Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
P-3AC
Avaliação no âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de
junho
1 Antecedentes e definição do P-3AC
Portugal é um dos países da Europa potencialmente mais afetados pelas alterações climáticas,
segundo a maioria dos estudos conhecidos, enfrentando uma variedade de impactos
potenciais, como aumentos na frequência e intensidade de secas, inundações, cheias
repentinas, ondas de calor, incêndios rurais, erosão e galgamentos costeiros.
Os custos da inação face aos impactos das alterações climáticas no nosso país são muito
elevados. Como referência de valores associados a eventos climáticos, existem estimativas que
apontam para 60-140 milhões de euros de custos anuais associados aos incêndios rurais (não
contabilizando os recentes e trágicos incêndios de 2017). A seca de 2005 teve custos
estimados de cerca de 290 milhões de euros e a seca de 2012 teve prejuízos sobretudo ao
nível das quebras de produção agrícola, com custos estimados em mais de 200 milhões de
euros, faltando ainda contabilizar um valor para a seca mais recente (2017-18), bem como as
decorrentes da redução e variabilidade da ocorrência da precipitação, o aumento da
temperatura, o agravamento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos
como ondas de calor. A estes somam-se custos relativos aos temporais intensos que se têm
vindo a sentir em anos recentes, como foi o caso da tempestade Hércules que assolou o país
em 2014 e que produziu estragos em toda a orla costeira. De acordo com estimativas
preliminares efetuadas pela APA, os custos associados aos efeitos da tempestade Hércules
poderão ascender a cerca de 17 milhões de euros e os custos relacionados com os temporais
de março de 2018 na costa portuguesa estão avaliados em cerca de 1,4 milhões de euros.
Consequentemente, a fim de evitar quando possível ou minimizar estes custos e perdas tornase necessário implementar as medidas de adaptação identificadas nos diversos exercícios
sectoriais e territoriais e assegurar financiamento adequado, prioritariamente para as medidas
de carácter infraestrutural.
A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) corresponde ao
delinear dos objetivos, atividades previstas e modelo de organização e funcionamento para o
período 2014-2020, com vista a promover a integração da adaptação às alterações climáticas
nas diversas políticas públicas e instrumentos de operacionalização, designadamente de
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carácter territorial, bem como na sociedade em geral. Esta Estratégia vem em sequência da
primeira fase da ENAAC que decorreu entre 2010 e 2013.
A ENAAC 2014-2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas,
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e
em boas práticas”, de forma a contribuir para o planeamento e desenvolvimento de uma
sociedade e economia resiliente, competitiva e de baixo carbono. Três objetivos principais
orientam a atual estratégia:
1. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas
Base para o desenvolvimento dos trabalhos, com foco nas necessidades de
investigação, recolha de informação, consolidação e comunicação adequada ao
público-alvo.
2. Implementar medidas de adaptação
Integra a priorização das medidas, em harmonia com as preocupações das esferas da
ciência, política e sociedade civil, através de mecanismos de avaliação comparativa e
participativos. Além disso, a implementação de medidas de adaptação é apoiada com
a identificação de mecanismos de financiamento.
3. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais
Os progressos na adaptação são orientados para a sua integração nas políticas
setoriais, estabelecendo estruturas de resposta mais efetivas. Esta abordagem
também deve apoiar-se em mecanismos de monitorização adequados, para centralizar
o progresso das políticas de adaptação.
É a estes três níveis que os grupos de trabalho setoriais e as áreas temáticas planeiam e
desenvolvem as suas atividades. Nos Planos de Implementação Bianuais, as Áreas Temáticas
definem as suas prioridades para o respetivo período de execução da Estratégia, enquanto os
grupos de trabalho setoriais desenvolvem as suas competências, entre elas a de elencar as
vulnerabilidades e medidas de adaptação do setor, que em certos casos integram planos
setoriais de adaptação, dando continuidade e atualizando os trabalhos resultantes da primeira
fase da ENAAC. A monitorização da ENAAC 2020 é espelhada nos Relatórios de Progresso
Setoriais e Relatório Intercalar onde são demonstrados os progressos conseguidos em cada um
dos objetivos.
Outros exercícios e políticas setoriais têm vindo a integrar gradualmente questões associadas
aos impactos das alterações climáticas e a medidas de adaptação, designadamente no
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, no Plano de Ação Litoral XXI, na
Estratégia Nacional para as Florestas1 e Planos Regionais de Ordenamento Florestal (em fase

1

Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro.
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de revisão), na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 20302 e na
Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva3.
As prioridades de ação nacionais em matéria de adaptação consideradas no P-3AC ressaltam
de toda a informação produzida no âmbito da ENAAC e dos instrumentos estratégicos e
programáticos indicados, bem como dos trabalhos desenvolvidos no âmbito das Estratégias
Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas e nos Planos e Estratégias Municipais e
Intermunicipais concluídos ou em elaboração.

2 Objetivos
A política de adaptação às alterações climáticas em Portugal encontra-se num estado de
maturidade que permite identificar as prioridades no que toca a instrumentos-chave de
suporte à decisão e à implementação de ações de intervenção direta no território e nas
infraestruturas. Importa disponibilizar recursos para que estas respostas sejam concretizadas,
contribuindo assim para a execução dos diversos planos e estratégias de adaptação.
O P-3AC complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020 com
vista ao segundo objetivo – implementar medidas de adaptação, em 8 linhas de ação concretas
de intervenção direta no território e nas infraestruturas, complementadas por uma linha de
ação de carácter transversal) as quais visam dar resposta aos principais impactes e
vulnerabilidades identificadas para Portugal:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

2
3

Prevenção de incêndios rurais - intervenções estruturantes em áreas agrícolas e
florestais
Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo
Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na indústria e no
setor urbano para prevenção dos impactos decorrentes de fenómenos de seca e
escassez
Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações
climáticas
Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao aumento da
temperatura máxima
Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras de doenças
transmitidas por vetores e de doenças e pragas agrícolas e florestais
Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações
Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado de erosão e de
galgamento e inundação

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017, de 30 de outubro.
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9.

Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e
sensibilização

Em cada linha de ação são identificados os principais objetivos, os impactos e vulnerabilidades
associados, as ações/medidas, as entidades a que se dirigem e os possíveis instrumentos de
financiamento. Estas linhas de ação decorrem dos diversos exercícios de planeamento em
matéria de adaptação às alterações climáticas, desenvolvidos a diversas escalas territoriais e
sectoriais.
Para efeitos do P-3AC foram sistematizadas as disponibilidades orçamentais nos principais
instrumentos financeiros: PO SEUR, PDR 2020, Fundo Ambiental e EEA Grants 2014-2021,
passíveis de mobilização para as ações identificadas, através da abertura de avisos para
candidaturas específicos para o efeito ou que não o sendo contribuam para os mesmos
objetivos.

3 Organização e implementação
A concretização e acompanhamento do P-3AC está a cargo da APA, enquanto entidade
coordenadora da ENAAC 2020, e das restantes entidades que compõem o Grupo de
Coordenação da ENAAC 2020.
Os indicadores de monitorização das ações propostas (indicadores de realização) destinam-se
a aferir a sua concretização e decorrem do quadro de monitorização dos instrumentos
financeiros e das metas respetivas, que enquadram os apoios às Linhas de Ação aqui
identificadas. Para 2020 as metas foram definidas com base nas disponibilidades atuais de
cada instrumento financeiro. Para 2030 as metas são indicativas e foram fixadas com base na
variação face a 2020, servindo para referência do quadro de financiamento aplicável após
2020.
Os indicadores de resultado associados a objetivos materializáveis do processo de adaptação
identificados decorrem, em grande medida, de atuais instrumentos de planeamento setorial e
pretendem aferir o contributo do programa de forma direta ou indireta, no âmbito das
diferentes áreas de intervenção. As metas para 2020 são as existentes nos diversos exercícios
e para 2030 foram estabelecidas com base numa evolução com um grau adequado de
ambição.
No quadro da implementação e monitorização do P-3AC, compete à APA, em particular:


Elaborar propostas dos termos de referência a incluir nos avisos de candidaturas aos
apoios a ações de adaptação dos diversos instrumentos de apoio com gestão nacional;
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Apoiar as diversas entidades que constituem o Grupo de coordenação da ENAAC 2020
e promover a sua articulação para assegurar as atribuições de implementação e
acompanhamento do P-3AC;



Monitorizar anualmente os indicadores e metas, identificando, para este efeito, as
instituições responsáveis pelo fornecimento de informação, incluindo as entidades
gestoras ou coordenadoras a nível nacional dos diversos instrumentos de
financiamento existentes e, para o efeito, estabelecer os mecanismos de articulação
adequados, que podem incluir a criação de protocolos de colaboração. O conjunto de
informação recolhida será objeto de um reporte anual de monitorização do P-3AC.
Sempre que este reporte coincidir com a elaboração dos Relatórios de Monitorização
da ENAAC 2020, referidos no n.º 2.5 do Anexo III da RCM n.º56/2015, de 30 de julho
que aprovou a ENAAC 2020, deve constar de um capítulo autónomo desses relatórios;



Elaborar propostas de revisão dos objetivos, ações, indicadores e metas do P-3AC,
sempre que se justifique e em função de:
 Dificuldades significativas na implementação do P-3AC, podendo ser estudadas
outras ações com objetivo equivalente;
 Dificuldades na monitorização dos indicadores e na verificação do cumprimento
das metas, devendo ser estudadas fontes alternativas de informação e/ou o
ajustamento das metas, sempre que verificados desvios significativos;
 Evolução da política nacional de adaptação, nomeadamente no âmbito da
proposta de revisão da ENAAC 2020;
 Evolução da política comunitária e internacional em matéria de adaptação,
incluindo o enquadramento no futuro quadro financeiro plurianual.

Às entidades que compõem o Grupo de Coordenação da ENAAC 2020, compete:


Colaborar com a APA na elaboração das propostas de termos de referência a incluir
nos avisos, identificando as prioridades setoriais em matéria de adaptação;



Promover a utilização dos instrumentos de financiamento comunitários e nacionais e
a sua disseminação aos agentes setoriais e ao público em geral;



Colaborar na monitorização anual do P-3AC, fornecendo a informação sectorial
relevante para indicadores e metas e na elaboração de propostas de mecanismos de
articulação a estabelecer com entidades terceiras;



Contribuir para os relatórios de monitorização e para as propostas de revisão de
ações, indicadores e metas;

Página | 5



Acompanhar as negociações comunitárias relativas ao quadro financeiro plurianual
pós-2020, com propostas de enquadramento das ações de adaptação identificadas
neste programa, nas diversas sedes de discussão, incluindo a programação nacional
decorrente da aplicação dos regulamentos comunitários dos diversos instrumentos
financeiros.

4 Âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho
O âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, que estabelece o regime a
que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente,
abrange o seguinte:
a) planos e programas que constituam enquadramento para a futura aprovação de
projetos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio
(avaliação de impacte ambiental);
b) planos e programas que tenham 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 ou que devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências
ambientais (no âmbito da transposição das diretivas aves e habitats);
c) planos e programas não previstos nas alíneas anteriores mas que constituam
enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como
suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente.
De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do referido diploma, compete à entidade responsável pela
elaboração do plano ou programa averiguar se o mesmo se encontra sujeito a avaliação
ambiental.
O P-3AC é uma ferramenta abrangente para facilitar a implementação das medidas de
adaptação identificadas nos diversos exercícios setoriais, por forma a melhor direcionar o
financiamento adequado no âmbito dos instrumentos financeiros disponíveis para a
implementação de medidas de adaptação, como são o PO SEUR, o PDR 2020, os EEA Grants e o
Fundo Ambiental, a que se juntam os PO Regionais, o Fundo Florestal Permanente, o Programa
LIFE, o Programa INTERREG, Horizonte 2020 e o Programa URBACT III.
Assim, não sendo definidos projetos concretos no P-3AC, mas antes definida uma orientação
para as prioridades de implementação de medidas de adaptação a incorporar em projetos a
definir, julga-se não se colocarem as alíneas a) a c) do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de
junho.
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Efetivamente, existindo enquadramento, a avaliação de eventuais efeitos significativos no
ambiente vem abordada ao nível da definição dos Instrumentos setoriais, bem como dos
Programas de financiamento para os quais o P-3AC contribui ao elencar as medidas
importantes a considerar no âmbito da adaptação às alterações climáticas.
De salientar que os programas de financiamento, em particular os que integram o quadro
Portugal 2020, que são os mais estruturantes e com maior volume de financiamento, já foram
sujeitos a procedimentos de Avaliação Ambiental Estratégica.
Importa ainda referir que o Programa resultou do consenso alargado de um elevado número
de entidades da administração central e desconcentrada, consultadas no âmbito do Grupo de
Coordenação da ENAAC 2020 e através dos gabinetes ministeriais que tutelam as diversas
áreas de governação, tendo ainda contribuído para esta proposta o Painel Científico da ENAAC
2020, que reúne 20 especialistas de reconhecido mérito nas diversas atividades abrangidas
pelo programa, nomeados pelo Despacho n.º 7877/2017, de 7 de setembro. Algumas destas
entidades são elas próprias Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE),
ou seja, entidades às quais possam interessar os efeitos ambientais decorrentes da aplicação
do Programa, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a ANACOM, a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Direção Geral
da Saúde, a Direção Geral das Atividades Económicas, a Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, a Direção Geral de Energia e Geologia, a Direção Geral de Política do
Mar, a Direção Geral do Território, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o CamõesInstituto da Cooperação e da Língua, o Gabinete de Planeamento e Políticas, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e o
Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Considera-se assim que o Programa em causa se apresenta a montante desta problemática,
devendo a avaliação de eventuais efeitos ambientais adequar-se antes aos instrumentos
setoriais e de financiamento que concretizam a materialização de projetos concretos.
Conclui-se assim, pelo acima explanado, que o Programa de Ação para a Adaptação às
Alterações Climáticas não se encontra no âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de Junho.
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