes de pontas de 

utilização, quer a um nível local, quer a um nível global da RNT, cumprindo com os critérios de 

segurança e de qualidade de serviço.  

No que à evolução da potência instalada em fontes de energias renováveis diz respeito em 

particular, tem-se verificado, face ao passado, um abrandamento nas taxas de crescimento dos 
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montantes de potência instalada em empreendimentos de origem eólica, mas, por outro lado, um 

incremento substancial no número de solicitações de informação de capacidade de rede para 

integração de energia baseada no recurso solar, com particular destaque para as zonas do Alentejo 

e Algarve. Este novo contexto determinou, no conjunto dos projetos que constituem o plano de 

desenvolvimento da rede, a consideração das estratégias de expansão da rede que se expõem no 

ponto seguinte. 

 

3.2  Estratégias de expansão da RNT  

No anterior PDIRT 20012-2017 (2022) foram avaliados novos eixos da RNT, essencialmente, para 

responder ao aproveitamento do potencial de produção de energia a partir de fontes renováveis 

existente em diversas zonas do território nacional. 

Entretanto, acompanhando o cenário macroeconómico recessivo que se verificou a partir de 2010, 

registou-se uma forte moderação na evolução do consumo e também a definição de uma progressão 

mais lenta relativamente às metas de integração de energia produzida a partir de FER.  

Neste novo contexto procura-se assegurar a viabilidade e sustentabilidade associada à produção 

de energias renováveis, tendo o ORT entendido que não seria necessário manter no horizonte deste 

PDIRT a mesma estratégia de expansão da rede.  

Assim, a proposta de novos grandes eixos para ligação de centros de produção eólica 

(maioritariamente no norte e centro de Portugal) foi adiada. Por outro lado, no que diz respeito à 

integração de novos centros de produção com base no recurso solar, face ao elevado número de 

manifestações de interesse em novos projetos desta natureza que tem vindo a ter lugar junto da 

REN, o ORT tem em curso estudos que visam potenciar condições para esta integração. 

Como já mencionado, as regiões do Baixo Alentejo e Algarve, são aquelas onde se regista uma 

maior apetência para projetos de produção de energia elétrica a partir de energia solar. Este facto 

conduziu ao estudo de novo eixo a 400 kV entre as subestações de Ferreira do Alentejo e de Tavira, 

passando pela de Ourique, a ser ampliada para este nível de tensão. Esta ligação já foi 

anteriormente avaliada no âmbito da AAE do PDIRT 2012-2027 (2022), onde se equacionaram as 

seguintes opções:  

 Estratégia Base: Nova ligação a 400 kV Ferreira do Alentejo – Ourique – Tavira:  

o Construção de um novo eixo de 400 kV, no interior do baixo Alentejo, ligando as subestações 

de F. Alentejo, Ourique e Tavira;  

o Ampliação da subestação de Ourique, de modo a integrar o nível de 400 kV. 

 

Atendendo à localização do potencial solar e às diversas manifestações de interesse no 

desenvolvimento de projetos para o aproveitamento deste recurso, considerou-se de interesse 

tomar como objeto de análise – além da “Estratégia Base”, duas novas alternativas de expansão 

da RNT: 

 Alternativa A 

o Estratégia base; 

o Nova ligação a 400 kV Divor - Ferreira do Alentejo. 

 Alternativa B 

o Estratégia base; 

o Nova ligação a 400 kV Divor – Alqueva. 
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A localização destas alternativas de ligação, que surgem num contexto de complementaridade, 

está assinalada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Representação esquemática dos projetos em avaliação 

 

Atendendo às estratégias de expansão da RNT previstas no PDIRT 2018-2027, procurou-se 

identificar e sistematizar, no Quadro 1, os principais problemas e potencialidades do investimento 

na RNT considerando, adicionalmente, as condicionantes e coadjuvantes associados aos principais 

instrumentos legais e estratégicos. 

 

Solução Base (SB)  
Alternativa A = SB +  
Alternativa B = SB +  
Linha existente a 400 kV 

SE Dívor 

SE Alqueva 

SE Ourique 

SE Ferreira  
do Alentejo 

SE Tavira 
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Quadro 1 – Quadro problema associado às estratégias de expansão da rede 

Problemas Potencialidades 

Território 

Potencial interferência com áreas urbanas e outros 

usos do solo sensíveis, incluindo potenciais reações 

adversas das populações 

Procura salvaguardar a integridade física do 

território  

Constrangimentos criados por instrumentos de 

ordenamento do território à materialização da RNT 

Incentiva a competitividade económica e a equidade 

social e territorial 

 Incentiva um desenvolvimento territorial mais 

equilibrado aproveitando o caráter descentralizado 

das FER 

 Aumenta a resiliência da rede face a cenários de 

alterações climáticas 

Energia e Alterações Climáticas 

Potenciar a RNT de condições para a integração de 

novas ligações à rede, provenientes de novos 

produtores de FER  

Investimento na RNT para acolher a produção de 

origem solar, de acordo com as Grandes opções do 

Plano 2016-2019 

Efeitos das alterações climáticas nas infraestruturas 

associadas à RNT 

Redução da dependência energética do país face ao 

exterior 

 Reforço das interligações energéticas  

 Melhoria da segurança de abastecimento 

 

Descarbonização da economia e contributo para o 

cumprimento das metas nacionais e europeias 

definidas para o sector electroprodutor 

Ambiente: Elementos naturais e humanos 

Potenciais interferências com áreas de conservação 

da natureza e biodiversidade 

Potencial de preservação e proteção de espécies e 

habitats 

Intrusão visual e alteração da paisagem Potencial de preservação do carácter, qualidades e 

valores da paisagem 

 Potencial de proteção e a conservação do património 

cultural e natural 

Potencial atravessamento de áreas com património 

cultural (arquitetónico e arqueológico) classificado 

ou inventariado  

Promover a qualidade ambiental, paisagística, 

natural e cultural 
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4 DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

4.1  Introdução 

Como mencionado previamente, os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) correspondem aos temas 

estruturantes de todo o processo de AAE, estabelecendo o âmbito e alcance da avaliação. O 

conjunto dos FCD, critérios e indicadores constituirão a matriz de avaliação que será utilizada na 

avaliação ambiental dos riscos e oportunidades de cada opção estratégica. 

A definição dos FCD da AAE do PDIRT 2018-2027 tem em consideração a natureza do objeto de 

avaliação e resultam da análise integrada das: 

 Principais questões decorrentes da análise do Quadro de Referência Estratégico (QRE) que fornece 

indicações relativamente às macropolíticas, planos, políticas e orientações estratégicas consideradas 

relevantes para os objetivos da AAE face às questões levantadas pelo PDIRT, das quais se extraem as 

temáticas, problemas e/ou orientações consideradas mais relevantes; 

 Questões Estratégicas (QE) que determinam a conjuntura estratégica, os objetivos e as linhas de força 

que norteiam o PDIRT; 

 Questões Ambientais e de Sustentabilidade suscitadas pelas estratégias de expansão pretendidas que 

decorrem de uma visão integradora dos Fatores Ambientais (FA) definidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de junho. 

 

Figura 5 – Esquema representativo da Fase Inicial da AAE que culmina na definição dos FCD 

 

Às questões mencionadas, juntam-se os resultados do workshop participativo, no qual foram 

apresentadas as estratégias de expansão da RNT para AAE, dando um cariz estratégico através do 

cruzamento da configuração futura da rede e das preocupações ambientais e de sustentabilidade 

resultantes dessas intenções. Nessa consulta direcionada às entidades com responsabilidade 

ambiental (ERA) foi realizado um trabalho de análise de eventuais constrangimentos e 

potencialidades, fortemente participado pelos presentes, que contribuíram para a consolidação 

dos FCD. 

 

Questões 
Estratégicas

(QE)

Questões 
Ambientais e de 
Sustentabilidade

(QAS)

Quadro de 
Referência 
Estratégica

(QRE)



Avaliação Ambiental do PDIRT 
para o período 2018-2027            

  
 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

Página 10 

4.2  Quadro de Referência Estratégico  

De acordo com o Guia de Boas Práticas para a AAE, o Quadro de Referência Estratégico (QRE) pode 

ser definido como o quadro das macropolíticas estratégicas da AAE, estabelecendo um referencial 

para a avaliação. Este quadro acolhe os objetivos ambientais e de sustentabilidade das 

macropolíticas estabelecidos em contextos internacionais, europeus e nacionais relevantes para 

a avaliação estratégica. O QRE deve fornecer as metas e orientações políticas que definem a 

direção estratégica. O QRE deve também reconhecer e considerar outras orientações relevantes 

de planeamento ou programáticas que possam ter sinergias ou conflitos com o objeto da avaliação, 

o que é um requisito legal. 

Considerando as linhas estratégicas delineadas pela REN, que são objeto da presente AA, para a 

definição do QRE identificaram-se e analisaram-se as políticas (Agendas, Estratégias e 

Convenções), planos e programas relacionados com o PDIRT, enquadradoras do Sector Elétrico e 

das suas orientações estratégicas, nos quais são definidas metas e objetivos específicos, nacionais 

ou internacionais que é necessário cumprir (no Anexo I apresenta-se uma descrição genérica de 

cada documento, juntamente com as orientações genéricas que decorrem da sua análise, com 

interesse para a AA do PDIRT 2018-2027). Neste anexo e para maior facilidade de leitura procurou-

se agrupar os documentos por grandes áreas temáticas). 

O critério de seleção dos documentos mais relevantes esteve associado aos objetivos do PDIRT e 

às consequências (positivas ou negativas) da sua materialização física. Salienta-se a sua 

interferência com o território e a população, com os objetivos nacionais e internacionais a 

que Portugal se comprometeu e para o qual a REN, enquanto operador da rede de transporte de 

energia elétrica, acaba por ser um agente facilitador indissociável e com as mais diversas áreas 

ambientais. O enquadramento destes temas, apresentado no Quadro 2, assenta em instrumentos 

legais de ordem superior que norteiam: 

 As linhas de desenvolvimento territorial pretendidas para Portugal, que mereceu a designação Território;  

 A contribuição da RNT para as estratégias associadas ao alcance das metas nacionais e internacionais a que 

Portugal se comprometeu nos domínios da Energia e das Alterações Climáticas; 

 A relação da RNT com diretivas estratégicas e constrangimentos associados a diversos fatores ambientais 

mencionados no artigo 6º do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, designados por Ambiente. 

Quadro 2 – Quadro de Referência Estratégico do PDIRT 2018-2027 

Território 

Contribuição para um desenvolvimento mais harmonioso, onde se avaliam questões de natureza territorial 
e económica e social, associadas à competitividade e às desigualdades territoriais e sociais, nomeadamente: 

 Materialização física da RNT (linhas, subestações e postos de corte e de seccionamento e de transição); 

 Localização dos centros de produção; 

 Disparidade espacial do consumo de energia elétrica; 

 Contraste espacial dos principais espaços de produção e de consumo; 

 Promoção de incorporação da energia produzida pelos novos centros de produção FER. 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Política de Coesão Europeia 

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Programa Nacional para a Coesão Territorial 

Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

Europa 2020 
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Portugal 2020 

 Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 

 Compete 2020 

 Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

 Programa Operacional Capital Humano 

Energia e Alterações Climáticas 

Contribuição para o setor energético, englobando a produção, o transporte da energia e o respetivo 
potencial de produção, transformação e consumo, onde se avaliam questões associadas ao mercado da 
energia, à eficiência energética, à diversificação de fontes primárias de energia (mix energético) e à 
mitigação e adaptação às alterações climáticas, conducentes: 

 A uma maior competitividade, crescimento e independência energética e financeira do país; 

 À segurança de abastecimento; 

 A uma progressiva descarbonização da economia; 

 À minimização dos impactos negativos associados às Alterações Climáticas; 

 Ao incremento da resiliência dos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

Acordo de Paris 

V Relatório de avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

Quadro Europeu Clima-Energia para 2030 

 Diretiva Energias Renováveis 

 Diretiva de Eficiência Energética 

 Pacote Europeu Energia-Clima para 2020 

Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) 

 Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 2013-2020 (PNAER 2020) 

 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013-2016 (PNAEE 2016) 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) 

 Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

Compromisso para o Crescimento Verde 

Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 

Grandes Opções do Plano para 2016-2019 

Ambiente 

Contribuição para o desenvolvimento da RNT, respeitando as orientações estratégicas ou programáticas 
associadas à componente natural e humana do ambiente e à salvaguarda da qualidade ambiental, 
conducentes: 

 À conservação e proteção dos elementos naturais (biodiversidade, fauna e flora); 

 À conservação e proteção dos elementos patrimoniais (arquitetónicos e arqueológicos); 

 À adequada integração da RNT na paisagem. 

Lei de Bases da Política de Ambiente 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB 2020 – proposta de revisão) 

 Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

 Convenção Ramsar 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

 Estratégia Nacional para as Florestas 

Convenção Europeia para a Paisagem 
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 Outras orientações para a implementação da Convenção Europeia da Paisagem 

Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural 

 Proposta de Alteração da Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural 

 Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Imaterial 

Carta Europeia do Património Arquitetónico 

 Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa 

Lei de Bases da Política do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural 

Convenção para a Proteção do Património Arqueológico 

 

De uma forma resumida, a leitura dos documentos associados a orientações e diretrizes 

estratégicas, assim como dos instrumentos legais em vigor permitiu sistematizar, para as 

diferentes relações estabelecidas da RNT, as seguintes ações: 

 

No território: Para a Energia e as Alterações 
Climáticas: 

Nos vários domínios ambientais 

 Salvaguardar a integridade 
física do território 
considerando, sempre que 
possível, os princípios e os 
critérios subjacentes a opções 
de localização de 
infraestruturas, equipamentos, 
serviços e funções patentes 
nos instrumentos de gestão 
territorial 

 Reduzir a dependência 
energética do país face ao 
exterior 

 Promover a conservação e a 
proteção de espécies e 
habitats 

 Promover a competitividade 
económica 

 Reforçar, no contexto europeu, 
as interligações energéticas e 
consolidar o mercado ibérico 
da energia 

 Salvaguardar a adequada 
provisão de bens e serviços dos 
ecossistemas 

 Promover a equidade social e 
territorial 

 Promover a descarbonização da 
economia em linha com as 
metas europeias definidas para 
o sector electroprodutor 

 Salvaguardar a paisagem, 
preservando o seu carácter, 
qualidades e valores 

 Promover um desenvolvimento 
territorial mais equilibrado 
aproveitando o caráter 
descentralizado das FER 

 Incrementar a incorporação de 
energias renováveis no sector 
electroprodutor 

 Assegurar a proteção e a 
conservação do património 
cultural e natural 

  Assegurar uma maior resiliência 
da rede face aos cenários de 
alterações climáticas 

 Promover a qualidade 
ambiental, paisagística, 
natural e cultural 

  Assegurar a eficácia da 
monitorização da 
implementação do plano 

 

  Promover a eficiência 
energética 

 

 

4.3  Questões estratégicas  

A REN define seis objetivos estratégicos que nortearam o desenho das propostas de intervenção na 

rede, a saber: 
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 Política energética; 

 Segurança do abastecimento; 

 Qualidade do serviço; 

 Competitividade; 

 Eficiência; 

 Valorização sócio-ambiental. 

 

Em consonância com o anteriormente mencionado, as estratégias entretanto definidas para a 

expansão da rede e que serão objeto desta AA possibilitam o cumprimento destes objetivos e 

assentam nas orientações da política nacional para o sector, no Relatório de Monitorização da 

Segurança do Abastecimento (RMSA), na manutenção dos padrões de segurança, operação e serviço 

estabelecidos no Regulamento da Rede de Transporte e nos Regulamentos de Operação da Rede e 

da Qualidade de Serviço e na compatibilização com o plano decenal à escala europeia, com a rede 

de transporte de Espanha e com a rede nacional de distribuição. 

Sendo uma das responsabilidades da REN, enquanto Operador da Rede de Transporte, assegurar a 

ligação entre as fontes de produção de energia e o consumo, torna-se necessário ter uma 

perspetiva dos potenciais novos focos de produção, de modo a identificar as zonas do território 

cuja cobertura da RNT, em termos de capacidade de transporte, não é suficiente para garantir as 

ligações solicitadas. 

Ao mesmo tempo, atendendo às intenções nacionais – manifestadas no documento “Grandes 

Opções do Plano 2016-2019” de “Liderar a transição energética”, constata-se que a intenção da 

REN é suportada nas políticas nacionais que referem a necessidade de “continuar a investir no 

sector energético de forma a, nomeadamente, torná-lo mais competitivo e sustentável… através 

da promoção da eficiência energética, do combate à dependência externa, da diversificação das 

fontes primárias…” e “afirmar Portugal como fornecedor energético da Europa”, tendo para tal 

de explorar plenamente o seu potencial de produção das energias renováveis, nomeadamente de 

origem solar, passando a considerar a eletricidade como um bem transacionável e passível de ser 

exportado, o que poderá implicar a necessidade de “reforçar as interligações elétricas com a 

Europa”. 

 

Assim, as Questões Estratégicas associadas à expansão da RNT podem-se sintetizar nos seguintes 

pontos: 

 Manter o compromisso de satisfazer a procura de energia elétrica; 

 Satisfazer as solicitações de ligação dos novos centros de produção, em particular, as provenientes do 

potencial solar, para ligações à RNT; 

 Assegurar um nível de qualidade de serviço compatível com o exigido pelos Regulamentos da Operação da 

Rede e da Qualidade de Serviço; 

 Reforçar as capacidades de interligação com Espanha; 

 Assegurar a salvaguarda das componentes naturais e humanas do ambiente, relacionadas com 

infraestruturas desta natureza. 
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4.4  Questões ambientais e de sustentabilidade  

De acordo com o Guia de Boas Práticas para a AAE, as Questões Ambientais e de Sustentabilidade 

(QAS) contribuem para a identificação de problemas e de potencialidades associadas ao Plano em 

avaliação, assim como para a identificação das oportunidades de desenvolvimento e das questões 

determinantes para a avaliação, ajustadas à escala geográfica e nível de decisão. Segundo o 

mesmo documento, as QAS contribuem para a identificação dos FCD, mas não devem nunca ser 

confundidas com os FCD. 

 

As Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) estão relacionadas com os fatores ambientais 

definidos legalmente, podendo-se observar essa ligação no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relação dos Fatores Ambientais com as QAS a analisar no contexto desta AA 

Fatores ambientais (FA)  
DL nº 232/2007, de 15 de junho (artigo 6º) 

Questões Ambientais e de Sustentabilidade 

Biodiversidade 
Áreas Protegidas de Fauna e Flora 

Património natural e Geossítios Fauna 

Flora 

Património cultural  Paisagem e Património cultural e natural 
Paisagem 

Fatores climáticos Energia e Alterações Climáticas 

População Áreas Urbanas 
Perceção do risco, ruído, campos eletromagnéticos 

Saúde humana 

Bens materiais  Uso do solo, Espaços-Canal e presença de outras 
infraestruturas 

Solo 

Água Nota: para infraestruturas desta natureza não se consideram 
fatores ambientais relevantes 

Atmosfera 

 

4.5  Síntese do Workshop  participativo institucional  

No passado dia 20-dezembro-2016, no âmbito da AA do PDIRT 2018-2027 e do PDIR-GN 2018-2027, 

foi realizado um workshop participativo institucional, nas instalações da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), que prontamente acedeu a colaborar neste evento. 

Para este encontro foram convidadas as Entidades com Relevância Ambiental para este processo 

de AA, a entidade licenciadora e as entidades ligadas à proteção de pessoas e bens, a saber: 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA);  

 Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR); 

 Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF): Serviços centrais e regionais; 

 Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e Direções Regionais de Cultura (DRC); 

 Direção Geral da Saúde (DGS); 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); 

 Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); 

 Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS). 

Das entidades convidadas, apenas a DGS, a ANMP e o CNADS não puderam estar presentes. 
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O objetivo do workshop, conforme indicado no convite endereçado às entidades, consistia numa 

apresentação prévia das estratégias de expansão do PDIRT e do PDIR-GN, para o período 2018-2027 

e das grandes questões ambientais que poderiam estar associadas a essas opções de expansão da 

RNT, que viriam a suscitar a discussão que sucedeu à exposição inicial, da qual se apresentam dois 

momentos na Figura 6.  

 

Figura 6 – Estratégias de Expansão da RNT e da RNTIAT analisadas no workshop participativo institucional 



Avaliação Ambiental do PDIRT 
para o período 2018-2027            

  
 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

Página 16 

O workshop desenvolveu-se com dois momentos de análise e discussão: 

 Um primeiro momento, durante o qual os diferentes elementos de cada entidade reuniram entre si e 

identificaram as Questões que consideraram mais relevantes sob o seu ponto de vista, em termos 

estratégicos e em relação à componente ambiental do seu interesse; 

 Uma segunda ocasião, durante a qual a equipa responsável pela AA, após reunir e organizar as contribuições 

de cada entidade, sistematizou os resultados da primeira sessão e deu início a um diálogo conjunto, 

suportado pelo conteúdo apresentado no Quadro 4.  

Quadro 4 - Quadro de referência institucional 

PAINEL 1 PAINEL 2 PAINEL 3 

Estratégia: cumprimento dos desígnios 
nacionais e europeus em matéria da 
política energética (renováveis) 

Orientação Estratégica: Descarbonização 
profunda da economia; Neutro em 
emissões GEE em 2050 

Biodiversidade ou Geobiodiversidade 

Interligações – gestão da rede Descarbonização e gestão de ativos: 
carvão 

Qual das soluções terá maior impacte 
na biodiversidade local? 

Estratégia: aproveitamento do 
potencial solar para a produção de 
eletricidade no Alentejo 

Estratégia: aumento do potencial de 
integração/escoamento de 
eletricidade renovável (solar) para o 
mercado interno europeu de energia 
(desígnio interligação) 

Áreas Protegidas ou Sistema Nacional 
de Áreas Classificadas 
[RNAP+RN2000+Áreas ao abrigo de 
acordos Internacionais) 

Já foi avaliado o potencial solar da 
região? 

Estratégia: cumprimento dos desígnios 
nacionais e europeus em matéria da 
política energética (renováveis) 

Espécies prioritárias suscetíveis de 
serem impactadas! Alvo de projetos de 
conservação das estepárias; Aves de 
rapina (Águia de Bonelli, Abutre 
Negro); migratórias invernantes (Grou, 
Milhafre-Real) 

Benefícios para consumidores Opções e impactes nas emissões GEE e 
poluentes atmosféricos 

Albufeira + Planos de água -> aves 
aquáticas (migratórias invernantes) 

Continuidade e Qualidade de serviço 
de abastecimento 

Timing investimento as metas de 
redução de emissões 2020 e 2030 (-18% 
a -23%; -30% a -40%) 

Lince – impacte sobre o habitat 

Qual das soluções terá uma maior 
quantidade de pessoas beneficiadas? 
Mais indústria? Mais comércio? 

FDC: RFCD Alterações climáticas e 
riscos associados  

Morcegos – abrigos de importância 
nacional eventualmente impactados 

Há algum plano de sensibilização da 
população? 

Alterações Climáticas: Relevância dos 
planos para o esforço nacional de 
redução de Emissões de GEE 

Sustentabilidade: valorizar o 
património 

Menor custo/benefício? Tanto em 
termos financeiros como ambientais 

Penetração de fontes de energia 
renovável, em particular a solar – 
implicações na rede, autoconsumo 

Sustentabilidade: Dada a relevância 
patrimonial de alguns conjuntos, deve 
ser salvaguardado o impacte visual e 
paisagístico 

Materiais adequados às condições 
extremas verificadas em Portugal, 
atendendo à evolução do estado do 
clima 

Evolução da mobilidade elétrica 
(vehicle-to-grid) e 
desenvolvimento/implicações na rede 

Questões ambientais: a existência de 
conjuntos/núcleos de património 
arqueológico/arquitetónico 
classificado/ não classificado na área 
geográfica de incidência do Plano 

Segurança do aprovisionamento, 
consumos e mix energético 

QE: Coordenação com as autoridades 
espanholas (PDIR GN) 

Identificar os bens imóveis classificados 
e zonas de proteção situados na solução 
base e alternativas do projeto 

Segurança da rede QE: Sustentabilidade dos SNGN e SEN Impacto visual da implantação da 
rede, minimizado na proximidade de 
localidades 

Utilizar materiais duráveis, eficientes, 
não nocivos e económicos 

Interligações – gestão da rede Impacte visual e paisagístico sobre o 
património arqueológico ou 
arquitetónico (classificado ou não 
classificado) 

Planeamento adequado à necessidade 
de evolução da rede e atendendo ao 
estado da arte 

 Quais as soluções em relação à 
alteração da paisagem? Alteração do 
ordenamento do território? Uso do solo? 

QE: Tempo de decisão dos processos 
de aprovação dos planos 
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Nesta sessão plenária, na qual se analisaram Questões Estratégicas e Questões Ambientais e de 

Sustentabilidade suscitadas pelas estratégias de expansão do Plano de Investimentos, foram 

identificados os temas críticos para as entidades presentes, a saber: 

 A contribuição para o cumprimento das metas nacionais e europeias de incorporação de FER; 

 A consideração das alterações climáticas e de eventos climáticos extremos no dimensionamento da rede, 

na sua materialização física (localização e utilização de tecnologia adequada) e na capacidade de resposta 

da RNT durante esses períodos; 

 A satisfação das necessidades dos clientes, seja em termos de produção ou em relação aos consumidores 

finais e, portanto, a interligação com a rede de distribuição; 

 A preservação dos elementos patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos já conhecidos e potencial de 

identificação de novos achados; 

 A proteção da biodiversidade e da geodiversidade, nomeadamente no que se refere à fauna, flora e ao 

património natural; 

 As alterações na paisagem: natural e humanizada; 

 As alterações no uso do solo e afetação das áreas urbanas. 

 

4.6  Identificação dos FCD 

Como mencionado previamente, a definição dos FCD da AAE do PDIRT 2018-2027 teve em 

consideração a natureza do objeto de avaliação e a análise integrada: 

 Do Quadro de Referência Estratégico (QRE); 

 Das Questões Estratégicas (QE) associadas à estratégia de expansão do PDIRT; 

 Das Questões Ambientais e de Sustentabilidade suscitadas pelas estratégias de expansão; 

 Dos resultados do workshop participativo institucional. 

 

No Quadro 5 apresenta-se uma sistematização das quatro componentes de determinação dos 

Fatores Críticos para a Decisão. Neste quadro são elencadas as Questões mais relevantes em cada 

uma dessas componentes – QRE, QE, QAS e Workshop, já organizadas por grandes temas que se 

direcionam para os FCD que se pretendem definir. 

 

Quadro 5 - Quadro de identificação dos FCD 

Quadro de Referência Estratégico 

Salvaguardar a integridade física 
do território 

Reduzir a dependência energética 
do país face ao exterior 

Promover a conservação e a 
proteção de espécies e habitats 

Promover a competitividade 
económica 

Reforçar, no contexto europeu, as 
interligações energéticas e 

consolidar o MIBEL 

Salvaguardar a adequada provisão 
de bens e serviços dos 

ecossistemas 

Promover a equidade social e 
territorial 

Promover a descarbonização da 
economia em linha com as metas 
europeias definidas para o sector 

electroprodutor 

Salvaguardar a paisagem e 
assegurar a proteção e 

conservação do património 
cultural e natural 

Promover um desenvolvimento 
territorial mais equilibrado 

aproveitando o caráter 
descentralizado das FER 

Incrementar a incorporação de 
energias renováveis no sector 

electroprodutor 

Promover a qualidade ambiental, 
paisagística, natural e cultural 
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Quadro de Referência Estratégico 

 Assegurar uma maior resiliência 
da rede face aos cenários de 

alterações climáticas 

 

 Assegurar a eficácia da monitorização 
da implementação do plano 

 

 Promover a eficiência energética  

Questões Estratégicas 

Assegurar um nível de qualidade 
de serviço que garanta no mínimo 
os exigidos pelos regulamentos de 
Operação da Rede e da Qualidade 

de Serviço; 

Manter o compromisso de 
satisfazer a procura de energia 

elétrica; 

Assegurar a salvaguarda das 
componentes naturais e humanas 
do ambiente, relacionadas com 
infraestruturas desta natureza 

Reforçar as interligações elétricas 
com a Europa, em particular com 
Espanha, enquadradas pelo MIBEL 

e pelo plano decenal de 
investimentos europeus na rede  

Satisfazer as solicitações dos 
novos centros de produção, em 
particular, as provenientes do 
potencial solar, para ligações à 

RNT 

 

Questões Ambientais e de Sustentabilidade 

Áreas Urbanas, Uso do solo, 
Espaços-Canal e presença de 

outras infraestruturas 

Energia e Alterações Climáticas 
Áreas Urbanas 

Áreas Protegidas de Fauna e Flora 
Património natural e Geossítios 

Perceção do risco, ruído, campos 
eletromagnéticos 

 Paisagem e Património cultural e 
natural 

Workshop participativo institucional 

A satisfação das necessidades das 
diferentes entidades que se ligam 

à rede (produtores, RND ou 
consumidores finais) 

A contribuição para o 
cumprimento das metas nacionais 
e europeias de incorporação de 

FER 

Preservação dos elementos 
patrimoniais arqueológicos e 

arquitetónicos já conhecidos e 
potencial de identificação de 

novos achados 

Alterações no uso do solo e 
afetação das áreas urbanas 

A consideração das alterações 
climáticas e de eventos climáticos 
extremos no dimensionamento da 
rede, na sua materialização física 

(localização e utilização de 
tecnologia adequada) e na 

capacidade de resposta da RNT 
durante esses períodos 

Proteção da biodiversidade e da 
geodiversidade, nomeadamente 
no que se refere à fauna, flora e 

ao património natural 

  Alterações na paisagem: natural e 
humanizada 

   

   
 

FCD1: 

Coesão Territorial e 

Social 

FCD2: 

Alterações Climáticas 

FCD3: 

Capital Natural e 

Patrimonial 
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Resultam desta análise os três Fatores Críticos para a Decisão que se irão considerar na prossecução 

desta Avaliação Ambiental do PDIRT 2018-2027, cuja justificação se enuncia no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Fatores Críticos para a Decisão e respetiva justificação 

FCD Justificação 

Coesão Territorial e 
Social 

Avaliação das estratégias de investimentos na RNT, considerando a sua 
implantação física e distribuição espacial, de modo a que possibilite uma 
adequada e universal segurança no abastecimento dos consumos, com 
elevados padrões de qualidade de serviço, o aumento da capacidade de 
integração na rede de novas unidades de produção de energia, em 
condições de inserção territorial (e ambiental) que possam minorar as 
disparidades territoriais. 

A compatibilização com a RND e as capacidades de interligação com 
Espanha também constituem fatores relevantes nesta avaliação. 

Alterações Climáticas Este FCD tem como propósito avaliar as estratégias de expansão da RNT no 
que respeita ao potencial de acomodação de novas ligações, provindas de 
centros de produção que se baseiam, mormente na FER solar.  

Pretende-se, ainda avaliar a contribuição das estratégias definidas para as 
metas nacionais e europeias e para a dinamização das medidas de 
minimização e adaptação às alterações climáticas, assim como o potencial 
de exportação da energia produzida. 

Capital Natural e 
Patrimonial 

Com este FCD pretendem-se avaliar as componentes ambientais naturais 
abrangidas por diferentes estatutos de proteção como a biodiversidade, a 
fauna e a flora; ou áreas de proteção patrimonial (natural, arquitetónico e 
arqueológico) assim como a interferência com a paisagem.  

 

Para cada FCD foram definidos os critérios de avaliação e respetivos indicadores, que são 

apresentados no capítulo seguinte.  

 

5 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

5.1  Introdução 

Os FCD anteriormente selecionados implicam, agora, a definição de critérios e indicadores que os 

possam caracterizar e que tenham em consideração os objetivos de avaliação já elencados. 

Estes indicadores pretendem conferir uma dimensão mensurável aos FCD e determinam o âmbito 

da avaliação, a abrangência do Relatório Ambiental e o detalhe da informação a considerar na AA.  

 

5.2  FCD1: Coesão Territorial e Social  

Os contributos da RNT para os objetivos de coesão territorial e social podem ser analisados a partir 

das seguintes questões:  

 Qual o contributo da rede de transporte para o modelo de desenvolvimento territorial pretendido para 

Portugal? Trata-se de uma questão que corresponde a um nível “macro” da análise. Está relacionada com 
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a compatibilidade entre as opções estratégicas sobre o modelo territorial para Portugal (e nomeadamente 

a sua rede urbana) e as opções de planeamento da RNT, assim como a verificação da capacidade de 

adaptação da rede às dinâmicas territoriais evolutivas. 

 Que alternativas correspondem a uma melhor inserção territorial da rede? Refere-se à relação entre a 

implantação da rede de transporte e os diversos usos do solo. 

 Qual o contributo da RNT para o desenvolvimento económico nacional e para a resposta às estratégias de 

expansão do mercado nacional de energia? Refere-se ao potencial de receção de novas ligações à RNT, de 

interligação com outras redes, nomeadamente a RND. 

 

Os critérios e indicadores definidos pretendem de uma maneira geral avaliar o contributo da 

expansão da rede para a qualidade do ordenamento do território, para a equidade social e 

territorial e para a competitividade nacional no que se refere à possibilidade de exportação de 

eletricidade. O enquadramento legal atual assenta na definição de estratégias e políticas 

orientadas para a minimização das desigualdades territoriais que se fundamentam na 

reestruturação do território português, tornando-o mais equilibrado, promovem a conectividade e 

a infraestruturação do território, garantem serviços e equipamentos de qualidade à população e 

fomentam a sustentabilidade ambiental, nomeadamente em relação à: 

 Centralidade do conceito de coesão territorial como objetivo das políticas europeias e da política nacional, 

associado a um referencial assente em princípios de equidade (e deste modo, pela redução das assimetrias 

de desenvolvimento, nomeadamente entre zonas interiores menos favorecidas e as zonas litorais mais 

desenvolvidas) e princípios de competitividade (pela promoção do potencial local, nomeadamente da 

produção de energia); 

 Importância do reconhecimento do impacto territorial das políticas, que alerta para a necessidade de 

consideração da afetação do território pela implementação/execução de políticas vindas dos mais diversos 

sectores, como é o caso do sector energético; 

 Definição de um modelo territorial policêntrico, no qual se evidencia o papel estruturante dos sistemas 

metropolitanos e da rede de cidades médias, organizada em sistemas urbanos; 

 Preocupação com a resiliência das infraestruturas e dos assentamentos humanos, e a necessidade de avaliar 

de que modo as intervenções/projetos garantem a identidade e resiliência do território. 

 

O âmbito estratégico e abrangente do FCD Coesão Territorial e Social permite garantir que na 

AAE estejam contemplados os fatores ambientais referidos na legislação em vigor (nº 1 do artigo 

6º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, na sua atual redação).  

No Quadro 7 faz-se a relação deste FCD com o conjunto de fatores ambientais (FA), que devem ser 

considerados na avaliação dos eventuais efeitos significativos do PDIRT 2018-2027, objeto da 

presente AAE. São referenciados dois tipos de relação entre os FCD selecionados e os FA 

mencionados na legislação: 

 Relação direta, com a qual se procuram representar as relações causa-efeito diretas entre o FCD e o FA 

em avaliação; 

 Relação indireta, que respeita a potenciais impactes secundários nos FA de aspetos relacionados com o 

FCD em análise. 
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Quadro 7 – Relação do FCD Coesão Territorial e Social com os Fatores Ambientais a analisar no contexto da AAE 

Fatores ambientais (FA)  
DL nº 232/2007, de 15 de junho (artigo 6º) 

Fator crítico de decisão (FCD)  
Coesão Territorial e Social 

Biodiversidade  

População  

Saúde humana  

Fauna  

Flora  

Solo  

Fatores climáticos  

Bens materiais   

Património cultural   

Paisagem   

  

  Relação direta 

  Relação indireta 

 

Apresenta-se seguidamente a matriz de avaliação ambiental construída para o FCD Coesão 

Territorial e Social, na qual se inclui a proposta dos critérios de avaliação e do conjunto de 

indicadores temáticos considerados relevantes para os objetivos em causa, explicitados na 

primeira parte do quadro. 

 

FCD 1: Coesão Territorial e Social 

Avaliação dos contributos da rede para a coesão territorial e social, integrando três vertentes de análise: 
o ordenamento do território, a competitividade económica e a equidade social e territorial. Os contributos 
são analisados quer a uma escala mais macro, quer à escala local no caso das alternativas propostas para a 
expansão da rede.  

No ordenamento do território avalia-se a compatibilidade da rede de transporte com o modelo de 
desenvolvimento territorial e o nível de interferência da rede com diferentes usos de solo; na 
competitividade económica analisam-se essencialmente os contributos para o desenvolvimento, a 
segurança no abastecimento, o potencial de mercado exterior e mobilização dos recursos energéticos 
locais; e por fim, na equidade social e territorial, avaliam-se as desigualdades territoriais e questões 
associadas à perceção de risco. 

 

Critérios de 
avaliação Indicadores Fundamentação 

Ordenamento do 
território 

Aumento da segurança e garantia do 
abastecimento à rede urbana principal: 
centros urbanos/sistemas urbanos 
beneficiados (n.º de centros urbanos, 
respetiva população) 

Avaliação da compatibilidade com o 
modelo de desenvolvimento territorial 
policêntrico definido no quadro de 
referência estratégico  

Lost of load expectation (LOLE - n.º de 
horas por ano em que não se consegue 
satisfazer a procura) 

Estimativa da adequação da rede em 
relação à segurança no abastecimento 

Atravessamento de áreas urbanas 
(número de ocorrências e extensão)  

Avaliação do grau de otimização da 
inserção territorial da rede de transporte, 
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Interferência com espaços de atividades 
económicas e grandes equipamentos, 
infraestruturas e áreas legalmente 
condicionadas (número de ocorrências, 
por tipo, e extensão)  

permitindo a minimização dos impactes 
sobre áreas urbanas e outros usos do solo  

Competitividade 
económica 

Variação da capacidade de interligação  Avaliação da capacidade de mobilização 
de recursos energéticos endógenos, 
através da variação da capacidade de 
receção de novos projetos de produção de 
FER 

Variação da capacidade de receção e 
transporte na RNT 

Variação da capacidade de interligação 
com a RND 

Avaliação do potencial de satisfação das 
necessidades da rede de distribuição a 
nível local e colmatar eventuais 
insuficiências na distribuição 

Equidade Social 
e Territorial 

Aumento da segurança e garantia de 
abastecimento a territórios 
desfavorecidos (áreas territoriais 
beneficiadas versus não beneficiadas)  

Avaliação da contribuição para a equidade 
no acesso e redução de assimetrias 
territoriais 

Ações de sensibilização à população 
(número e tipo de ações)  

Sensibilização para a perceção dos riscos 
para a saúde humana  

 

5.3  FCD2: Alterações Climáticas  

As evidências científicas que sublinham a relevância da influência humana no sistema climático 

global têm-se vindo a consolidar. Com efeito, os estudos comprovam que o incremento de 

concentrações de GEE de origem antropogénica é responsável por mais de 50% do aumento 

observado na temperatura média global de 1951 a 2010 (IPCC, 2014). Este agravamento nos 

cenários de alterações climáticas (com manifestações cuja dimensão cumulativa e interativa não 

pode ser esquecida) produz no presente, e produzirá no futuro, impactes e vulnerabilidades 

diferenciados consoante os territórios e os contextos. Portugal, pela sua localização no Sul da 

Europa, impõe-se como um hotspot, realidade que se traduz num conjunto de efeitos, de que se 

destacam o aumento significativo da temperatura média anual em todas as regiões do país, o 

incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e alterações significativas do ciclo anual 

da precipitação (com tendência para a redução da precipitação durante a primavera, verão e 

outono, mas com aumento do número de dias de precipitação forte).  

Este cenário de alterações climáticas produzirá uma cadeia de impactes de particular relevância, 

de que são exemplo o acréscimo da procura de energia para arrefecimento de ambientes (ao 

contrário de outras latitudes da UE onde se prevê um decréscimo da procura em virtude da 

diminuição da necessidade de aquecimento), as cheias e inundações, o aumento do risco de 

incêndios florestais, as secas (com implicações sobre os recursos hídricos, nomeadamente reduções 

significativas dos caudais) e instabilidade nas zonas costeiras (erosão, subida do nível médio, 

episódios de tempestade mais frequentes e violentos).  

Face a este quadro de evolução previsível, o Governo Português, à semelhança das instâncias 

europeias e internacionais congéneres e dando sequência a diretrizes emanadas das mesmas, 

traçou um quadro legal e um conjunto de documentos que definem estratégias de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas. Começou por estabelecer metas de redução de emissão de 



Avaliação Ambiental do PDIRT 
para o período 2018-2027            

  
 

 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

Página 23 

GEE e tem evoluído no sentido de políticas de adaptação sectoriais, tendo por base uma perspetiva 

sistémica e integrada. 

Pela sua natureza estruturante e interdependência sistémica com outros sectores da economia, 

pela estreita relação com a questão das emissões de GEE, mas também pela relevância das 

conexões que se estabelecem com alguns dos efeitos (diretos e induzidos) das alterações 

climáticas, o sector energético (quer do lado da oferta quer do lado da procura) aparece com 

“vital para os objetivos da política climática” (PNAC, 2015), tal como se encontra plasmado no 

quadro legal, nacional e supranacional, em vigor. Como se salienta na ENAAC, “do lado da oferta, 

as cadeias de valor do sector energético, têm áreas de risco e vulnerabilidade específicas, quer 

em termos das infraestruturas fixas (relacionadas com as atividades de produção de eletricidade, 

abastecimento de matérias-primas e produção e expedição de produtos petrolíferos e gás natural) 

quer das infraestruturas lineares (transporte e distribuição de eletricidade e transporte de 

combustíveis). Do lado da procura, podem sobrevir aumentos de consumo energético anómalos 

(procura de eletricidade para aquecimento e arrefecimento para vagas de frio e calor, por 

exemplo), que terão também de ser geridos no contexto das atinentes medidas de adaptação”. A 

aposta em estratégias de adaptação antecipatória face aos riscos específicos que envolvem as 

alterações climáticas para o sector energético tem-se constituído como a resposta adequada (para 

além de devidamente enquadrada nas metas e objetivos estratégicos), numa tentativa de reduzir 

investimentos em planos de emergência. 

As alterações climáticas impõem-se, deste modo, como um tema central e transversal a todos as 

políticas sectoriais, no sentido em que todas são afetadas e todas têm potencial de contribuição 

para as estratégias de mitigação e de adaptação, nomeadamente na redução de emissões de GEE 

e no incremento da resiliência e capacidade adaptativa dos sistemas. É neste contexto que se vê 

justificado o tema ‘Alterações Climáticas’ como FDC do PDIRT em análise. Esta seleção vê-se ainda 

reforçada pelo facto do sector energético, que integra o sector electroprodutor, ser, 

precisamente, apontado como vital para a estratégia de descarbonização das economias, para 

além de ser ele próprio um sector estratégico ao normal funcionamento do país, máxime das suas 

atividades prioritárias ligadas à segurança e necessidades básicas dos cidadãos. Esta corresponde, 

portanto, a uma relação incontornável que deve condicionar qualquer processo de avaliação e 

decisão inerente a um plano de desenvolvimento do sector e, neste caso, do PDIRT.  

 

O âmbito estratégico e abrangente do FCD Alterações Climáticas permite garantir que na AAE 

estejam contemplados os fatores ambientais referidos na legislação em vigor (n.º 1 do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, na sua atual redação). No Quadro 8 faz-se a relação 

deste FCD com o conjunto dos fatores ambientais que devem ser considerados na avaliação dos 

eventuais efeitos significativos do PDIRT 2018-2027, objeto da presente AA. 
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Quadro 8 – Relação do FCD Alterações Climáticas com os Fatores Ambientais a analisar no contexto da AAE 

Fatores Ambientais (FA)  
DL nº 232/2007, de 15 de junho (artigo 6º) 

Fator Crítico de Decisão (FCD) 
Alterações Climáticas 

Biodiversidade  

População  

Saúde humana  

Fauna  

Flora  

Solo  

Fatores climáticos  

Bens materiais   

Património cultural   

Paisagem   

  

  Relação forte/direta 

  Relação fraca/indireta 

 

A matriz de avaliação ambiental que se apresenta em baixo, construída para o FCD Alterações 

Climáticas, inclui a proposta dos critérios de avaliação e do conjunto de indicadores considerados 

relevantes para os objetivos em causa, explicitados na primeira parte do quadro. 

 

FCD 2: Alterações Climáticas 

A estreita relação do tema Alterações Climáticas com o sector energético e, em particular, com o sector 
electroprodutor (quer do ponto de vista das estratégias de adaptação, mas sobretudo, do ponto de vista 
das estratégias de mitigação, nomeadamente através da prossecução de metas de redução de emissões de 
GEE) é por si, evidência e fundamentação suficiente e sólida da adequação da seleção do FCD Alterações 
Climáticas no âmbito da AAE do PDIRT. Neste caso, pretende-se com este FCD avaliar o grau de convergência 
e compromisso com a trajetória do país em matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas, 
tendo em conta as especificidades do sector. Neste sentido, identificaram-se dois critérios de avaliação - 
articulação com políticas e estratégias de mitigação e capacidade adaptativa da rede e infraestruturas -, 
que se considerou corresponderem às duas vias de intervenção anteriormente referidas. 

O primeiro critério de avaliação pretende avaliar se o PDIRT se encontra em linha com os objetivos e metas 
emanados das políticas e estratégias nacionais e europeias para o sector energético, concretamente para 
a redução de emissões de GEE. Comporta ainda uma avaliação do contributo do plano para a diversificação 
das FER e para a prossecução das metas respeitantes à eficiência energética do sector em causa. 

O segundo critério pretende avaliar a capacidade de adaptação e resistência das subestações e rede de 
transporte de energia elétrica a fenómenos descritos nos cenários climatéricos para um futuro de médio 
prazo (aumento da temperatura, precipitação intensa ou redução da precipitação e ventos), bem como aos 
impactes mais relevantes que estes têm quer na produção e transporte (aumento do risco de danos na rede, 
infraestruturas e equipamentos provocados por incêndios, secas, inundações, deslizamento de terras, 
nevões ou temporais com ação conjunta de vários agentes climáticos que comportam um potencial aumento 
das perdas e a redução da capacidade de transporte), quer no consumo de energia elétrica. 
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Critérios de 
avaliação Indicadores Fundamentação 

Articulação com 

políticas e 

estratégias de 

mitigação 

Rácio do n.º de ligações aceites por tipo 

de FER por n.º total de pedidos de ligação 

por tipo de FER, no período de um ano 

Viabilização da produção com FER 

 

% de incorporação de FER, por tipo, na 

rede por ano (mix energético) 

Contribuição para o cumprimento das 

metas nacionais de incorporação de FER 

Taxa de descarbonização do sector 
relativamente ao ano base 

Contributo para o cumprimento das metas 

nacionais de redução da intensidade 

carbónica no sector energético 

Capacidade 
adaptativa da 
rede e 
infraestruturas 

Rácio da duração total de interrupções 
devidas a eventos climáticos excecionais 
pelo n.º de interrupções devidas a 
eventos climáticos excecionais no período 
de um ano 

Vulnerabilidade do transporte face a 
eventos climáticos de caráter excecional 

Extensão de linha localizada em áreas 
vulneráveis às alterações climáticas 

N.º de subestações localizadas em áreas 
vulneráveis às alterações climáticas 

Vulnerabilidade da rede face a eventos 
climáticos de caráter excecional N.º de linhas que se interligam em 

subestações localizadas em áreas 
vulneráveis às alterações climáticas  

Número de ocorrências, por tipo, que 
implicaram a ativação de planos de 
emergência no período de um ano 

Mecanismos de prevenção associados a 
eventos climáticos de caráter excecional 

 

5.4  FCD3: Capital Natural e Cultural  

Este FCD aborda as temáticas associadas à Biodiversidade, Paisagem e ao Património Natural e 

cultural, incluindo o Património Arquitetónico e Arqueológico. A avaliação do Capital Natural e 

Cultural é importante, tendo em conta que Portugal é um país que contém uma grande 

biodiversidade e geodiversidade de relevância nacional (salvaguardadas no âmbito do Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas). A presença de espécies estepárias e aves de rapina, considerando 

a particular suscetibilidade destes grupos de espécies ao risco de colisão (e mortalidade 

consequente) com linhas aéreas de transporte de energia e às consequências resultantes da 

fragmentação do habitat, é um fator de risco significativo que tem de ser acautelado. Sublinha-se 

o facto de algumas destas espécies terem sido ou estarem a ser alvo de projetos de conservação 

financiados pela União Europeia, da existência de várias IBA (“Important Bird Areas“) e, apesar 

das ameaças, está a verificar-se a expansão de algumas delas da zona da raia em direção a poente. 

Destaca-se ainda a importância de se resguardarem as zonas húmidas, nomeadamente planos de 

água e suas envolventes, como habitats importantes para aves migratórias invernantes e aves 

aquáticas; e salvaguardar abrigos de morcegos de valor nacional.  
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Salienta-se também a presença, em território nacional, de áreas e elementos patrimoniais 

classificados como “Património Mundial”, de ''Interesse Nacional'' ou "Interesse Público", bem como 

elementos arquitetónicos e arqueológicos com valor histórico e cultural inventariado na zona. 

Pretendem-se avaliar, em relação à Biodiversidade (Fauna), entre outros indicadores, as áreas 

com estatuto de proteção; áreas importantes para a conservação do lobo e do lince, zonas críticas 

para as espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável e mais suscetível de colisão e 

a proximidade a abrigos de quirópteros de importância nacional. 

No que respeita à Paisagem, assinala-se a importância das paisagens notáveis (incluindo históricas) 

e dos elementos singulares caracterizadores das mesmas. São fatores altamente influenciados pela 

presença das infraestruturas da RNT, pelo que a sua avaliação se reveste de especial importância. 

Quanto ao Património Cultural destacam-se os elementos do património mundial, nacional e de 

interesse público como um recurso de importância vital para a identidade coletiva e um fator de 

diferenciação e de valorização territorial que importa preservar e legar para as gerações futuras 

e a interferência com elementos patrimoniais classificados como “Património Mundial”, de 

''Interesse Nacional'' ou "Interesse Público" e respetivas áreas de proteção e zonas especiais de 

proteção. 

O âmbito estratégico e abrangente do FCD Capital Natural e Cultural permite garantir que na AAE 

estejam contemplados os fatores ambientais referidos na legislação em vigor (nº 1 do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, na sua atual redação). No Quadro 9 faz-se a relação do 

FCD Capital Natural e Cultural com o conjunto de fatores ambientais, que devem ser considerados 

na avaliação dos eventuais efeitos significativos do PDIRT 2018-2027, objeto da presente AA. 

 

Quadro 9 – Relação do FCD Capital Natural e Cultural com os Fatores Ambientais a analisar no contexto da AAE 

Fatores ambientais (FA)  
DL nº 232/2007, de 15 de junho (artigo 6º) 

Fator crítico de decisão (FCD)  
Capital Natural e Cultural 

Biodiversidade  

População  

Saúde humana  

Fauna  

Flora  

Solo  

Fatores climáticos  

Bens materiais   

Património cultural   

Paisagem  

  

  Relação direta 

  Relação indireta 

 

Apresenta-se seguidamente a matriz de avaliação ambiental construída para FCD Capital Natural 

e Cultural, a qual inclui a proposta dos critérios de avaliação e do conjunto de indicadores 

temáticos considerados relevantes para os objetivos em causa, explicitados na primeira parte do 

quadro. 
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FCD 3: Capital Natural e Cultural 

Sob o título do presente FCD, integram-se as preocupações mais diretamente relacionadas com a 
necessidade de salvaguarda e conservação da biodiversidade e do conjunto dos valores e recursos naturais 
existentes, bem como da proteção e preservação dos recursos paisagísticos e dos elementos do património 
cultural. 

Com este propósito identificaram-se como critérios de avaliação: interferência com a biodiversidade e 
sistema nacional de Áreas Classificadas e afetação da paisagem e património cultural e natural, 
considerando-se que estes representam as duas temáticas mais significativas e potencialmente mais 
afetadas pelas estratégias de expansão da RNT. 

O primeiro critério avalia a interferência do Plano com a conservação de espécies e habitats (fauna e flora), 
o atravessamento de zonas críticas de espécies de fauna. O segundo critério incide sobre a avaliação da 
potencial interferência da RNT com a paisagem natural e humanizada, assim como do grau de afetação dos 
elementos patrimoniais naturais e culturais, incluindo o património arquitetónico e arqueológico de 
relevância internacional, nacional e regional, classificados ou com valor histórico e cultural inventariado. 

 

Critérios de 
avaliação Indicadores Fundamentação 

Interferência com 
a Biodiversidade 
e Sistema 
Nacional de Áreas 
Classificadas 

Extensão de linhas 

N.º de atravessamentos 
Interseção de Áreas Classificadas 

Extensão de linhas 
Atravessamento de zonas críticas de 
espécies da fauna (com exceção de aves e 
quirópteros) 

Extensão de linhas 

Atravessamento de zonas críticas para as 
espécies de aves com estatuto de 
conservação desfavorável mais suscetíveis 
à colisão 

Extensão de linhas localizadas a menos 
de 5km dos abrigos 

Proximidade a abrigos de quirópteros de 
importância nacional 

Afetação da 
Paisagem e 
Património 
Cultural e Natural 

Importância do atravessamento em 
função do carácter da unidade de 
paisagem 

Fragmentação de Unidades de Paisagem 

Nº ocorrências atravessadas ou na 
proximidade 

Afetação de valores paisagísticos de 
relevância internacional, nacional ou 
regional 

N.º de ocorrências que afetem bens 
elementos patrimoniais classificados e 
respetivas zonas de proteção por tipo de 
classificação 

Interferência com elementos patrimoniais 
classificados como “Património Mundial”, 
de ''Interesse Nacional'' ou "Interesse 
Público”, ou com valor histórico e cultural 
inventariado Identificação do Grau de afetação* dos 

elementos patrimoniais 

*Grau de afetação é a combinação entre a área/extensão de atravessamento com a relevância do 
património arquitetónico e arqueológico afetado. 
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6 CONCLUSÃO 

Em conclusão, no decorrer da definição do âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT, 

foram identificados os principais objetivos da estratégia de expansão proposta pela REN e, com a 

análise do quadro de referência estratégico, foi possível evidenciar a natureza das consequências 

que as novas ligações proporcionarão, nomeadamente pela identificação das Questões Estratégicas 

mais relevantes e das Questões Ambientais e de Sustentabilidade associadas. Este enquadramento 

global permitiu selecionar, definir e caracterizar três Fatores Críticos para a Decisão que, em nosso 

entender, constituirão uma base sólida e suficientemente focada, para estruturar todo o exercício 

subsequente da Avaliação Ambiental, são eles:  

FCD1: Coesão Territorial e Social 

FCD2: Alterações Climáticas 

FCD3: Capital Natural e Cultural 
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Anexo I – Quadro de Referência Estratégico  

FCD1: Coesão Territorial e Social 

Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

AGENDAS, ESTRATÉGIAS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Agenda 2030 das Nações 
Unidas para o 

Desenvolvimento 
Sustentável 

UN (2015) Transforming 
our world: the 2030 

Agenda for Sustainable 
Development, Resolution 
adopted by the General 

Assembly on 25 September 
2015 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas é 
um Plano de Ação para as pessoas, planeta e prosperidade onde se 
estabelecem 17 objetivos e 169 metas. Este pretende cumprir com os 
direitos humanos de todos e alcançar igualdade de género e reforçando o 
poder das mulheres. Estes objetivos são integrados e indivisíveis e 
equilibram os três pilares do desenvolvimento sustentável: económico, 
social e ambiental. 

 Preocupação com a 

universalidade do acesso à 

energia (“assegurar o acesso 

confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à 

energia para todos”) 

 Importância de critérios de 

redução das desigualdades e 

de inclusão 

 Preocupação com a resiliência 

das infraestruturas e dos 

assentamentos humanos 

Estratégia Europa 2020   

COM (2010) Europe 2020: A 

Strategy for Smart, 

Sustainable and Inclusive 

growth, EC. 

A Estratégia 2020 enquadra os grandes objetivos de desenvolvimento da 

União Europeia, manifestando preocupação pelo crescimento equilibrado 

em termos espaciais e pela minimização das desigualdades nos vários 

territórios europeus, ao mesmo tempo que adota uma visão integradora 

refletida na prioridade dada à inclusão dos vários grupos da sociedade, e 

assenta em 3 pilares essenciais:  

Crescimento Inteligente: associado à melhoria do desempenho Europeu 

na educação, investigação e inovação pela criação de novos 

produtos/serviços gerando crescimento e emprego de modo a enfrentar os 

desafios societais, e aposta na sociedade digital. 

 Importância do 

reconhecimento do impacto 

territorial das políticas 

 Centralidade do conceito de 

coesão territorial como 

objetivo das políticas 

europeias, associado a um 

referencial de equidade (e 

redução das assimetrias de 

desenvolvimento) e de 

promoção dos recursos de 
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Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

Crescimento Sustentável: ligado à dimensão ambiental e às alterações 

climáticas 

Crescimento Inclusivo: relativo à geração de emprego, em especial para 

certos grupos da sociedade (mulheres, jovens e trabalhadores com alguma 

idade), investimento na formação e aprendizagem de modo a promover a 

integração de todos os grupos etários, a modernização do mercado de 

trabalho e das instituições, e por fim garantir que o crescimento atinja 

todas as partes da Europa.  

Cada pilar engloba objetivos muito específicos a serem concretizados 

pelos vários Estados-Membros, com metas bem definidas. 

De realçar a preocupação pelo crescimento equilibrado em termos 
espaciais, minimizando desta forma as desigualdades nos vários territórios 
europeus, e, por outro lado, a visão integradora refletida na prioridade 
dada à inclusão dos vários grupos da sociedade. 

desenvolvimento 

(competitividade) 

 Centralidade da preocupação 

com as alterações climáticas 

(cf. FCD 2) 

 Centralidade da preocupação 

com a inclusão (e com os 

efeitos das políticas públicas 

nos grupos socialmente 

desfavorecidos) 

Política de Coesão 
Europeia 

 

A Política de Coesão é a principal política de investimento da UE, estando 

‘direcionada para todas as regiões e cidades da União Europeia com vista 

a apoiar a criação de emprego, a competitividade empresarial, o 

crescimento económico e o desenvolvimento sustentável e a melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos’. Incide prioritariamente sobre países e 

regiões menos desenvolvidas, de modo a encontrar um maior equilíbrio e 

minimizar as desigualdades não só económicas, mas também sociais e 

territoriais. 

O período 2014-2020 é caracterizado por introduzir aspetos inovadores, 

nomeadamente salienta-se a ênfase dada aos resultados com metas claras 

a serem alcançadas, e o reforço da dimensão urbana e uma luta pelas 

questões de inclusão social. 

Objetivo 4: Apoio à transição 

para uma economia assente num 

baixo nível de emissões de 

carbono 

Objetivo 5: Promoção da gestão 

e prevenção de riscos e 

adaptação às alterações 

climáticas 

Objetivo 6: Preservação e 

proteção do ambiente e 

promoção da eficiência dos 

recursos 
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Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

A preparação deste período de programação é marcada pela importância 

crescente do conceito de coesão territorial e da promoção da sensibilidade 

territorial das políticas, associada à designação de “políticas baseadas nos 

territórios” (“place-based”). Este referencial da coesão territorial está 

patente em documentos como a Agenda Territorial da União Europeia 

(2007 e 2011), o Livro Verde da Coesão Territorial (2008) e o Relatório 

Barca para a reforma da política de coesão (2009). 

A Política de Coesão definiu 11 objetivos temáticos de apoio ao 

crescimento para o período 2014-2020, dos quais se salientam os que mais 

se relacionam com o plano em avaliação. 

Objetivo 7: Promoção do 

transporte sustentável e 

melhoria das infraestruturas da 

rede 

ESTRATÉGIAS E PROGRAMAS NACIONAIS 

PNPOT - Programa 
Nacional da Política de 

Ordenamento do 
Território 

Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro 

O PNPOT estabelece as grandes opções com relevância para a organização 
do território nacional, definindo os seguintes objetivos estratégicos: 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração 

nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infra -estruturas e 

de equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de 

interesse geral, promovendo a coesão social 

 Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, 

empresas e Administração Pública 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das 

instituições. 

 Definição de um modelo 

territorial policêntrico (papel 

estruturante dos sistemas 

metropolitanos e da rede de 

cidades médias, organizada em 

sistemas urbanos);  

 Importância da relação entre o 

planeamento das 

infraestruturas e o reforço do 

desenvolvimento policêntrico 

dos territórios 

 Critérios de competitividade e 

integração territorial 

 Critérios de equidade 

territorial e de universalidade 
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Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

O PNPOT assume-se como política de ordenamento do território 
preponderante para a implementação da ENDS, e ao identificar os desafios 
que o Ordenamento do Território enfrenta, define o seu contributo para o 
país como: 

 Um espaço sustentável e bem ordenado, 

 Uma economia competitiva, integrada e aberta, 

 Um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar, 

 Uma sociedade criativa e com sentido de cidadania. 

no acesso aos serviços de 

interesse geral 

PNCT - Programa Nacional 

para a Coesão Territorial 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 72/2016, de 

24 de novembro 

O Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado em outubro de 

2016, visa essencialmente contrariar a litoralização do território 

português e promover o desenvolvimento dos territórios do interior, 

alcançando uma maior igualdade de competências territoriais.  

Integra um conjunto de medidas, orientadas para um interior mais coeso, 

mais competitivo, mais sustentável, mais conectado e mais colaborativo, 

e uma Agenda para o Interior em torno de oito desafios estruturantes: 

envelhecimento com qualidade; inovação da base económica; capital 

territorial; cooperação transfronteiriça; relação rural-urbana; 

acessibilidade digital; atratividade territorial; redes e participação. 

 Importância do 

desenvolvimento dos 

territórios do interior 

 Importância da mobilização dos 

recursos territoriais associados 

às energias renováveis 

PETI3+ - Plano Estratégico 

de Transportes e 

Infraestruturas 

20142020 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 61-A/2015, de 

20 de agosto 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - PETI3+, assenta em 

três objetivos estratégicos para o horizonte 2014-2020: 

 Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas 

portuguesas e a criação de emprego; 

 Assegurar a competitividade do sector dos transportes e a sua 

sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses; 

 Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e 

acessibilidade de pessoas e bens em todo o país e a sustentabilidade 

ambiental. 

 85% da RFN modernizada e 

eletrificada até 2020/2022; 
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Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

Estabelece um conjunto de projetos prioritários de transportes e 

infraestruturas, nos sectores ferroviário e marítimo-portuário, para a 

implementação progressiva das Redes Transeuropeias de Transportes, 

tendo como objetivo primário o aumento da competitividade, da 

sustentabilidade e da concorrência, bem como a criação de valor para a 

economia nacional.  

No contexto do PETI3+, o Plano de Investimentos da RFN para o período 

2014-2020, desenvolve as seguintes intervenções: 

 A construção de novos troços de ligações ferroviárias; 

 A modernização das infraestruturas existentes, designadamente 

através, da eletrificação e da instalação de sistemas de sinalização 

elétrica e telecomunicações; 

 A eliminação de vários constrangimentos na infraestrutura, visando a 

otimização da infraestrutura, aumentando a sua eficiência e a 

qualidade do serviço prestado. 

Portugal 2020 

EC (2014) Acordo de 
parceria com Portugal  

(CCI 2014PT16M8PA001) 

A política do Portugal 2020 define objetivos temáticos em conformidade 

com os princípios elencados na Europa 2020. No âmbito da coesão 

territorial e social, destacamos a promoção da sustentabilidade e da 

qualidade do emprego e apoio da mobilidade dos trabalhadores; promoção 

da inclusão social e combate à pobreza e discriminação; e o investimento 

na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida, assim como, o reforço 

da capacidade institucional e administração pública eficiente. 

Destaca-se a perspetiva territorial do Portugal 2020, que assume: 

 Diferenças regionais, ao nível da dotação de capital humano, 

nomeadamente dos recursos e competências, das dinâmicas e 

oportunidades dos Sistemas de I&I, assim como, do perfil económico; 

 Reconhecimento da 

importância do sistema urbano 

nacional como elemento 

central da estruturação e 

coesão do território 

 Importância da transição para 

uma economia de baixo 

carbono (cf FCD 2) 

 Critérios de promoção da 

competitividade e da 

internacionalização da 

economia 
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 Ponderação das vertentes locais e regionais nas estratégias de 

adaptação às alterações climáticas, uma vez que os fenómenos são 

sentidos de forma diferenciada de região para região; 

 Necessidade de adequar as estratégias de emprego e inclusão social às 

especificidades dos diferentes territórios; 

 Relevância dos processos de regeneração e revitalização urbana nos 

principais nós estruturantes do sistema urbano nacional para a política 

e o desenvolvimento urbano; 

 Importância da reorganização das redes de serviços públicos ou 

coletivos para a estruturação do território e para uma maior coesão 

territorial. 

O Portugal 2020 é concretizado através de vários Programas Operacionais. 
Existem 4 Programas Operacionais Temáticos no Continente, orientados 
para a competitividade e internacionalização (Compete 2020), a inclusão 
social e emprego (POISE), o capital humano (POCH) e a sustentabilidade e 
eficiência no uso dos recursos (POSEUR). 

 Critérios de redução das 

desigualdades, de atenção à 

situação dos grupos sociais 

mais vulneráveis e de inclusão 

social 

 Utilização mais eficiente de 

recursos 

 Promoção de maior resiliência 

face aos riscos climáticos e às 

catástrofes. 

 

Programa Operacional 
Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos 
Recursos (POSEUR) 

Decisão de Execução da 

Comissão Europeia em 16 

de dezembro de 2014 

(CCI 2014PT16CFOP001) 

O programa POSEUR pretende ‘contribuir para a afirmação da Estratégia 
Europa 2020, especialmente na prioridade de crescimento sustentável, 
respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo 
carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na 
promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes’. 

Em particular, são estabelecidos três pilares estratégicos: 

 Transição para uma economia com baixas emissões de carbono em 

todos os setores; 

 A adaptação às alterações climáticas e a gestão e prevenção de riscos; 

 Proteção do ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

Compete 2020 O Compete 2020 propõe-se aumentar consideravelmente ‘a 
competitividade nacional, mobilizando e potenciando recursos e 
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competências, visando a criação de emprego e a retoma da dinâmica de 
convergência com as economias mais desenvolvidas da União Europeia’ 
(Compete 2020). Está focado nas zonas menos desenvolvidas como o 
Norte, Centro e Alentejo. 

O programa divide-se em 5 eixos: 

 Eixo I – Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da 

inovação 

 Eixo II – Reforço da competitividade das PME e redução de custos 

públicos de contexto 

 Eixo III – Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego 

 Eixo IV – Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 

estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas 

 Eixo V – Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e 

das partes interessadas e da eficiência da administração pública. 

Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego 

(POISE) 

O programa POISE pretende cumprir alguns compromissos de Portugal face 
à UE, em particular, no que se refere ao crescimento inclusivo, 
fomentando uma economia baseada no aumento da empregabilidade, 
melhoria das qualificações, e luta contra a pobreza e exclusão social. 

Deste modo, propõe-se cumprir dois objetivos temáticos do Portugal 2020, 
nomeadamente: (i) promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade dos trabalhadores e (ii) promover a inclusão social 
e combater a pobreza e a discriminação. Mais uma vez, o programa 
abrange as regiões menos desenvolvidas do continente – Norte, Centro e 
Alentejo. 

Programa Operacional 
Capital Humano (POCH) 

O programa POCH propõe-se ‘promover o aumento da qualificação da 
população, ajustada às necessidades do mercado de trabalho e em 
convergência com os padrões europeus, garantindo a melhoria do nível de 
qualidade nas qualificações adquiridas, melhorando o sucesso escolar, 
reduzindo o abandono, promovendo a igualdade, a coesão social e o 
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desenvolvimento pessoal e da cidadania, a par do reforço da 
competitividade económica do país’. Nomeadamente, são definidos cinco 
grandes objetivos: 

1. A promoção do sucesso e a redução do abandono escolar (ESL); 

2. A melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas 

com as necessidades do mercado de trabalho; 

3. O aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino 

superior; 

4. A melhoria das qualificações da população adulta; 

A promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação 

e formação. 
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AGENDAS, ESTRATÉGIAS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Acordo de Paris 2016 

Assinado em Dezembro de 2015, entrou em vigor em 4 de Novembro de 
2016. Visa alcançar a descarbonização das economias mundiais, 
estabelecendo o limite do aumento da temperatura média global abaixo 
dos 2ºC relativamente ao período pré-industrial e prosseguir esforços para 
limitar esse aumento a 1,5ºC. Este esforço consubstancia-se numa 
trajetória global de baixo carbono, necessária para que melhore a 
resiliência e reduza a vulnerabilidade das sociedades às alterações 
climáticas. 

 Promove a descarbonização da 

economia 

V Relatório de Avaliação 
do Painel 

Intergovernamental para 
as Alterações Climáticas 

(IPCC) 

2014 

Assume o desempenho central da intervenção humana no ambiente 
(nomeadamente o aumento das emissões de gases com efeito de estufa) e 
as suas consequências ao nível das alterações climáticas, cuja evolução 
tem sido no sentido de uma preocupante intensificação. 

Reconhece a relevância da relação produção/consumo de energia, bem 
como a evolução ocorrida e a prevista nos cenários de médio e longo 
prazo, em termos de alterações climáticas, pela forte pressão que 
exercem no ambiente. 

Recomenda a criação de instrumentos de política robustos, que abordem 
estas questões de forma sistémica e a longo prazo, como forma de reduzir 
a dependência de combustíveis fósseis, através do incentivo à 
transferência para fontes de energia alternativas, limpas e sustentáveis, 
e da imposição metas de eficiência energética, 

Identifica como vulneráveis face ao aumento da ocorrência de eventos 
extremos (ondas de calor, secas e cheias) determinados ecossistemas e 
sistemas humanos. Identifica Portugal como especialmente vulnerável, no 
contexto europeu. Aconselha (para além da implementação de medidas 
de limitação das emissões de GEE) a implementação de medidas de 
adaptação a estes fenómenos. 

 Reconhece a estreita relação 

entre produção e consumo de 

energia e as alterações 

climáticas; 

 Salienta a importância de 

reduzir a dependência de 

combustíveis fósseis; 

 Ressalva a importância de 

promover a transferência para 

fontes de energia alternativas, 

limpas e sustentáveis, e da 

imposição de metas de 

eficiência energética; 

 Enaltece a importância da 

implementação de medidas de 

adaptação 
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Quadro político para o 
clima e a energia no 

período de 2020 a 2030  

COM (2014) 15 final, 

22.1.2014 

Estabelece, como objetivo comunitário coletivo, uma redução até 2030 de 

pelo menos 40% das emissões de GEE, em relação a 1990 e pelo menos 27% 

de energias renováveis no consumo total de energia na UE em 2030. Estas 

metas não são vinculativas para os Estados Membros. 

 Define, para 2030, metas de 

redução das emissões de GEE e 

de incorporação de energias 

renováveis no consumo total 

de energia da EU, sem 

estabelecer metas de 

contribuição própria para cada 

estado-membro 

Diretiva Energias 
Renováveis 

Diretiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de abril 

Esta diretiva cria um conjunto comum de regras para a utilização de 

energias renováveis na UE de modo a limitar as emissões de gases com 

efeito de estufa e a promover transportes mais limpos. Define metas para 

todos os países da União Europeia, com o objetivo geral de alcançar uma 

quota de 20% de energias provenientes de fontes renováveis na UE e de 

10% de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes 

até 2020. 

Cada país da UE tem de elaborar um plano de ação nacional para 2020 

com uma quota previamente estabelecida de energia proveniente de 

fontes renováveis nos transportes, no aquecimento e na produção de 

eletricidade. 

Para ajudar a alcançar estas metas de forma eficiente em termos de 

custos, os países da UE podem trocar energia proveniente de fontes 

renováveis, mesmo que seja proveniente de países não pertencentes à 

União Europeia, desde que o respetivo consumo ocorra na UE. 

Os países da UE devem ser capazes de garantir a proveniência de fontes 

de energia renováveis e de construir as infraestruturas necessárias à 

utilização das fontes de energia renováveis no setor dos transportes. 

 Define metas para todos os 

países europeus de modo a 

que, na EU e no ano 2020, 

sejam atingidas as metas de 

20% de energias provenientes 

de FER e de 10% de energia 

proveniente de FER no setor 

dos transportes (as metas 

específicas para Portugal 

encontram-se nos documentos 

de âmbito nacional 

correspondentes, 

nomeadamente PNAC e RNBC) 

 Refere a necessidade de se 

construírem as infraestruturas 

necessárias que permitam 

trocas de energia provenientes 

de FER entre estados-membro 
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Diretiva de Eficiência 
Energética 

Diretiva 2012/27/UE do 
Parlamento Europeu e do 

conselho, de 25 de outubro 

No quadro dessa diretiva, é solicitado aos EstadosMembros que fixem 

metas nacionais indicativas em matéria de eficiência energética para 

2020, com base no consumo de energia primário ou final. Esta diretiva 

estabelece igualmente normas vinculativas para os consumidores finais e 

para os fornecedores de energia. Os EstadosMembros têm a possibilidade 

de aplicar requisitos mínimos mais rigorosos no âmbito da sua estratégia 

de poupança de energia. A diretiva inclui, entre outros, os seguintes 

requisitos: 

a renovação de pelo menos 3 % da área construída total dos edifícios 

propriedade da administração central, todos os anos a partir de 2014, e a 

aquisição de edifícios, serviços e produtos com elevado desempenho em 

termos de eficiência energética, âmbito em que o setor público deve dar 

o exemplo; 

a criação de estratégias nacionais a longo prazo para promover o 

investimento na renovação dos edifícios residenciais e comerciais e a 

criação de regimes de obrigações nacionais em matéria de eficiência 

energética ou medidas equivalentes, de molde a assegurar uma poupança 

de energia anual de 1,5 % para os consumidores finais; 

a avaliação, até ao final de 2015, das potencialidades em matéria de 

aplicação da cogeração de elevada eficiência e de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento urbano eficientes em todos os 

EstadosMembros; 

a realização de auditorias energéticas obrigatórias e regulares às grandes 

empresas, no mínimo de quatro em quatro anos, com exceção das 

empresas com sistemas energéticos e ambientais certificados; 

 Redução do consumo primário 

de energia em 20% até 2020. 
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a implantação de redes e contadores inteligentes e o fornecimento de 

informações exatas nas faturas energéticas, a fim de reforçar a posição 

dos consumidores e incentivar um consumo de energia mais eficaz 

Pacote Energia-Clima da 
UE  

2008 

(APROVADO EM 17.12.2008 

PELO PARLAMENTO EUROPEU) 

Estabeleceu para 2020 a redução de 20% do consumo de energia primária, 

relativamente aos níveis de 1990; 20 % de renováveis no mix energético e 

incremento na eficiência energética em 20% (20-20-20). 

 Define as metas ‘20-20-20’ 

para a Europa, no ano 2020 (as 

metas específicas para 

Portugal encontram-se nos 

documentos de âmbito 

nacional correspondentes, 

nomeadamente PNAC e RNBC) 

ESTRATÉGIAS E PLANOS NACIONAIS 

Lei de Bases da Política 
de Ambiente 

Lei n.º 19/2014, de 14 

de abril 

A nova Lei de Bases da Política Ambiental refere como objetivo primordial, 

as componentes ambientais naturais e humanas que são indissociáveis. No 

caso dos componentes associados a comportamentos humanos, 

nomeadamente as alterações climáticas, os resíduos, o ruído e os produtos 

químicos, salienta-se: 

 A política de combate às alterações climáticas implica uma visão 

integrada dos diversos sectores socioeconómicos e dos sistemas 

biofísicos através de uma estratégia de desenvolvimento assente numa 

economia competitiva de baixo carbono, de acordo com a adoção de 

medidas de mitigação e medidas de adaptação, com vista a reduzir a 

vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta aos impactes 

negativos das referidas alterações; 

 Promove uma economia de 

baixo carbono 

 Salienta a importância de se 

adotarem medidas de 

mitigação e adaptação 
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ENE 2020 – Estratégia 
Nacional para a Energia 

2020  

(Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 29/2010, de 15 

de abril) 

A ENE define uma agenda para a competitividade, o crescimento e a 

independência energética e financeira do país através da aposta nas 

energias renováveis e da promoção integrada da eficiência energética. A 

ENE apresenta como objetivos relevantes para o setor electroprodutor: 

 Redução da dependência energética do país face ao exterior para 74% 

em 2020; 

 Garantia do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 

contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas, 

permitindo que em 2020 60% da eletricidade produzida e 31% do 

consumo de energia final tenham origem em fontes renováveis e uma 

redução do 20% do consumo de energia final nos termos do Pacote 

Energia-Clima 20-20-20; 

 Redução em 25% o saldo importador energético com a energia 

produzida a partir de fontes endógenas; 

 Criação de riqueza e consolidação de um cluster energético no sector 

das energias renováveis em Portugal; 

Desenvolvimento de um cluster industrial associado à promoção da 

eficiência energética. 

 Promove a eficiência 

energética 

 Aposta nas energias renováveis 

 Salienta a importância da 

política de diversificação do 

mix energético (do ponto de 

vista das fontes e das origens 

de abastecimento) 

 Promove a consolidação do 

mercado ibérico da 

eletricidade (MIBEL) 

 Promove um desenvolvimento 

territorial mais equilibrado 

aproveitando o caráter 

descentralizado das FER 

PNAER 2020 – Plano 
Nacional de Ação para as 
Energias Renováveis para 

o período 2013-2020  

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 20/2013, de 10 

de abril) 

O PNAER operacionaliza a Estratégia para as Energias Renováveis, na qual 

se encontram vertidas as diretrizes comunitárias para o desenvolvimento 

do setor da energia constantes na Diretiva Energias Renováveis. Este 

plano, definido em função do cenário atual de excesso de oferta 

decorrente de uma redução da procura, estabelece as trajetórias de 

introdução de FER de acordo com o ritmo da implementação das medidas 

e ações previstas para os subsetores da eletricidade, do aquecimento e 

arrefecimento, e dos transportes. No caso particular do subsetor da 

eletricidade, o PNAER menciona a existência de um potencial comprovado 

de 4 GW de potência FER para além dos licenciamentos previstos, sendo 

 Incorporação de energia 

proveniente de FER na 

eletricidade 

 Redução da dependência 

energética do país face ao 

exterior 

 Promoção de um 

desenvolvimento territorial 

mais equilibrado aproveitando 



Avaliação Ambiental do PDIRT para o período 2018-2027            
  

 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

Página 48 

Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

que, pelo menos, 1 GW adicional de potência eólica poderá ser promovido 

sem perdas significativas de energia renovável, garantido pelos sistemas 

de bombagem previstos no Programa Nacional de Barragens de Elevado 

Potencial Hidroelétrico (PNBEPH). 

De entre os objetivos assumidos no âmbito do PNAER, destacam-se: 

 Incorporação de 31% de FER no consumo final bruto de energia até 

2020; 

 Incorporação de 10% de FER no consumo energético nos transportes até 

2020; 

 Incorporação de 59,6% de FER na eletricidade até 2020. 

 Com a implementação do PNAER, estimam-se os seguintes impactos: 

 Redução da dependência energética dos atuais 79% para valores 

próximos dos 74% em 2020; 

 Redução das emissões de CO2 em cerca de 28,6 Mton no horizonte de 

2020. 

o caráter descentralizado das 

FER 

PNAEE 2016 – Plano 
Nacional de Ação para a 

Eficiência Energética para 
o período 2013-2016  

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 20/2013, de 10 

de abril) 

O PNAEE operacionaliza a Estratégia para a Eficiência Energética, na qual 

se encontram vertidas as diretrizes comunitárias para o desenvolvimento 

do setor da energia constantes na Diretiva de Eficiência Energética. O 

PNAEE integra seis áreas específicas – Transportes, Residencial e Serviços, 

Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura –, que agregam um total 

de 10 programas e um leque de medidas de melhoria da eficiência 

energética, orientadas para redução da procura de energia primária: 

 Para 2016, o plano 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, ao 

abrigo Diretiva 2006/32/CE). 

 Aceleração da convergência da 

intensidade energética 

nacional para os níveis 

Europeus 

 Redução da procura de energia 

primária 
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 Para 2020, o PNAEE fixa o objetivo geral de redução de 25% do 

consumo de energia primária relativamente à média do consumo 

verificada no período entre 2001 e 2005. 

Relativamente ao impacto dos programas e das medidas previsto no PNAEE 

sobre a redução das emissões de GEE, estima-se que estes sejam bastantes 

significativos – da ordem 410 M€ para 2016 e 855 M€ para 2020. 

QEPiC – Quadro 
Estratégico para a Política 

Climática  

2015 

(Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 56/2015, de 30 

de julho) 

Articular objetivos, instrumentos e instituições relacionados com a 

política climática, tendo em conta o horizonte 2020/2030 

Apresenta como visão para a política climática de Portugal o 

“desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo 

carbono, estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento (…) num 

contexto de Crescimento Verde”. 

Define um quadro articulado de instrumentos (Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas - ENAAC2020; Roteiro Nacional de 

Baixo Carbono 2050; Programa Nacional para as Alterações Climáticas - 

PNAC; Comércio Europeu de Licenças de Emissão – CELE; Sistema Nacional 

de Políticas e Medidas – SpeM; Sistema Nacional Inventário Emissões por 

Fontes e Remoção por Sumidouros Poluentes Atmosféricos – SINERPA; 

Fundo Português de Carbono – FPC) com o objetivo de dar resposta aos 

compromissos assumidos perante a UE para 2020 e 2030, nas vertentes de 

mitigação e adaptação às alterações climáticas, assim como as metas 

nacionais definidas no Compromisso para o Crescimento Verde (CCV). 

Apresenta uma abordagem que acentua a transversalidade das políticas 
climáticas e a necessidade da integração da dimensão climática nas 
políticas sectoriais, produzindo uma visão integrada e articulada das 
políticas e dos seus instrumentos. 

 Promove uma economia 

competitiva, resiliente e de 

baixo carbono 

 Salienta a importância do 

cumprimento de metas 

estabelecidas pela UE e demais 

protocolos internacionais 
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Programa Nacional para 
as Alterações Climáticas 

(PNAC 2020-2030) 

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 56/2015, de 30 

de julho 

É um quadro de referência dinâmico (com linhas de orientação) para a 

identificação e definição de políticas e medidas setoriais de mitigação das 

alterações climáticas. 

Pretende assegurar a manutenção do país numa trajetória do baixo 

carbono, dando cumprimento às metas fixadas pelo CCV e integradas no 

QEPiC. 

Pretende assegurar uma trajetória de redução das emissões nacionais GEE 

de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de - 30% a -40% 

em 2030 em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos 

europeus. 

Incide prioritariamente sobre os setores não abrangidos pelo CELE, 

assegurando para estes sectores objetivos de redução de emissões de GEE 

de 15% em 2020 e de 31% em 2030 (face a 2005). 

A evolução do país no sentido de uma economia de baixo carbono tem uma 

relação direta e necessária com o objetivo de descarbonizar o consumo e 

a produção de energia, posicionando o país como um fornecedor de 

energia produzida a partir de Fontes de Energia Renovável (FER) para a UE 

e, em simultâneo, reduzir a dependência energética do país, contribuir 

para a diversificação das fontes de energia, a redução dos desequilíbrios 

da balança comercial portuguesa e contribuir para um incremento na 

segurança do abastecimento. 

Assume que ‘o sector da energia é vital para os objetivos da política 
climática’, nomeadamente para os objetivos de redução de emissões, 
eficiência energética, penetração de fontes de energia renovável (com um 
grande potencial de descarbonização sobretudo através do recurso à 
energia solar no período 2020-2030 e à combinação com a produção por 
gás natural, no caso do sector electroprodutor), segurança de 
abastecimento e redução da dependência externa.  

 Promove a descarbonização da 

economia em relação direta 

com as políticas e estratégias 

do sector energético 

(considerando a produção e o 

consumo), nomeadamente no 

que diz respeito às fontes de 

energia renovável  

 Define as metas nacionais de 

redução de GEE: -18% a -23% 

em 2020 e de - 30% a -40% em 

2030 em relação a 2005, 

 Define metas específicas para o 

sector energético: “em 2020 

onde se procuram atingir 

reduções de emissões na 

ordem dos 62% relativamente a 

2005 e de 43% relativamente a 

2012. (…) Em 2030, os cenários 

analisados indiciam redução de 

emissões entre 70 e 80% nos CB 

e de 78 e 86% nos CB em 

relação a 2005 (…) Em relação 

a 2012 estas reduções variam 

entre 54% e 66% nos CA e entre 

67% e 79% nos CB” 
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Especifica ainda que para o sector electroprodutor “em 2020 serão 
expectáveis reduções de emissões na ordem dos 62% relativamente a 2005 
e de 43% relativamente a 2012. (…) Em 2030, os cenários analisados 
indiciam reduções de emissões entre 70 e 80% nos CB e de 78 e 86% nos CB 
em relação a 2005 (…) Em relação a 2012 estas reduções variam entre 54% 
e 66% nos CA e entre 67% e 79% nos CB”. 

Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020) 

(sucessora ENACC 2010-
2013) 

2015 

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 56/2015, de 30 

de julho 

Coloca o enfoque na implementação eficiente de medidas de adaptação, 

promovendo a sua integração nas diversas políticas setoriais e 

instrumentos de planeamento territorial. Dá também um destaque muito 

relevante à identificação de indicadores do progresso das políticas de 

adaptação e à necessidade monitorização para fins de avaliação e reporte.  

Tendo por base os cenários de alterações climáticas previstos para 

Portugal e os seus principais impactes, define um conjunto de áreas 

temáticas e de sectores prioritários. O sector energético está integrado 

neste último grupo de sectores prioritários, atribuindo-se-lhe uma 

‘importância incontornável, dada a sua natureza estruturante e 

interdependência sistémica com os outros sectores da economia’. 

 Salienta a relevância da 

implementação de medidas de 

adaptação 

 Estabelece um sistema de 

monitorização por indicadores 

de progresso das políticas e 

medidas 

 Considera o sector energético 

prioritário para a adaptação às 

AC, dada a sua natureza 

estruturante e interdependência 

sistémica com outros sectores 

económicos 

Roteiro Nacional de Baixo 
Carbono 2050  

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 93/2010, de 26 

de novembro 

O RNBC aponta orientações estratégicas e metas de redução de emissões 

de GEE para que os diversos setores da economia portuguesa evoluam no 

sentido de, em 2050, se atingir um nível de desenvolvimento, 

simultaneamente, competitivo e de baixo carbono. Esta visão para a 

economia portuguesa coloca-a em sintonia com os objetivos da UE, 

designadamente as metas expressas no Pacote Energia-Clima (integrado 

na Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, aprovada em 2009): reduzir as emissões de GEE em 20%, 

aumentar 20% a proporção de fontes de energia renováveis e incrementar 

 Descarbonização da economia 

 Metas: reduzir as emissões de 

GEE em 20%, aumentar 20% a 

proporção de fontes de energia 

renováveis e incrementar em 

20% a eficiência energética 

 Meta nacional de redução de 

emissão de GEE para o sector 
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em 20% a eficiência energética. Esta trajetória comporta ainda relevantes 

vantagens na redução da dependência energética do país (cerca de 50%) 

e na diversificação das fontes de energia. 

Integra-se numa estratégia de convergência com o Roteiro Europeu para o 

Baixo Carbono 2050 que aponta para a redução de 80% das emissões da UE 

de GEE, comparativamente aos níveis de 1990, exclusivamente através de 

medidas aplicadas na Europa; as etapas intermédias necessárias para 

atingir esta meta preveem reduções de 25%, 40% e 60% até 2020, 2030 e 

2040, respetivamente. 

O RNBC aponta metas diferenciadas de restrições de emissões de GEE para 

2050 a um conjunto de setores da economia que, no caso do sector 

energético, correspondem à redução de 60% face a 1990, considerando 

que este objetivo é tecnologicamente exequível.  

A eletricidade é apresentada como o mais relevante vetor de 

descarbonização da economia, “havendo a expectativa que o seu consumo 

duplique no período 2010 a 2050, com ênfase para a indústria e 

transportes. Estima-se que a capacidade instalada renovável atingirá 

valores da ordem dos 90% e a produção renovável fornecerá quase 90% do 

total em 2050, nas trajetórias de baixo carbono. As tecnologias de solar 

PV (microgeração) são competitivas (sem qualquer apoio) a partir de 2030, 

o potencial de hídrica esgota-se em 2030 e o de eólica on-shore em 2020. 

A tecnologia das ondas e eólica off-shore tornam-se tecnologias 

competitivas no cenário Alto (de elevada procura de energia). De salientar 

que, mesmo nas trajetórias sem restrições, se verificam valores 

semelhantes relativamente à capacidade instalada renovável (86%|74% em 

2050 para os cenários Baixo e Alto) e de produção renovável na 

eletricidade (85%|60% em 2050 para os cenários Baixo e Alto) traduzindo 

o elevado potencial de custo-eficácia, no longo-prazo, deste tipo de 

tecnologias mesmo sem restrições de emissões”. 

energético, para 2050: 

redução de 60% face a 1990 

 Relevância do sector 

electroprodutor para a 

descarbonização da economia 

 Estima-se que a capacidade 

instalada renovável atingirá 

valores da ordem dos 90% e a 

produção renovável fornecerá 

quase 90% do total em 2050, 

nas trajetórias de baixo 

carbono. 
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Compromisso para o 
Crescimento Verde  

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 28/2015, de 30 

de abril 

O CCV estabelece as bases para a transição para um modelo de 

desenvolvimento assente na conciliação do crescimento económico e da 

sustentabilidade, da competitividade do país e da sua afirmação 

internacional como referência do crescimento verde. Esta ambição 

enforma as três ideias-chaves que sustentam o CCV: 

 Aposta em atividades económicas com forte cariz verde; 

 Gestão otimizada de recursos; 

 Foco na dinamização de atividades que permitam a proteção do 

ambiente. 

O CCV fixa 14 objetivos quantificados para 2020 e 2030 para a globalidade 

do setor energético. De entre estes objetivos destacam-se os seguintes 

com interesse para o subsetor da eletricidade: 

 Aumento da eficiência energética através da redução da intensidade 

energética de 129 tep/M€’2011 PIB em 2013 para 122 tep/M€ PIB em 

2020 e 101 tep/M€ PIB em 2030 

 Redução das emissões de carbono de 87,8 Mt CO2 em 2005 para 68,0-

72,0 Mt CO2 em 2020 (correspondente a uma diminuição de 18,0-

22,6%) e 52,7-61,5 Mt CO2 em 2030 (correspondente a uma diminuição 

de 30,0-40,0%) 

Reforço do peso das energias renováveis (de 25,7% no consumo final bruto 

de energia em 2013, para 31% em 2020 e 40% em 2030). 

 Aposta na redução da 

intensidade energética 

 Promove o reforço do peso das 

energias renováveis 

 Promove a exportação de 

energias renováveis para 

auxiliar o cumprimento de 

metas europeias de países 

terceiros. 

 Promove o reforço, no contexto 

europeu, das interligações 

energéticas 

Grandes Opções do Plano 
2017 

Grandes Opções do Plano 
para 2016-2019 

Lei n.º 41/2016, de 28 de 

dezembro 

Lei n.º 7-B/2016, de 31 de 

março 

Sintetiza em seis pilares a atuação do Governo relativamente aos 

principais bloqueios estruturais que caracterizam a economia portuguesa: 

a baixa produtividade e competitividade, o endividamento da economia e 

a necessidade de reforço da coesão e igualdade social. Os seis pilares são 

os relativos à Qualificação dos Portugueses, à Inovação na Economia, à 

Valorização do Território, à Modernização do Estado, à Capitalização 

das Empresas e ao Reforço da Coesão e Igualdade Social. 

 Pretende incentivar a 

descarbonização da economia; 

 Desenvolvimento e 

crescimento do setor 

energético; 

 Promoção da produção de 

energia com base em fontes 
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No domínio da Valorização do Território: 

 Pretende incentivar a descarbonização da economia considerando a 

importância da mobilidade sustentável, do desenvolvimento e 

crescimento do setor energético de forma sustentada, alicerçado num 

conjunto de medidas que promovam a produção de energia com base 

em fontes renováveis e a eficiência do sistema elétrico nacional. 

 Salienta ainda a necessidade de se aproveitar o potencial solar de 

Portugal, com o objetivo de promover o desenvolvimento da rede para 

acomodar a capacidade a instalar e continuar a afirmar o modelo de 

remuneração da produção de energia solar a preços de mercado; 

 Pretende reforçar as interligações de eletricidade e gás da Península 

Ibérica com o resto da Europa e concretizar a interligação energética 

de Portugal com o Reino de Marrocos. 

renováveis e a eficiência do 

sistema elétrico nacional; 

 Aproveitamento do potencial 

solar de Portugal. 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

22ª Conferência das 
Partes da Convenção 

Quadro das Nações Unidas 
para as Alterações 

Climáticas (COP22) - 
Marraquexe 

2016 

A declaração de Marraquexe reafirma a determinação de todos os países 

na luta contra as alterações climáticas e no apoio ao desenvolvimento 

sustentável. Em 2020 os países deverão apresentar os seus compromissos 

de longo prazo para lidar com as alterações climáticas. 

 Estabelece como objetivo a 

eliminação do carbono na 

economia em 2100, 

incentivando a produção de 

eletricidade a partir de novos 

centros de produção de FER 

CELE 2013-2020 – 
Comércio Europeu de 
Licenças de Emissão 

(Diretiva 2009/29/CE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho de 23 de Abril) 

Decreto-Lei n.º 38/2013, 

de 15 de março e Decreto-

Lei n.º 93/2010, de 27 de 

julho. 

O CELE é um mecanismo flexível da UE de regulação das emissões de GEE 

(cuja coordenação geral é em Portugal da competência da Agência 

Portuguesa de Ambiente), criado em 2003 (Diretiva 2003/87/CE, de 13 de 

outubro), que entrou em vigor em 2005 e foi transposto para o ordenamento 

jurídico português pelos Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março e Decreto-

Lei n.º 93/2010, de 27 de julho. 

 Ao alterar a forma de cálculo ou 

o custo do CO2 – pode haver 

uma regulação natural do 

mercado uma vez que irá 

facilitar a transição para uma 

economia de baixo carbono, 

incentivando a produção de 



           Avaliação Ambiental do PDIRT para o período 2018-2027 

  

 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

Página 55 

Documentos Estratégicos  Diploma e/ou ano de 
publicação 

Resumo do Conteúdo/ identificação de objetivos/metas Orientações estratégicas 
relevantes para a AAE  

Após dois períodos de aplicação (2005-2007 e 2008-2012), encontra-se em 

curso o período 2013-2020 regulamentado por uma nova Diretiva CELE 

(Diretiva 2009/29/CE, incluída no Pacote Clima Energia) destacando-se um 

considerável alargamento do âmbito com a introdução de novos gases e 

novos setores, a quantidade total de licenças de emissão determinada a 

nível comunitário e a atribuição de licenças de emissão com recurso a leilão. 

eletricidade a partir de novos 

centros de produção de FER 

Protocolo de Quioto 

Assinado em 11.12.1997; 

ratificado pela EU em 2002 

– Decisão 2002/358/CE; 

reviso em 2012, em Doha, 

para o período 2013-2020 

Assume, pela primeira vez, a necessidade de limitar as emissões de gases 

com efeito de estufa dos países desenvolvidos, adotando uma abordagem 

baseada no princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas 

(diferenciação entre metas de redução de emissões). 

 Estabelece metas de emissões 

de GEE, incentivando a 

produção de eletricidade a 

partir de novos centros de 

produção de FER 
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CONVENÇÕES 

Convenção Ramsar (Zonas 
Húmidas) 

(Tratado 
Intergovernamental, 1971) 

Decreto n.º 101/80, de 22 
de setembro (ratificação) 

A Convenção tem como objetivo a conservação e sustentabilidade dos 
ecossistemas aquáticos e da água enquanto recurso fundamental para a 
conservação da biodiversidade e do bem-estar humano.  

Ao ratificar esta Convenção Portugal assumiu como obrigações: 

 Designar zonas húmidas para inclusão na Lista de Zonas Húmidas de 

Importância Internacional.  

 Elaborar planos de ordenamento e de gestão para as zonas húmidas, 

com vista à sua utilização sustentável;  

 Promover a conservação de zonas húmidas e de aves aquáticas, 

estabelecendo reservas naturais e providenciar a sua proteção 

apropriada. 

 Assegurar os serviços dos 

ecossistemas nas zonas 

húmidas que constituem um 

recurso de grande valor 

económico, cultural, científico 

e recreativo.  

Convenção Europeia para 
a Paisagem 

(Conselho da Europa, 
2000) 

Decreto - Lei nº 4/2005, 14 

de fevereiro 

Objetivo: Promover a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem e 

organizar a cooperação europeia neste domínio. 

Medidas Gerais: 

 Reconhecer juridicamente a paisagem como uma componente essencial 

do ambiente humano, uma expressão da diversidade do seu património 

comum cultural e natural e base da sua identidade; 

 Estabelecer e aplicar políticas da paisagem visando a proteção, a 

gestão e o ordenamento da paisagem através da adoção das medidas 

específicas estabelecidas no artigo 6.º 

 Estabelecer procedimentos para a participação do público, das 

autoridades locais e das autoridades regionais e de outros 

intervenientes interessados na definição e implementação das políticas 

da paisagem. 

 Proteção, gestão e 

ordenamento da paisagem. 
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 Integrar a paisagem nas suas políticas de ordenamento do território e 

de urbanismo, e nas suas políticas cultural, ambiental, agrícola, social 

e económica, bem como em quaisquer outras políticas com eventual 

impacte direto ou indireto na paisagem. 

Convenção para a 
Proteção do Património 

Mundial, cultural e 
Natural 

(Unesco, 1972) 

Decreto n.º 49/1979, de 6 

de junho 

Estabelece quais os bens naturais e culturais que podem vir a ser inscritos 

na Lista do Património Mundial, fixando os deveres dos Estados membros 

quanto à identificação desses bens, assim como, o desempenho para a 

proteção e preservação dos mesmos.  

Ao assinar a Convenção, Portugal compromete-se não só a assegurar a 

conservação dos bens que se localizam no seu território, como a proteger 

o seu património cultural e natural. 

 Salvaguarda do património 

cultural e natural como fator 

de preservação da identidade e 

da cultura da região. 

Proposta de Alteração 
para a Convenção para a 
Proteção do Património 

Mundial, cultural e 
Natural  

(Unesco, 2015)  

 WHC-15/39.COM/5D 

Promove o alargamento do seu conteúdo através da atualização do seu 

contexto tendo por base a proteção de valores, necessidades económicas, 

sociais e ambientais abrangidas no conceito de desenvolvimento 

sustentável, incluindo a avaliação de quatro nucleares: sustentabilidade 

ambiental; desenvolvimento social inclusivo; desenvolvimento económico 

inclusivo; paz e segurança. 

 Salvaguarda do património 

mundial, cultural e natural 

através de medidas que 

assegurem a disponibilidade de 

infraestruturas básicas e 

serviços básicos para as 

comunidades, respeitando os 

valores universais excecionais 

Carta Europeia do 
Património Arquitetónico  

(Conselho da Europa, 
1975) 

 

Reconhece o património arquitetónico como expressão insubstituível da 

riqueza e da diversidade da cultura europeia. Apela à conservação 

integrada como meio de afastar o património arquitetónico de ameaças 

resultantes da ignorância e desconhecimento. 

 Introduz a salvaguarda, 

proteção e valorização do 

património arquitetónico 

através da conservação 

integrada 
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Convenção para a 
Salvaguarda do 

Património arquitetónico 
da Europa  

(Conselho da Europa, 
1985) 

 

Define património arquitetónico como a integração dos seguintes bens: 

monumentos, conjuntos arquitetónicos e sítios.  

 Salvaguarda das áreas 

circundantes aos monumentos, 

conjuntos arquitetónicos e 

sítios, adotando-se medidas 

que visem melhorar a 

qualidade do ambiente natural 

e cultural 

Convenção Europeia para 
a proteção do Património 

Arqueológico  

(Conselho da Europa, 
1992) 

 

Define o património arqueológico como um elemento essencial no 

conhecimento da história da cultura dos povos, sendo considerados 

elementos do património arqueológico todos os vestígios, bens e outros 

indícios da existência do homem do passado.  

Realça que a principal fonte de informação é constituída por escavações 

ou descobertas e ainda outros métodos de pesquisa relacionados com o 

homem ou o ambiente que o rodeia. 

 Salvaguarda do património 

arqueológico como fator de 

preservação da identidade e da 

cultura da região 

ESTRATÉGIAS NACIONAIS 

Lei de Bases da Política 
de Ambiente 

Lei n.º 19/2014, de 14 de 
abril 

A nova Lei de Bases da Política Ambiental refere como objetivo primordial, 

as componentes ambientais naturais e humanas que são indissociáveis. No 

caso dos componentes ambientais naturais, salientam-se o ar, a água e o 

mar, a biodiversidade, o solo e o subsolo, a paisagem, reconhecendo e 

valorizando a importância dos recursos naturais e dos bens e serviços dos 

ecossistemas para os quais estabelece: 

 a conservação da natureza e da biodiversidade como dimensão 

fundamental do desenvolvimento sustentável impõe a adoção das 

medidas necessárias para travar a perda da biodiversidade, através da 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora no conjunto do 

 Salienta a indissociabilidade 

dos componentes ambientais 

naturais e humanos 

 Preservação da natureza e da 

biodiversidade 

 Preservação da capacidade de 

uso do solo 

 Preservação da paisagem 

natural e edificada 
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território nacional, a proteção de zonas vulneráveis, bem como através 

da rede fundamental de Áreas Protegidas, de importância estratégica 

neste domínio. 

 A preservação da capacidade de uso do solo, …, mediante a adoção de 

medidas que limitem ou que reduzam o impacte das atividades 

antrópicas nos solos, que previnam a sua contaminação e degradação e 

que promovam a sua recuperação, bem como que combatam e, se 

possível, invertam os processos de desertificação, promovendo a 

qualidade de vida e o desenvolvimento rural; 

 a salvaguarda da paisagem com a preservação da identidade estética e 

visual, e da autenticidade do património natural, do património 

construído e dos lugares que suportam os sistemas socioculturais, 

contribuindo para a conservação das especificidades das diversas 

regiões que conjuntamente formam a identidade nacional. 

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade 
(ENCNB 2020) (proposta 

de revisão) 

A ENCNB (Resolução do 
Conselho de Ministros nº 

152/2001, de 11 de 
outubro), Versão para 

auscultação pública de 29 
de junho de 2015. 

Visão para 2050 “Até 2050 a biodiversidade e o património geológico 
encontram-se em estado de conservação favorável, assegurando a 
durabilidade do legado intergeracional do património natural, estando 
consolidada a integração da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas 
nos diversos sectores de atividade e na economia do país de modo 
sustentável, eficiente e cientificamente robusto, e demonstrando a sua 
importância para o bem-estar, a qualidade de vida e o crescimento. 

Eixos estratégicos:  

 Eixo 1. Conservar e recuperar o património natural - dar prioridade 

às ações de conservação e gestão ativa das espécies e dos habitats e 

de proteção do património geológico, incluindo através da redução de 

pressões e ameaças específicas que sobre eles atuam, tendo em vista 

prevenir, travar e, quando possível, reduzir a deterioração do seu 

estado de conservação, melhorando-o quando necessário 

 Conservação e gestão ativa das 

espécies e dos habitats 

protegidos e de proteção do 

património geológico. 

 Assegurar os serviços dos 

ecossistemas. 

 Utilização sustentável dos 

recursos naturais. 

 Fomento do conhecimento 

científico sobre o património 

natural. 
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 Eixo 2. Manter, recuperar e valorizar os ecossistemas e os seus 

serviços - as prioridades estarão focadas nos ecossistemas que 

suportam e estão relacionados com a promoção da resiliência a riscos, 

incentivando e apoiando a recuperação e a requalificação ambiental e 

paisagística das áreas afetadas 

 Eixo 3. Assegurar o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais 

- pretende assegurar objetivos e metas de aprofundamento da 

integração da biodiversidade e da proteção do património geológico 

em sectores produtivos e económicos fundamentais, seja daqueles que 

utilizam os recursos da biodiversidade e que por isso dependem de 

ecossistemas estrutural e funcionalmente saudáveis, seja dos que, por 

via da sua atividade, são suscetíveis de gerar maiores impactos 

negativos sobre um ou mais componentes da biodiversidade e do 

património geológico. 

 Eixo 4. Aumentar a vigilância e o conhecimento sobre o património 

natural - releva a importância da existência de uma planificação 

nacional da produção científica orientada para a colmatação de 

lacunas de conhecimento e para apoiar de modo informado a 

prossecução dos compromissos jurídicos e políticos do país em matéria 

de natureza e biodiversidade 

 Eixo 5. Intensificar a cooperação e a participação internacional – 

pretende contribuir para a consolidação e reforço da cooperação e da 

participação de Portugal nos processos internacionais relativos à 

conservação da natureza e da biodiversidade promovendo dessa forma 

a afirmação de Portugal como um parceiro relevante nos assuntos 

multilaterais e comunitários na área da conservação da natureza e da 

biodiversidade 

 Promoção da cooperação 

internacional. 
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‘Nova’ Estratégia 
Nacional para as Florestas 

(ENF) 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 6-B/2015 – de 

4 de fevereiro 

Constitui a primeira atualização da ENF aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro, a qual se assume 

uma nova visão a sustentabilidade da gestão florestal, no respeito pelos 

critérios estabelecidos a nível internacional, assumidos por Portugal no 

âmbito do processo Pan-Europeu para a gestão sustentável das florestas 

continentais, da Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na 

Europa (FOREST EUROPE) e do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas 

(FNUF). 

Integra os novos desenvolvimentos internacionais e europeus, sobretudo a 

nova Estratégia Florestal da União Europeia, a Estratégia da União 

Europeia para a Biodiversidade 2020, e a Estratégia Europeia para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para a próxima década 

(Europa 2020), em particular no que respeita à Economia Verde. 

A ENF integra uma reflexão sobre as alterações climáticas, as questões do 

desequilíbrio na ocupação territorial, a prevenção dos incêndios florestais. 

 Promoção da conservação e 

revitalização das florestas  

 Orientações estratégicas para a 

gestão sustentável das 

florestas. 

Regime jurídico da 
conservação da natureza 

e da biodiversidade 

Decreto-Lei n.º 242/2015, 
de 15 de outubro. D.R. n.º 

202/2015, Série I 

Aplica-se ao conjunto dos valores e recursos naturais presentes no 

território nacional e nas águas sob jurisdição nacional. Estabelece diversos 

princípios, nomeadamente: 

 Princípio da função social e pública do património natural: património 

natural é uma infraestrutura básica integradora dos recursos naturais; 

 Princípio da sustentabilidade: promoção do aproveitamento racional 

dos recursos naturais, conciliando a conservação da natureza e da 

biodiversidade com a criação de oportunidades sociais e económicas e 

garantindo a sua disponibilidade para as gerações futuras; 

 Princípio da identificação, promovendo o conhecimento, a classificação 

e o registo dos valores naturais que integram o património natural;  

 Promoção da conservação da 

natureza e biodiversidade  

 Orientações para o respeito 

pela conservação da natureza 

e biodiversidade através da 

criação da rede fundamental 

de conservação da natureza 
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 Princípio da compensação, da precaução (em relação aos efeitos 

negativos provocados por ações no território) e da proteção 

(salvaguardando os valores mais significativos do nosso património 

natural). 

Cria a Rede Fundamental de Conservação da Natureza composta por: 

 Sistema Nacional de Áreas Classificadas: Áreas protegidas integradas na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas, Sítios da lista nacional de sítios e 

zonas de proteção especial integrados na Rede Natura 2000, áreas 

classificadas ao abrigo de compromissos internacionais; 

 Áreas de continuidade: Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), domínio público hídrico (DPH). 

Lei de bases da política e 
do regime de proteção e 

valorização do Património 
Cultural 

Lei n.º 107/2007 

Reforça a importância da inventariação do património, assegurando o 

levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos 

bens culturais existentes com vista à respetiva identificação; 

planeamento, assegurando que os instrumentos e recursos mobilizados e 

as medidas adaptadas resultam de uma prévia e adequada planificação e 

programação. 

Sublinha a integração do património arqueológico e paleontológico cuja 

principal fonte de informação seja constituída por escavações, 

prospeções, descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com 

o ser humano e o ambiente que o rodeia, com atualização do inventário 

nacional georreferenciado do património arqueológico imóvel, articular o 

cadastro da propriedade com o inventário nacional. 

Reforça que os órgãos competentes da administração do património 
cultural têm de ser previamente informados dos planos, programas, obras 
e projetos, tanto públicos como privados, que possam implicar risco de 

 Identificação das situações de 

património em perigo 

 Promoção da qualidade 

ambiental e paisagística 

 Atualização do inventário 

nacional 
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destruição ou deterioração de bens culturais, ou que de algum modo os 
possam desvalorizar. 

Regime jurídico de 
Salvaguarda do 

Património Imaterial 
Decreto-Lei n.º 139/2009 

Reconhece a importância do património cultural imaterial na articulação 
com outras políticas sectoriais, e na própria internacionalização da cultura 
portuguesa, e estabelece, de forma pioneira, um sistema de inventariação 
através de uma base de dados de acesso público que permite a 
participação das comunidades, dos grupos ou dos indivíduos na defesa e 
valorização do património cultural imaterial, designadamente do 
património que criam, mantêm e transmitem.  

Valoriza o papel que a vivência e reconhecimento do património cultural 
imaterial como forma de sedimentar as identidades coletivas, a nível local 
e nacional, e proporciona um espaço privilegiado de diálogo, 
conhecimento e compreensão mútuos entre diferentes tradições. 

 Salvaguarda do património 

cultural e imaterial através de 

um sistema de inventariação 

através de uma base de dados 

coletiva 

 Fomenta o conhecimento 

participativo, sistemático, 

atualizado e exaustivo das 

manifestações do património 

cultural imaterial  

PLANOS NACIONAIS 

Plano Setorial da Rede 
Natura 2000 

Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 115-A/2008, de 

21 de julho 

Enquadramento: O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de 

concretização da política nacional de conservação da diversidade 

biológica, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios da Lista Nacional 

e das Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território continental, bem 

como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação 

favorável nestas áreas.  

Objetivos: na sua operacionalização o PSRN2000 define como objetivos: 

 Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos 

locais integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão 

compatíveis com a utilização sustentável do território; 

 Conservação da biodiversidade 

e das espécies protegidas e do 

estado dos habitats nas áreas 

da Rede Natura 2000. 

 Gestão ativa da conservação 

dos Sítios e ZPE. 

 Salvaguarda dos recursos e 

valores naturais. 
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 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a 

distribuição dos habitats presentes nos Sítios e ZPE; 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das 

respetivas características e prioridades de conservação; 

 Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num 

estado de conservação favorável dos habitats e espécies, bem como 

fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a 

distribuição dos habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial 

de ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas 

nas alíneas anteriores; 

 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da 

avaliação de impacte ambiental e na análise de incidências 

ambientais. 

A Paisagem na Revisão dos 
PDM 

(DGOTDU) 

2011  Documento técnico que define orientações para a implementação da 

Convenção Europeia da Paisagem no âmbito Municipal 

 Proteção, gestão e 

ordenamento da paisagem 
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Anexo II – Fontes de Informação  

A análise dos efeitos ambientais do PDIRT, segundo os critérios e indicadores enunciados no ponto 

anterior, basear-se-á, fundamentalmente, na compilação da informação existente, publicada ou 

produzida por diversas fontes, bem como na informação produzida no âmbito dos trabalhos do 

próprio PDIRT. 

FCD1: Coesão Territorial e Social 

 Cartografia:  

o COS, Corine Land Cover - informação sobre as principais classes de uso do solo; 

 Instrumentos de gestão territorial (IGT) 

o Informação sobre uso do solo, infraestruturas, equipamentos, servidões e restrições ao uso do 

solo; 

 Informação estatística (INE) 

o População e outra informação caracterizadora do modelo de povoamento,  

o dados sobre energia; 

 Caracterização da RNT: 

o Rede Nacional de Transporte existente; 

o Estimativa da capacidade disponível para a receção de nova geração na RNT. 

FCD2: Alterações Climáticas 

 Emissões de GEE: 

o Emissões anuais setoriais de GEE e Emissões anuais de GEE associadas à energia transportada 

na rede (APA, DGEG, REN); 

o Energia (valor nominal) na rede, por fonte energética (por ano). 

 Solicitação de ligações à rede: 

o N.º de ligações aceites, por tipo de FER e N.º total de pedidos de ligação, por tipo de FER (por 

ano) (REN, DGEG). 

 Eventos Climáticos extremos: 

o Número e duração de interrupções devidas a eventos climáticos excecionais, por tipo e ano 

(REN, DGEG); 

o N.º de ocorrências que implicaram a ativação de planos de emergência, por tipo e ano (REN, 

ANPC, DGEG); 

o SIG dos cenários climáticos (CCIAM - Center for Climate Change Impact, Adaptation and 

Modelling, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

 Caracterização da RNT: 

o Rede Nacional de Transporte existente. 

FCD3: Capital Natural e Cultural 

 Biodiversidade e Sistema Nacional de Áreas Classificadas: 

o Rede Nacional de Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Importantes para as 

Aves (IBA), Sítios Ramsar; Habitats constantes da Diretiva Habitats (ICNF, I.P); 

o Espécies da fauna: zonas críticas para as aves com estatuto de conservação desfavorável mais 

suscetíveis de colisão; abrigos de quirópteros de importância nacional (ICNF, I.P; SPEA); 

 Paisagem e Património Cultural e Natural: 

o Paisagens notáveis (CCDR); 

o Elementos singulares (Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental); 

o Património mundial, nacional e de interesse público (DGPC); 

o Património monumental, histórico e corrente nacional (DGPC/CCDR); 

o Cartas do Património e de Condicionantes das Câmaras Municipais, nas zonas de interesse 

(DGPC/CCDR/DGT). 
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Anexo III - Proposta de Entidades a Consultar  

Para cada FCD considera-se que as ERAE a consultar são as constantes do enquadramento legal em 

vigor, nomeadamente: 

 

FCD1: Coesão Territorial e Social 

DGT - Direção Geral do Território 

DGEG - Direção Geral da Energia e Geologia 

CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

 

FCD2: Alterações Climáticas 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente;  

DGEG - Direção Geral da Energia e Geologia 

CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

 

FCD3: Capital Natural e Cultural 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

DGPC - Direção Geral do Património Cultural 

CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
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Anexo IV – Quadro resumo da relação entre fatores ambientais e 

FCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores ambientais 
(FA)  

DL nº 232/2007, de 15 
de junho (artigo 6º) 

FATOR CRÍTICO DE DECISÃO 

FCD 1  
Coesão Territorial e 

Social 

FCD 2 
Alterações Climáticas 

FCD 3 
Capital Natural e 

Cultural 

Biodiversidade    

População    

Saúde humana    

Fauna    

Flora    

Solo    

Fatores climáticos    

Bens materiais     

Património cultural     

Paisagem     

    

Relação Direta    

Relação Indireta    


