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1. INTRODUÇÃO 
No seguimento da bem sucedida experiência em 2003 com a emissão de um parecer conjunto de 
organizações não governamentais portuguesas sobre o Plano de Implementação da Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável, várias ONG de ambiente (ONGA) resolveram retomar 
esse processo, preparando um novo parecer conjunto sobre as actuais propostas em consulta 
pública: Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o Plano de 
Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PIENDS). 
 
Considerando que neste processo apenas estiveram envolvidas ONGA, a análise dos documentos 
incidiu, essencialmente, sobre aspectos ambientais, mesmo quando estavam em causa objectivos 
mais directamente relacionados com os pilares económico e social. Este exercício, para além de 
decorrente da área de actuação das organizações envolvidas, também permite demonstrar as 
várias pontes existentes entre os pilares que constituem o conceito de desenvolvimento 
sustentável e que, a nosso ver, neste documento não apresentam o equilíbrio desejado e 
subjacente ao conceito inicial. 
 
Entendendo o desenvolvimento sustentável como “um desenvolvimento que deve permitir a 
satisfação das necessidades das gerações presentes, mas sem pôr em causa a capacidade e a 
possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”, tal como 
expresso no Relatório “O Nosso Futuro Comum” (também designado Relatório Brundtland), e 
considerando que este desígnio só será atingível com a conjugação dos três pilares fundamentais 
– ambiental, económico e social – (aos quais podemos juntar o pilar institucional enquanto 
auxiliar) uma análise, mesmo que não muito pormenorizada, dos documentos em discussão 
pública, não deixa de levantar algumas questões sobre o equilíbrio das propostas nos diversos 
pilares, bem como sobre a real possibilidade de se atingir resultados concretos com documentos 
que nada referem sobre prioridades. 
 
Também o atraso verificado na aprovação de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável para o país (de recordar que em 2002, quando vários países europeus reviam as 
suas estratégias nacionais para esta área enquanto exercício de preparação para a Cimeira de 
Joanesburgo, Portugal discutia uma primeira proposta de ENDS) poderá pôr em causa os seus 
objectivos de transversalidade, de referência. Diversos programas nacionais (genéricos e 
específicos) como o Programa Nacional de Reformas (vulgo “Estratégia de Lisboa”), o Plano 
Tecnológico, o Plano Nacional de Emprego e o Plano Nacional para as Alterações Climáticas 
foram já aprovados para aplicação, mesmo antes da ENDS estar sequer em discussão pública. 
 
Consideramos que uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável deve servir de 
quadro de referência para todas as estratégias, programas, planos e regulamentos a implementar 
a nível nacional, e não de simples massa de preenchimento e colagem desses instrumentos na 
tentativa de conferir-lhes um aspecto de consistência global. Ambos os documentos aqui em 
análise dificilmente poderão desempenhar este papel integrador e de enquadramento. 
 
Partindo de uma análise mais geral dos documentos, bem como do desígnio e metas globais 
apresentadas, o parecer apresenta, em capítulos posteriores, uma análise pormenorizada de seis 
dos sete objectivos apresentados. 
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2. OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS (ENDS E PIENDS) 
 
2.1. Observações de enquadramento 
Em termos de observações gerais sobre o documento, não é possível deixar de sublinhar que o já 
longo processo de tentativas várias para elaborar uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável a par com o Plano de Implementação, parece ter permitido um amadurecimento desta 
nova versão, ainda que persistam lacunas importantes. 
 
Entre as principais lacunas a apresentar, vale a pena determo-nos em quatro de extrema 
relevância: 

- A ausência de prioridades; 
- Alguma confusão entre metas e indicadores, o que dificultará a aferição do grau de 

implementação da estratégia; 
- O claro enviesamento da ENDS e do PIENDS dando maior relevo ao pilar económico do 

que aos pilares social e ambiental, quando é do seu equilíbrio que resulta o 
desenvolvimento sustentável; 

- A reprodução no processo de monitorização e avaliação da estratégia de um sistema 
excessivamente centrado na Administração Pública e fechado à ampla participação e 
reflexão da sociedade civil sobre um tema que se quer amplamente partilhado e 
comunicado. 

 
A ENDS e o PIENDS assentam numa estratégia diferente da seguida por muitos países europeus 
e pela própria União Europeia onde, em vez de se avançarem grandes eixos estratégicos 
transversais, se apontam áreas ou domínios prioritários de intervenção. Ainda que a abordagem 
seguida em Portugal pareça representar um passo em frente em termos de integração e visão, 
poderá ter associados novos problemas de difícil resolução, nomeadamente, a quase 
impossibilidade de definir prioridades. Tudo parece assumir igual importância, o que num país 
com recursos limitados poderá significar a manutenção do status quo, mantendo-se a aposta nas 
áreas de sempre, relegando para segundo plano intervenções que poderiam marcar a diferença 
em termos do desenvolvimento sustentável do país. 
 
É por isso urgente reflectir sobre as prioridades nacionais, particularmente quando quer no 
desígnio quer, particularmente, nas metas transversais, o favorecimento do pilar económico é 
quase escandaloso, de tal forma que o pilar ambiental está omisso de qualquer uma das três 
metas transversais. Numa estratégia de desenvolvimento sustentável, tal situação é inaceitável. 
 
Esta dificuldade em concretizar a ENDS e o PIENDS parece aliás estar bem expressa na 
dificuldade em delinear um conjunto de indicadores coerentes que permitam avaliar o 
desempenho de cada um dos inúmeros vectores estratégicos apontados. Uma parte significativa 
dos indicadores apontados não pode ser classificada como tal, tratando-se antes de objectivos, 
ideias, metas, muitos deles de muito difícil, senão mesmo impossível, aferição. 
 
De facto, os indicadores de acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação da 
ENDS, componentes basilares e fundamentais de qualquer Plano de Implementação emergente, 
sem os quais se pode mesmo afirmar que esse plano não existe, são relegados para um 
quadro-matriz, insuficiente e onde se misturam os (escassos) indicadores apresentados, sendo 
inclusivamente difícil distinguir entre indicadores e metas, sendo que alguns nem sequer se 
podem enquadrar na categoria de indicador na definição lata do termo: “Indicadores são estatísticas 
que monitorizam as alterações verificadas num determinado factor ao longo do tempo”1. Ou seja, são 
instrumentos que medem objectivamente o sucesso (ou não) da implementação da estratégia. 
 
Na realidade, deparamo-nos com um quadro em que, não só existem Vectores Estratégicos para 
os quais não são apresentados indicadores de acompanhamento, monitorização e avaliação; 
como aqueles que são enunciados se materializam, de forma confusa, sem o estabelecimento das 
metas temporais e quantificáveis passíveis de permitir a sua aplicabilidade. 

                                                 
1 Countdown 2010: Biodiversity Monitoring & Indicators. 
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Esta proposta de PIENDS carece, consequentemente, da objectividade que lhe deveria ter sido 
proporcionada pelas ferramentas a utilizar na avaliação dessa mesma implementação, 
globalmente omissas; o que não tem qualquer justificação nesta fase, especialmente se olharmos 
para o leque vastíssimo de indicadores, perfeitamente identificados, já existentes a nível 
internacional e europeu. 
 
No sentido de fomentar a comunicação do desenvolvimento sustentável em Portugal, talvez fosse 
interessante que fosse identificado um conjunto de indicadores seleccionados que pudessem 
servir de base a estratégias de comunicação sobre a evolução do desenvolvimento sustentável 
em Portugal numa base anual. 
 
Por outro lado, a monitorização, acompanhamento e revisão da ENDS e do PIENDS serão 
fundamentais na sua concretização. Neste contexto, não se compreende que este importante 
papel seja delegado apenas na equipa que elaborou a presente estratégia, sem que haja espaço 
para a participação de outros agentes sociais, particularmente na avaliação e reflexão sobre os 
resultados alcançados a cada ano e quais as alterações necessárias.  
 
Não sabemos se tal se poderá ficar a dever à intenção de envolver o Conselho Nacional de 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável neste processo, procurando assim garantir um 
acompanhamento e contribuição efectiva dos diversos sectores da sociedade civil para uma plena 
implementação do desenvolvimento sustentável em Portugal. Se é esta a intenção, acreditamos 
que tal deverá ser explicitado claramente no documento final, não deixando margem para dúvidas 
quanto à abertura, transparência e lógica inclusiva de todo o processo de implementação e 
avaliação da ENDS. Se não for esta a intenção, pensamos que é urgente pensar num modelo em 
que os resultados de implementação destes documentos integradores possam ser avaliados e 
sobre eles se realize uma reflexão regular com a colaboração dos diferentes sectores da 
sociedade civil. 
 
Também nos parece relevante sublinhar a quase total ausência de referências à necessidade de 
levar o desenvolvimento sustentável ao âmbito local ou, melhor ainda, de conseguir que este surja 
a partir de cada local, de cada concelho para o todo nacional. Instrumentos como a Agenda 21 
não merecem referência digna de nota, parecendo não lhe ser dada qualquer relevância para um 
efectivo desenvolvimento sustentável do país.  
 
Ainda que a situação de Portugal em termos de adesão a este processo não seja das mais 
louváveis, o facto é que se trata de um instrumento com provas dadas noutros países e que 
caberia valorizar numa estratégia desta natureza. Esta ausência de enfoque na componente local 
do desenvolvimento sustentável parece ser mais uma evidência da dificuldade de concretizar e 
integrar no quotidiano objectivos tão abrangentes. 
 
Apenas algumas notas finais sobre áreas que foram totalmente esquecidas nesta proposta da 
ENDS e do PIENDS. Uma delas é a da interligação entre os factores ambientais e a saúde 
humana. Portugal está há vários anos em falta com os seus compromissos internacionais de 
estruturar uma estratégia nacional para esta área. Ainda que esta lacuna persista (não obstante 
ter havido já alguns desenvolvimentos nesta matéria que nunca foram tornados públicos), 
parece-nos preocupante que não surja qualquer referência a esta interface que é hoje entendida, 
ao nível da UE e do mundo, como um dos grandes desafios colocados à Humanidade. Trata-se de 
uma área de extraordinária complexidade, que coloca grandes questões à forma como estamos 
habituados a olhar para a saúde e para os contextos em que esta pode ser afectada.  
 
Portugal não tem um programa concreto de monitorização da qualidade do ar interior, tem 
problemas recorrentes de excedências em vários poluentes atmosféricos (a maioria decorrente do 
tráfego rodoviário), apresenta uma deficiente monitorização de muitos dos poluentes/substâncias 
químicas de grande risco para a saúde, pelo que é urgente a criação de um instrumento que 
permita guiar a nossa acção sobre esta matéria.  
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Parece-nos fundamental que a realização de uma Estratégia ou Plano para a área do ambiente e 
saúde conste como meta da ENDS e do PIENDS, e que esta área mereça um maior destaque ao 
longo destes documentos  
 
Por último, merece referência o facto de ao longo dos documentos em análise não se encontrarem 
referências claras às potencialidades de estímulo ao desenvolvimento sustentável, decorrentes da 
actuação quotidiana da Administração Pública. Quer através das suas políticas públicas de 
aquisição de bens e serviços – procura verde - quer das suas práticas diárias, a Administração 
Pública poderá ter um enorme papel de incentivo a um comportamento mais sustentável por parte 
dos seus fornecedores, bem como servir de exemplo de boas práticas ambientais e sociais a 
todos que com ela privam. Ignorar este facto é desperdiçar uma excelente oportunidade de 
estímulo à inovação e de procura da excelência. 
 
Numa perspectiva essencialmente metodológica, gostaríamos de salientar a constatação, no 
corpo do PIENDS, de que a distinção entre Investimentos e Medidas de Referência e Medidas de 
Enquadramento e Intervenções Complementares “(…) não pretende atribuir graus de importância às 
medidas classificadas num ou noutro grupo, uma vez que medidas de enquadramento são, frequentemente, 
estruturantes para o objectivo visado, e mesmo as intervenções consideradas complementares podem ser 
críticas para a obtenção do mesmo. (…)”. Contudo, se assim é, para quê uma distinção que se 
reporta exclusivamente ao tipo de financiamento / tipo de intervenção? Se as situações 
classificadas num ou noutro grupo são igualmente importantes, assumindo mesmo algumas 
Medidas de Enquadramento e Intervenções Complementares um carácter estruturante, e até 
crítico, justificar-se-á esta divisão no corpo do PIENDS? Especialmente quando essa divisão não 
é consubstanciada pela apresentação da quantificação estimada do financiamento a atribuir a 
cada tipo de intervenção? Qual a justificação para uma separação entre o que vai ser alvo de 
co-financiamento pelos fundos estruturais e de coesão e o que vai ser exclusivamente suportado 
por fundos nacionais? Não seria esta uma (nova) boa oportunidade para afastar o espectro da 
sobrevalorização da parte económica que parece andar a assombrar toda a ENDS e o seu Plano 
de Implementação? 
 
Perante isto, porque não a unificação destas intervenções enquanto medidas de enquadramento, 
ou, por opção, a separação entre tipo de intervenções consoante estas se revistam de carácter 
executivo ou normativo, e/ou face à programação temporal prevista para a sua implementação, 
independentemente de se manter a sua articulação com o QREN? De qualquer modo, o ponto 
fulcral deverá ser a elaboração das Medidas de Enquadramento realmente necessárias e depois 
os Investimentos e Intervenções suficientes para atingir as metas. 
 
Sem prejuízo das considerações acima expressas, e porque se trata de um parecer sobre os 
elementos que estão em consulta pública, com a forma e conteúdo patentes, não podemos, pois, 
deixar de analisar o conteúdo dos tipos de intervenção, independentemente de concordarmos ou 
não com a forma como estes são apresentados. 
 
 
2.2. Observações sobre o desígnio e metas transversais 
 
Desígnio: “Retomar uma trajectória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte 
de 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de 
elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social.” 
 
Tratando-se a presente de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, parece-nos 
que a trajectória que Portugal deveria (re)tomar seria a de um crescimento sustentável, muito mais 
do que sustentado, especialmente se quisermos, efectivamente, atingir o desígnio de tornar 
Portugal, num horizonte tão curto (até 2015), num dos países mais competitivos e atractivos da 
União Europeia. 
 
No que se reporta ao enquadramento, realmente seria uma demonstração de excelência 
atingirmos um elevado nível de desenvolvimento social/ambiental/económico até 2015. Não 
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obstante, ficaríamos extremamente satisfeitos em conseguir pelo menos estabelecer um quadro 
de equilíbrio entre os três factores referidos, equitativamente necessários ao desenvolvimento 
sustentável. 
 
Relativamente à “responsabilidade social”, que é para nós uma expressão bastante salutar e que 
muito nos apraz verificar ter sido inserida no Desígnio da ENDS, gostaríamos de sublinhar a 
importância de se entender a responsabilidade social enquanto responsabilização dos diversos 
intervenientes societários, numa dinâmica de apelo crescente ao desempenho da cidadania e à 
participação dos distintos interlocutores com deveres efectivos na matéria2, com 
responsabilidades intrínsecas3, e com deveres alargados (cidadãos). Tal contribuirá para que esta 
estratégia possa ser um verdadeiro “(…) instrumento mobilizador da sociedade portuguesa, dos 
diferentes parceiros sociais e, individualmente, de cada cidadão em particular (…)”. 
 
Metas transversais (Colocar Portugal em 2015:) 

• Num patamar de desenvolvimento económico mais próximo da média europeia  
• Entre os primeiros quinze países do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)  
• Entre os primeiros vinte e cinco países mais competitivos do mundo  

 
Como comentário genérico não podemos deixar de sublinhar que o patamar que se pretende 
atingir é o de um desenvolvimento sustentável, o qual assenta nas três dimensões - 
Económica/Social/Ambiental. Com uma estratégia nacional em que duas das metas globais 
transversais assentam, essencialmente, no pilar económico, não podemos, obviamente, falar de 
um crescimento sustentável. Estamos, isso sim, a falar da situação mundial actual, insustentável 
de acordo com o próprio modelo de sustentabilidade da IUCN (patente no seu Programa para 
2005-2008), adoptado internacionalmente (designadamente ao nível da UE). Aliás, foi 
exactamente esta situação que justificou a necessidade de elaboração de Estratégias de 
Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o modelo tridimensional 
Económico/Social/Ambiental referido. 
 
Parece-nos, pois, existir desde o início uma sobrevalorização da dimensão económica nesta 
estratégia, cuja consequência imediata é a inevitável subvalorização das outras duas dimensões, 
pondo em causa a real possibilidade de se alcançar o objectivo máximo que qualquer ENDS tem 
que ter – a promoção de um desenvolvimento sustentável. 
 
Seria mais satisfatória a existência de uma meta global transversal que afirmasse, simplesmente: 
“Entre os primeiros vinte e cinco países a atingir a sustentabilidade no mundo”. E de preferência num 
horizonte de tempo um pouco mais alargado no sentido de tornar credível a sua implementação 
faseada mas consequente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Desde o Governo, passando pelos órgãos directa ou indirectamente dependentes da administração central, e pelo 
poder local, mais próximo das populações. 
3 Designadamente organizações civis de defesa do consumidor; de protecção e reintegração social; confederações, 
cooperativas, associações e grupos ligados à produção agrícola e animal, à silvicultura e à pesca, não só de cariz 
intensivo mas também, e principalmente, os que agrupam pequenos produtores, silvicultores e pescadores; associações 
que protegem e promovem o nosso riquíssimo património genético vegetal e animal, garantes da nossa biodiversidade; 
entidades de formação profissional qualificadas; escolas e universidades; associações e ordens profissionais; 
cooperativas e associações dos mais diversos sectores económicos/sociais/ambientais; salientando desde já as 
organizações não governamentais, nomeadamente de defesa do ambiente. 

 5



3. ANÁLISE POR OBJECTIVOS 
 
OBJECTIVO 1. PREPARAR PORTUGAL PARA A “SOCIEDADE DO CONHECIMENTO” 
 
Sobre este objectivo gostaríamos de sublinhar a importância da educação para o desenvolvimento 
sustentável, em todos os níveis de ensino, mas com particular incidência ao nível do ensino 
superior, onde esta vertente tende a estar, praticamente ausente, das matérias leccionadas. Só 
com uma consequente e integrada educação, sensibilização e informação sobre o que é e como 
se concretiza o desenvolvimento sustentável será possível almejar que este seja uma realidade 
em Portugal. Para tal, e muito embora consideremos que as dimensões das tecnologias da 
informação devem ser estimuladas, não podemos deixar de frisar a necessidade de integrar e 
reforçar uma abordagem das diversas áreas científicas que poderão servir de suporte a uma 
abordagem sustentável no quotidiano, nomeadamente as ciências que nos permitem 
compreender as complexas interligações naturais em si e relação destas com a acção humana.  
 
Em complemento, é importante referir a necessidade de uma formação cívica e comportamental 
na área ambiental. Área fundamental no que respeita a educar para a sustentabilidade. Para 
alterar a "Sociedade de Consumo" em que vivemos é necessidade básica formar as gerações 
vindouras para valores orientados para a riqueza de harmonia natureza/homem. Num contexto em 
que nos últimos anos o homem tem desmesuradamente explorado os seus recursos sem se 
preocupar com as gerações futuras, na temática da "Sociedade do Conhecimento" deve haver 
uma atenção redobrada à solidariedade inter-geracional e de valorização da biodiversidade e 
complexidade da natureza. 
 
 
OBJECTIVO 2. CRESCIMENTO SUSTENTADO, COMPETITIVIDADE À ESCALA GLOBAL E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 
Este objectivo apresenta como pressuposto a implementação de novas tecnologias e serviços, 
com vista à exportação dos mesmos, aponta caminhos para o desenvolvimento de investigação, 
bem como, aposta no aumento da produtividade. Ao mesmo tempo, refere a implementação de 
medidas de eficiência energética e de maior sustentabilidade no uso dos recursos naturais como 
seus elementos fundamentais.  
 
Um maior aproveitamento dos recursos endógenos (com particular destaque para a área da 
energia) e um aproveitamento mais racional e sustentável de todos os recursos (endógenos ou 
exógenos) será sempre um ponto fulcral para o crescimento e desenvolvimento sustentáveis de 
um país. 
  
Infelizmente, não obstante a sua centralidade lógica, uma gestão mais eficiente dos recursos, com 
excepção para a área da energia, está praticamente omissa nos dois documentos apresentados e 
não se vislumbra qualquer estratégia integrada para a mesma. Sendo uma questão central, 
particularmente para países como Portugal que importam uma boa parte das 
matérias-primas/produtos que utilizam, parece-nos que uma aposta mais generalizada na gestão 
sustentável dos recursos naturais mereceria uma abordagem mais desenvolvida, em consonância 
com a abordagem seguida ao nível da União Europeia. 
 
No que diz respeito à energia (maior eficiência e promoção de fontes renováveis), são de facto 
inúmeras as potencialidades em termos de estímulo à investigação e ao desenvolvimento de 
tecnologia e conhecimento (ligação universidade/mundo empresarial), de dinamizar diferentes 
regiões geográficas, de potenciar um desenvolvimento económico mais sustentável, de estimular 
a competitividade de Portugal, sendo fundamental criar as condições para que seja possível a sua 
concretização. Em termos das potencialidades de internacionalização da economia portuguesa 
nesta área, as perspectivas também nos parecem positivas, não apenas no âmbito das ligações 
mais tradicionais com a UE e países mais desenvolvidos, mas também e, talvez particularmente, 
no âmbito das ligações privilegiadas de Portugal com países em vias de desenvolvimento, onde a 
questão energética se coloca hoje com grande premência. 
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Prioridades estratégicas do Objectivo 2 
Sugerimos a alteração da redacção das Prioridades Estratégicas II.2.2. e II.2.4. de forma a mais 
explicitamente expressarem os pressupostos da ENDS. A título de ex.: II.2.2. – “Uma Economia 
Sustentável, Externamente Competitiva, orientada para actividades sustentáveis, com futuro, e geradora de 
novas oportunidades de Emprego num quadro de qualidade laboral, qualificação de chefias e solidez 
empresarial”; II.2.4 – “Crescimento Económico Sustentável, mais eficiente na utilização sustentável da 
energia e dos recursos naturais, e com reduzidos impactos negativos no ambiente, designadamente ao 
nível das alterações climáticas”. 

 
Considerando as metas a atingir dentro deste objectivo deparamo-nos, associada à Prioridade 
Estratégica II.2.4, com a seguinte: “Atingir 39% da produção de electricidade, a partir de fontes de 
energia renovável (ondas, biomassa, biogás, hídrica, eólica, fotovoltaica) até 2010”. O que, sendo uma 
meta razoável, decorrente de compromissos assumidos ao nível da União Europeia, não deixa de 
pecar por defeito, tendo em consideração que esta é uma estratégia que tem um horizonte 
temporal até 2015. Quer em termos de objectivo nacional e, logo, de enquadramento estratégico, 
quer em termos de estabelecer um quadro mais fiável para possíveis investimentos na área das 
energias renováveis, seria conveniente uma clarificação sobre os objectivos que Portugal quer 
estabelecer para o futuro em termos de progressiva substituição de fontes não renováveis de 
energia por fontes renováveis. 
 
Parece-nos importante ressalvar que, no que diz respeito à componente da biomassa e, 
particularmente, no que diz respeito aos biocombustíveis, qualquer referência aos mesmos deve 
ser obrigatoriamente acompanhada da menção de que só serão considerados, no âmbito da 
presente estratégia e respectivo plano de implementação, aqueles que tenham a certificação de 
sustentáveis.  
 
A intenção de se vir a utilizar o cultivo extensivo de variedades vegetais tendo em vista a 
produção de energia como forma de alternativa agrícola, dentro e fora da Europa 
(designadamente através do financiamento às produções agrícolas bioenergéticas e da 
importação de biomassa de países onde esta pode ser produzida mais barata), acarreta, desde 
logo, um possível aumento insustentável da pressão agrícola, associada aos riscos da 
desflorestação para fins de produção de biomassa, à injustiça social (com exploração de mão-de-
obra barata e utilização de solos cuja produtividade deveria estar exclusivamente afecta à 
subsistência das populações locais), à perda de biodiversidade e à subida de preços dos produtos 
alimentares. Deverá ainda ser salvaguardada a impossibilidade de exploração de espécies 
geneticamente modificadas para este fim. 
 
Este debate, que tem estado a decorrer em toda a Europa, levou à emissão, em Junho do 
corrente ano, de uma Resolução, por parte dos Ministros da Energia da UE, relativa ao Plano de 
Acção sobre a Energia produzida a partir de Biomassa e da Estratégia de Apoio a 
Biocombustíveis da Comissão Europeia, na qual concordaram que a energia produzida a partir de 
biomassa deve ser implementada, mas de forma equilibrada e integrada, considerando factores 
de sustentabilidade, incluindo os económicos e a conservação da natureza; tendo sido convidada 
a Comissão Europeia a “explorar a questão de maneiras simples e eficazes de forma a garantir que os 
biocombustíveis são produzidos de forma sustentável, inter alia a certificação”. 

 
A necessidade de diminuir a dependência mundial dos combustíveis fósseis não pode ser usada 
como pretexto para se encetar uma corrida à produção desenfreada de biomassa, nem pode 
desviar a atenção daquele que deveria ser o principal objectivo da estratégia de diminuição dessa 
dependência: o aumento da eficiência energética através do uso racional da energia e a promoção 
de energias renováveis e sustentáveis. 
 
Vectores estratégicos da 4ª prioridade do Objectivo 2 
Nos Investimentos e Intervenções de Referência para o Vector Estratégico 1. “Maior utilização de 
fontes primárias de energia com menos impactos ambientais negativos, designadamente com menores 
emissões de gases com efeito de estufa, e melhor aproveitamento de recursos energéticos endógenos”, 
deparamo-nos com a seguinte redacção: “Lançamento de experiências de cultivo de espécies vegetais 
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para transformação em bio-combustíveis (…)”. Escusado será dizer que só poderemos considerar o 
desenvolvimento sustentável de bio-combustíveis também eles sustentáveis, devidamente 
certificados como tal, não geneticamente modificados. É essencial que qualquer tipo de 
investimento a este nível seja utilizado no sentido de minimizar a competição entre as culturas 
dedicadas à alimentação e as dedicadas à produção bioenergética, e tendo em vista desencorajar 
a expansão das últimas em áreas com valor ecológico. 
 
Não pode haver, aliás, nenhuma outra forma de interpretarmos este tipo de redacção no contexto 
de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável que se pretenda séria e credível. 
 
No que diz respeito ao vector 2 desta prioridade, há a referir que o seu título deixa antever uma 
abrangência e uma abordagem estratégica em termos da gestão e uso dos recursos naturais que 
não tem depois qualquer seguimento nas medidas e metas apresentadas. Ainda que a 
preocupação com uma maior eficiência energética não possa ser contestada enquanto elemento 
fundamental para o desenvolvimento sustentável de Portugal, o facto é que quando se fala de 
“melhoria da eficiência energética e do uso de recursos naturais (...)” em vários sectores, não podemos 
depois restringir as medidas apenas à componente energética. Num país como Portugal, onde 
uma parte importante das matérias-primas utilizadas são exógenas, a adopção de políticas de 
incremento da eficiência no seu uso deveria ser considerada como um objectivo estratégico e não 
apenas uma prioridade que, ainda por cima, não está minimamente desenvolvida nos documentos 
aqui em análise. 
 
Trata-se de uma área de grande abrangência, mas onde mecanismos como a Política Integrada 
do Produto ou o Rótulo Ecológico Europeu dificilmente poderão corresponder às expectativas 
iniciais sem um reforço da intervenção dos próprios Estados.  
 
No sentido de responder à meta referida na ENDS, e em consonância com as propostas por nós 
apresentadas em relação ao Objectivo 7, um dos mais eficazes incentivos a um uso mais racional 
dos recursos poderá ser a própria conduta assumida pela Administração Pública, não apenas 
integrando no seu quotidiano boas práticas ambientais, mas principalmente através da introdução 
de critérios ambientais no âmbito dos processos de aquisições de bens e serviços. O peso que a 
procura pública tem no mercado e, particularmente, o estímulo que pode representar para um 
mercado mais sustentável, não pode, nem deve ser descurado numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável. A dimensão política e geográfica de Portugal dificilmente lhe 
permitirá influenciar, através dos meios habituais, as condutas das organizações ou entidades, 
particularmente das supra-nacionais. Contudo, a atracção exercida pela componente de 
aquisições por parte do Estado poderá ser uma das mais poderosas armas para estimular o 
mercado no sentido da procura e disponibilização de soluções sustentáveis. No âmbito da nossa 
reflexão sobre o Objectivo 7 são apresentadas propostas concretas tendo em vista a dinamização 
do papel de catalizador da sustentabilidade por parte da Administração Pública. 
 
Ainda em relação a este vector, sublinhamos que a referência ao cumprimento da legislação de 
resíduos não é, de todo, uma proposta satisfatória no âmbito de uma prioridade de uso 
sustentável de recursos, particularmente quando o objectivo inerente é melhorar a eficiência 
desse uso. Ainda que em relação a algumas áreas o aumento actual ou mesmo a produção anual 
de resíduos não tenha ainda atingido, em Portugal, os valores preocupantes que se registam 
noutros países europeus, olharmos para a legislação vigente como a última fronteira conhecida 
em termos da sustentabilidade na área dos resíduos é, no mínimo, um erro estratégico grave. 
 
Existem já experiências bem desenvolvidas noutros países que já deram provas da sua eficácia 
na redução da quantidade de resíduos produzidos. Sublinharíamos em particular, a necessidade 
de se apostar numa plena aplicação da política dos 3 R’s onde as componentes mais relevantes 
para o uso sustentável de recursos – Redução e Reutilização – até agora têm sido relegadas para 
segundo plano. Em Portugal, há áreas onde existem já metas de prevenção, mas há muitas outras 
onde estas estão omissas. Obviamente, não se espera que uma ENDS e o seu respectivo Plano 
de Implementação possam estruturar políticas de resíduos. O que se pretende sublinhar é a 
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necessidade destes documentos apontarem uma linha estratégica de actuação em termos da 
gestão dos recursos naturais assente numa visão inovadora e de excelência. 
 
A prevenção deverá ser a pedra de toque nesta matéria e é urgente concretizá-la em cada área 
específica. Centrarmo-nos apenas na energia é uma abordagem extremamente redutora e que 
parece resultar, essencialmente, de um contexto recente onde alterações substantivas no preço 
de algumas matérias-primas energéticas vieram levantar problemas há muito identificados, mas 
durante muito tempo escamoteados. 
 
De qualquer modo, e no que diz respeito à componente de eficiência energética e de aumento da 
utilização das energias renováveis, também nos parece relevante sublinhar dois aspectos. Por um 
lado a necessidade de se apontar, desde já, uma nova meta em termos da produção de energias 
renováveis, por exemplo, até 2015 (âmbito temporal desta estratégia). Por outro, a necessidade 
de se pensar numa estratégia mais agressiva em termos da gestão da procura de energia, uma 
vez que as propostas apresentadas parecem apontar apenas para alguns sectores, não sendo 
apresentada uma perspectiva coerente sobre a matéria. Percebe-se alguma intenção nesse 
sentido pelos indicadores propostos, mas nada de mais concreto é sugerido.  
 
De sublinhar pela negativa o proposto maior investimento na rede de gás natural, combustível 
com menor impacto no ambiente, mas que não deve ser encarado como o único substituto do 
carvão e fuelóleo. Deste modo pode correr-se o risco de haver apenas uma transferência no 
combustível, mas não anulando a dependência energética externa. Portugal não tem reservas 
naturais de gás natural e está por isso dependente de terceiros para o obter, com todas as 
condicionantes que daí advêm, como as oscilações de preço e a não garantia de segurança de 
abastecimento. 
 
A diversificação de fontes de energia, nomeadamente as energias renováveis, bem como uma 
maior dispersão territorial de pontos de produção de energia leva a que haja menos perdas no 
transporte da energia na rede, para além de outros benefícios como a venda de energia “verde” e 
redução das emissões de gases de efeito de estufa. Um bom exemplo disto foi a primeira 
transacção de Carbono Nacional, em que uma empresa de cerâmica vendeu todas as licenças de 
emissão que lhe tinham sido atribuídas, após ter mudado a sua fonte de energia primária de um 
produto petrolífero para biomassa. Estes são caminhos que terão que ser trilhados sem 
hesitações se se pretende alcançar uma economia sustentável, onde a diminuição da 
dependência energética de Portugal se tornará uma realidade. 
 
É proposta também a criação de novos conceitos de produção descentralizada de electricidade 
em áreas urbanas. Existem já vários projectos internacionais e pelo menos um em Lisboa, onde 
aliado à produção de electricidade é também produzido calor e frio, a que se chama tri-geração. A 
distribuição local para habitações, comércio, serviços e pequena indústria aumenta a eficiência 
energética destas centrais. Projectos desta natureza são, claramente, de incentivar. 
 
No que diz respeito ao vector relacionado com a promoção de uma mobilidade sustentável, 
gostaríamos de sublinhar que uma mobilidade mais sustentável apresenta mais valias sob 
diversos aspectos, sendo redutor associá-la, essencialmente, à emissão de gases com efeito de 
estufa. O aumento da produtividade (resultante de uma mobilidade assente em parâmetros de 
qualidade e agilidade), um uso mais eficiente da energia e uma melhoria acentuada em vários 
parâmetros relacionados com a qualidade do ar nas cidades (onde Portugal apresenta problemas 
sérios), são apenas alguns dos impactos positivos que uma mobilidade sustentável poderá 
proporcionar. A diminuição da incidência de algumas doenças, nomeadamente as de cariz 
respiratório, também deverá ser tida em consideração enquanto mais-valia deste processo. 
 
Em geral, as medidas propostas para esta área parecem-nos positivas. A promoção da 
sustentabilidade da mobilidade no território tem de ser uma prioridade governamental. Para tal, é 
inegável o papel crucial que os transportes públicos terão que desempenhar. Os transportes 
colectivos têm de se tornar, cada vez mais, numa alternativa credível ao transporte individual. A 
título de exemplo, apresentamos a sugestão de se potenciar a rápida e eficiente circulação dos 
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transportes públicos, o que poderá ser, ao mesmo tempo, uma iniciativa de incentivo à utilização 
destes meios de transporte, e uma medida de desincentivo ao uso de transporte individual, pelas 
necessárias restrições ao trânsito que coloca. A utilização de combustíveis alternativos em 
transportes públicos deverá ser também uma prioridade, dando continuidade a alguns exemplos já 
existentes no terreno e fomentando muitos outros. 
 
 
OBJECTIVO 3. MELHOR AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL 
Relativamente aos domínios essenciais para o desenvolvimento sustentável visados neste 
objectivo da ENDS, podemos afirmar que, quer no domínio que se reporta à promoção de uma 
política de protecção dos solos4; passando pela promoção de políticas agrícolas que 
compatibilizem as actividades produtivas com as actividades de conservação da natureza e a 
utilização sustentável dos recursos naturais, e pela promoção de uma política de conservação da 
natureza e da biodiversidade5; quer no domínio da promoção de uma gestão dos riscos naturais e 
tecnológicos; continuam a não ser considerados os impactos do cultivo de organismos 
geneticamente modificados (OGM) numa perspectiva de garantia da sustentabilidade da 
agricultura nacional, designadamente da biológica. Tal omissão parece-nos contraditória, 
especialmente se considerarmos que uma das metas preconizadas na ENDS passa exactamente 
pelo aumento da área da SAU afecta ao Modo de Produção Biológico. Igualmente a questão da 
erosão genética e da perda de biodiversidade (que engloba, entre outros indicadores, a 
diversidade agrícola e a diversidade florestal), associada à contaminação por OGM, não é sequer 
enunciada. 
 
Aliás, nesta versão da ENDS e respectivo Plano de Implementação, ao contrário da versão do 
PIENDS de 2003, encontra-se totalmente omissa no corpo do 3.º Objectivo, não só a referência à 
biotecnologia (que surgia, em 2003, associada ao painel sectorial Ambiente), como não são 
apresentados os indicadores correspondentes, os quais assumem relevância primordial não só ao 
nível da Análise de Riscos Ambientais preconizados pela EEA, como se encontram perfeitamente 
identificados no Documento Preliminar de Orientações acerca da Informação necessária à Análise 
de Riscos das Plantas Geneticamente Modificadas e Alimentação e Rações derivadas, produzido 
pela Comissão Europeia. 
 
Ainda nos domínios referentes à protecção dos solos, à promoção de políticas agrícolas e 
florestais e à conservação da natureza e da biodiversidade, deveria ser dado o enfoque merecido 
às explorações que seguem boas práticas agrícolas, sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
social e económico, promotoras da biodiversidade e da fixação de pessoas nos meios rurais, 
motores do desenvolvimento local, sinónimo de produção nacional de qualidade. Dentro da 
globalidade destas explorações deveriam ainda ser focadas especificamente as pequenas 
explorações de cariz familiar, nas suas componentes social/económica/ambiental (como forma de 
complemento passível de ajudar à sustentabilidade dos orçamentos familiares; já para não falar 
dos saberes ancestrais que são passados de pais para filhos e que, não só fazem parte da nossa 
cultura, como são garantes da biodiversidade através da manutenção de variedades autóctones e 
tradicionais, adequadas, ao longo de gerações, às condições edafoclimáticas do nosso país). 
 
Adicionalmente, no âmbito da protecção dos solos, o problema grave da Desertificação continua 
aflorado de forma apenas superficial, não integrando o Ordenamento, algo que nos parece 
essencial, sobretudo à luz da Directiva Quadro elaborada para lidar com o problema. 
 
Na sequência do acima referido, mantemos a necessidade, expressa no nosso parecer de 
Setembro de 2003, da implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural (agora 
que uma proposta já foi sujeita a consulta pública), onde a multifuncionalidade da agricultura 
deverá ser entendida e integrada enquanto modo alternativo, mais abrangente, de encarar a 
actividade e a vida agrícola e na linha da definição de explorações agrícolas sustentáveis. Deverá 
ainda ser reconsiderada a importância e desenvolvimento dos espaços de interface meio rural-

                                                 
4 Designadamente no que se refere à erosão, à perda de biodiversidade e à contaminação. 
5 Articulada, entre outras, com a política agrícola. 
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meio urbano mencionados do nosso parecer anterior, sem esquecer a problemática do 
desenvolvimento urbano em meio rural executado de modo sustentável, adequado às 
características do meio. 
 
Quando se referem os Principais Riscos associados ao Património Natural, não só estes se 
revelam ínfimos e pouco abrangentes, como aos mesmos não foi associada uma Análise de 
Riscos passível de os sustentar e de fornecer os indicadores de avaliação objectivos necessários 
à implementação de toda e qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável. Esta omissão 
fragiliza de forma notória toda a ENDS e respectivo Plano de Implementação, podendo servir de 
explicação para muitas das incongruências detectadas, designadamente a anteriormente 
mencionada inexistência de referência aos riscos ligados à biotecnologia. Também no caso dos 
incêndios florestais, é importante sublinhar que estes não são apenas (e contrariamente ao 
afirmado na ENDS) um risco para a floresta, mas também para todo e qualquer tipo de 
ecossistema terrestre em Portugal. Infelizmente, e não obstante a sua centralidade, na Figura IV – 
“Principais Riscos em Portugal Continental”, não está presente e devidamente assinalado o risco de 
incêndio. 
 
Uma última referência à redacção da descrição da Prioridade Estratégica III.3.7 – “Gestão dos 
Riscos Naturais e Tecnológicos mobilizando a Participação da População interessada”: parece-nos que a 
palavra «interessada» é, neste contexto, absolutamente excedentária, tanto mais que uma ENDS 
é, obviamente, do interesse de toda a população portuguesa, porquanto passível de gerar 
impactos directos sobre a mesma. 
 
Em termos das metas definidas para o Objectivo 3, a ENDS só teria a ganhar se estas fossem 
mais claras e objectivas. Por exemplo, quando se refere como meta “Suster, até 2010, o declínio da 
biodiversidade: assegurar a compensação das espécies e dos habitats afectados”, não se entende o que 
significa “Assegurar a compensação”. Pensamos que deve significar recuperar (melhorar o seu 
estado de conservação) as espécies e os habitats ameaçados. Contudo, esta meta deve ser 
quantificada: p.e.: 50% das espécies e dos habitats ameaçados descem um grau no estatuto de 
ameaça até 2015? 
 
Como já foi referido anteriormente, o estabelecimento de metas claras e quantificáveis é um 
elemento fundamental de uma estratégia. Lacunas existentes nesta área implicarão o fracasso da 
estratégia quer em termos de implementação, quer de monitorização. 
 
 
Prioridades estratégicas do Objectivo 3 
Não obstante a definição de uma matriz que contempla metas e indicadores, evidenciando alguma 
transversalidade entre as diversas Prioridades Estratégicas do Objectivo 3, deveriam ter sido 
planeados “Investimentos e Intervenções de Referência” e “Medidas de Enquadramento e Iniciativas 
Complementares” que integrassem metas de diversas Prioridades Estratégicas, necessariamente 
relacionadas, coordenando desta forma os vários instrumentos de política ambiental existentes. 
Posto isto, a definição de uma Prioridade Estratégica que abordasse esta coordenação entre 
políticas ambientais seria pertinente. A Conservação da Natureza, deve não apenas ser integrada 
com o Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e de Desenvolvimento Rural, conforme se lê 
num dos vectores da Prioridade 3.5, mas com todas as Medidas do Objectivo 3. 
 
A este propósito, considerando as Prioridades 3.1 “Combate às alterações climáticas” e 3.5 
“Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de combate à 
desertificação”, deveriam estar definidas metas e medidas de adaptação que melhorem a 
resiliência das espécies que constituem a nossa biodiversidade, face aos efeitos das alterações 
climáticas, efeitos esses que necessariamente irão afectar a distribuição dos “core” habitats de 
numerosas espécies. A meta definida na qual se pode ler: “garantir o equilíbrio dos ciclos da água e 
dos nutrientes e a existência de corredores ecológicos”, considerada no âmbito da Prioridade 3.1, deve 
portanto encontrar-se coordenada com as metas relativas à Prioridade 3.5, e obrigatoriamente 
incluir também garantias de manutenção da disponibilidade de água, do ajuste dos regimes de 
semeio e ceifa e do desenvolvimento de mecanismos de abrigo para resistir a eventos climáticos 
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extremos. Também nos parece relevante sublinhar o papel que a agricultura e a floresta, enquanto 
sumidouros, podem desempenhar no combate às alterações climáticas, demonstrando novas 
valências e potencialidades destas componentes do nosso património ambiental, social e 
económico. 
 
Vectores estratégicos da 1ª prioridade do Objectivo 3 
No combate às alterações climáticas, não se percebe porque se coloca “investimento” nos 
mecanismos de flexibilidade de Quioto, donde faz parte por exemplo o comércio de emissões - 
compra. O recurso aos mecanismos de flexibilidade deveria ficar claro que só se for inevitável face 
à incapacidade de cumprimento. Também não se compreende porque se fala de novas medidas, 
quando no fundo esse é (ou deveria ser) um objectivo central do PNAC. Não se compreende a 
discriminação nos sectores porque há medidas muito mais relevantes que outras e não é 
estabelecida nenhum hierarquia, nomeadamente em termos de custo-eficácia, viabilidade e peso 
da medida em termos de redução. 
 
Considera-se essencial salientar a necessidade de adoptar estratégias preventivas, no âmbito das 
alterações climáticas, podendo o conjunto de Medidas preventivas, que se correlacionam com 
outras Prioridades estratégicas, constar num grupo à parte. Desse conjunto poderão constar 
Medidas como “o reforço das dunas (interdição de pisoteio e replantação de zonas sensíveis) e a 
conservação de corredores ecológicos que liguem habitats vulneráveis a outros habitats vizinhos." 
 
Vectores estratégicos da 2ª prioridade do Objectivo 3 
De forma geral, esta Prioridade estratégica limita-se a mencionar os objectivos já definidos 
noutros instrumentos, como a Lei da Água, o PEAASAR, os Planos de Gestão de Bacia 
Hidrográfica, entre outros, sem no entanto integrar as estratégias desses mesmos instrumentos. 
As metas identificadas são equivalentes ao objectivo final desses instrumentos, sem que sejam 
apresentadas metas parciais calendarizadas. Todo o trabalho no âmbito dos Planos de Bacia 
Hidrográfica já aprovados é ignorado, apesar destes instrumentos terem já integrado grande parte 
dos princípios da Directiva-Quadro da Água e proporem medidas quantificadas e calendarizadas 
para os atingir. Aliás, nada é dito sobre a taxa de execução desses planos nem quais as 
correcções a introduzir nos futuros Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. 
 
No Vector “Gestão Integrada da Água para Alcançar um Bom Estado das Massas de Água e um Uso 
Eficiente da Água” deveria estar contemplada como Medida, a implementação do Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA (aprovado em Resolução do Conselho de 
Ministros nº. 133/2005 de 30 de Junho), uma vez que este apresenta um conjunto de medidas 
fundamentais para um uso mais racional dos recursos hídricos nos diversos sectores, cuja 
implementação no terreno deixa muito a desejar. Parece-nos fundamental que um documento 
desta natureza seja referido, nomeadamente ao nível das medidas de enquadramento e iniciativas 
complementares, uma vez que é referida especificamente a meta de aumento da eficiência.  
 
Vectores estratégicos da 3ª prioridade do Objectivo 3 
As metas propostas no âmbito da prioridade de “Gestão integrada do ar” reflectem compromissos 
internacionais (particularmente de carácter europeu) que Portugal está obrigado a cumprir. De 
facto, têm-se registado problemas no cumprimento de alguns dos limites de emissões, sendo 
portanto fundamental, para além de enunciar o objectivo de cumprir com as suas obrigações, 
desenvolver um pouco quais as medidas que irão ser implementadas para que as excedências e 
as dificuldades na disponibilização atempada de informação ao público, deixem de ocorrer. Sobre 
este aspecto prático nada é adiantado e parece-nos que o facto dos documentos em análise nada 
dizerem ou desenvolverem sobre a interface ambiente/saúde (onde a dimensão da qualidade do 
ar tem um papel chave), deixa antever a ausência de uma estratégia clara para esta área.  
 
Ainda que existam vectores de prioridades estratégicas de outros objectivos que possam vir a ter 
um impacto muito positivo no domínio da qualidade do ar, a sua explicitação mais clara em termos 
de implementação e de integração transversal não é desenvolvida. 
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Também não se compreende porque razão o ozono no ar ambiente vem individualizado da 
qualidade do ar ambiente que engloba todos os poluentes legislados. É sem dúvida um problema 
grave dadas as concentrações que se verificam mas, por exemplo as partículas, até apresentam 
concentrações piores. A monitorização do ozono à escala nacional precisa apenas de uma 
pequena correcção (mais uma estação no Norte Interior), pelo que também se está a dar um 
relevo demasiado à questão. 
 
No que respeita à emissão para a atmosfera, nos tectos de emissão, há limites para o NOx e não 
para o NO2. O metano também não tem sentido com relação ao Protocolo de Quioto, porque não 
há limites para cada um dos gases de estufa mas sim para um total como dióxido de carbono 
equivalente. O metano e as partículas (PM2.5) serão incluídos nos próximos objectivos de tectos 
que já estão a ser definidos para 2020 no quadro da Estratégia Temática da Qualidade do Ar (a 
nível Europeu). Talvez tivesse sentido como meta apontar o cumprimento dos tectos em vigor 
para 2010 e metade do valor entre 2010 e 2020 dos poluentes que verão metas estabelecidas. 
Em relação à qualidade ser pelo menos “Boa”, temos algumas dúvidas, uma vez que, convém 
clarificar que esta classificação resulta de um índice de qualidade do ar aplicado a zonas (áreas 
geográficas) definidas pela legislação europeia (e transposta pela legislação portuguesa). Por um 
lado é positivo porque qualidade “Boa” é melhor que a qualidade “Média” (que corresponde a 
cumprir a legislação); por outro lado não sabemos se não seria preferível colocar como objectivo, 
o cumprimento integral dos valores-limite estabelecidos em relação aos diferentes poluentes. 
 
Dever-se-ia clarificar no ponto 1 a questão do número de dias; tem de ficar claro que nos estamos 
a referir ao índice de qualidade do ar IQAr e que tal se refere às zonas de qualidade do ar 
estabelecidas na legislação. Agora deveria também ficar claro que o objectivo é garantir o 
cumprimento da legislação em toda a rede de monitorização e, no quadro do estabelecido na 
legislação, em todo o território. 
 
Deve ainda ser feita menção à aplicação de Planos e Programas para melhoria da qualidade do ar 
em todas as áreas onde não se verifique o cumprimento da legislação ou onde a mesma tenha de 
vir a ser cumprida – o que está na legislação. 
 
Para terminar, gostaríamos de sublinhar o facto de não ser necessário melhorar a monitorização; 
é preciso sim assegurar a previsão para todos os poluentes em que haja risco de ultrapassar os 
valores-limite (e não apenas para o Ozono). A monitorização do ozono está bem. É mais 
importante assegurar os recursos humanos para garantir o funcionamento da rede de 
monitorização e da implementação das políticas e medidas que poderia garantir menores 
impactos da qualidade do ar na saúde pública. 
 
Vectores estratégicos da 4ª prioridade do Objectivo 3 
Consideramos que a redacção da descrição do Vector Estratégico 2. “Incentivos à agricultura 
competitiva em termos sustentáveis” é redutora ao não englobar incentivos a explorações auto-
sustentáveis, geralmente de pequena dimensão, passíveis de contribuir para subsistência das 
famílias e para a redução do fenómeno da desertificação, já para não falar das boas práticas 
agrícolas e da diversidade de culturas normalmente existente neste tipo de explorações. 
 
Mais uma vez, existe uma aparente subvalorização, neste caso ao nível dos incentivos, dos 
pilares social e ambiental, e uma óbvia sobrevalorização do pilar económico. Reiteramos que não 
podemos insistir na designação de estratégia de desenvolvimento sustentável sem atribuirmos 
igual importância aos três pilares. Acreditamos que a meta de 2015 para se atingir uma agricultura 
competitiva em termos sustentáveis é irrealista, especialmente se não forem primeiramente 
estabelecidas fundações sólidas para a prossecução dessa mesma meta, pelo que, das duas 
uma: ou se almeja a competitividade a todo o custo, passando por cima da parte social e 
ambiental (logo, essa competitividade nunca pode ser chamada de sustentável); ou se assume 
taxativamente, sem permitir quaisquer interpretações dúbias (e este assumir implica uma 
objectividade que parece omissa desta estratégia e, de uma forma ainda mais visível, do Plano de 
Implementação da mesma), que o que se pretende é, efectivamente, uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável, porquanto elaborada dentro do modelo de desenvolvimento 
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sustentável internacionalmente aceite, o qual assenta, equitativamente, sobre os três pilares 
supramencionados. 
 
Sugerimos assim uma alteração à redacção do Vector Estratégico 2., de forma a englobar os 
pressupostos acima referidos. Por exemplo: “Incentivos para uma agricultura sustentável, de qualidade; 
competitiva ou auto-sustentável (considerando, nomeadamente, pequenas explorações de cariz familiar), 
mas sempre promotora da biodiversidade” ou, simplesmente, “Incentivos à agricultura sustentável”. 
 
Ainda nesta linha, quando se propõe “Promover a expansão da área dedicada à agricultura biológica, de 
forma a alcançar 10% da SAU em 2013.”, consideramos que é possível apresentar uma meta mais 
ambiciosa, e propor alcançar, pelo menos, 25% neste mesmo período, até porque a agricultura 
absolutamente sustentável é a agricultura biológica. 
 
No que diz respeito ao 3º vector desta prioridade e tendo em consideração o texto da ENDS onde 
se pode ler: “promover o desenvolvimento sustentável da floresta portuguesa na perspectiva do uso 
múltiplo, privilegiando as actividades com maior valor acrescentado, tendo em atenção a conservação da 
natureza e da biodiversidade e a redução da vulnerabilidade a incêndios florestais. (área média anual ardida 
inferior a 100 000 ha até 2012; eliminar incêndios com áreas superiores a 1000 ha até 2012; reduzir a área 
média anual ardida para menos de 0,8% da superfície florestal até 2018; 500.000 ha de áreas com 
certificação de gestão florestal)”, consideramos relevante assinalar que a utilização de um valor de 
área média anual ardida, excessivamente elevado – 100 000 ha – como meta a reduzir, até 2012, 
revela que se sobrevalorizou os valores anormais de área ardida dos últimos anos, “baixando a 
fasquia”. Uma meta mais ambiciosa e realista exige-se. 
 
Não obstante a indicação de um “Investimento e Intervenção de Referência” que contempla a 
“criação de um sistema de vigilância permanente de incêndios com base em plataformas aéreas não 
tripuladas ligadas a sistemas de alerta e desencadeamento de acções de combate precoce dos fogos”, 
salientamos a necessidade de incluir a implementação de um Sistema de Alerta das populações e 
aumento do investimento na divulgação de informação e campanhas de educação e 
sensibilização em matéria de incêndios. 
 
No conjunto de “Medidas de Enquadramento e Iniciativas Complementares”, reconhecemos a 
inclusão da “aprovação, implementação e avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios”, mas consideramos essencial concretizar com mais detalhe um conjunto de Medidas a 
tomar, no âmbito do gestão e defesa da Floresta. Nomeadamente: 

- Revisão da Estratégia Nacional para as Florestas, através por exemplo, da elaboração de 
legislação adequada – nomeadamente a criação de uma licença de plantação do eucalipto 
apenas atribuível perante a garantia de correcta gestão. 

- Fusão das competências ao nível dos incêndios e da floresta num único organismo, 
provavelmente o Ministério do Ambiente dado ser o que consegue conciliar todos os 
aspectos do problema, posição partilhada pela Comissão Eventual para os Fogos 
Florestais da Assembleia da República. 

- Profissionalização, formação e especialização no combate aos incêndios, suprimindo o 
recurso a voluntários. Exige-se a verticalização das competências em termos de DFCI 
permitindo que os agentes que cuidam da floresta sejam igualmente responsáveis pelo 
combate. Desta forma, atribuir mais competências aos grupos de sapadores florestais, de 
modo a que se possam integrar as várias competências no âmbito da DFCI. Tal deveria 
implicar um alargamento das competências ao nível do combate. 

- Aprovação de legislação que condicione a execução de trabalhos (por parte de entidades 
responsáveis e não só) e outras práticas, nos períodos do ano em que o risco de incêndio 
é elevado. 

- Regulamentação da cobertura televisiva dos incêndios de forma a que esta não favoreça o 
despoletar de acções lesivas por parte da população que apresenta o perfil psicológico 
facilmente influenciável, que o Instituto Superior de Polícia elaborou relativo ao incendiário 
português. 

- Fusão de todos os aspectos relativos à prevenção no mesmo organismo ou integrando de 
facto a DGRF, o Serviço Nacional de Bombeiros, Protecção Civil e Ministério do Ambiente. 

- Aprovação dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal. 
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- Implementação efectiva das Zonas de Intervenção Florestal. 
- Revisão do papel da GNR, que se manifesta insuficiente perante o nível de ignições que 

se têm verificado. A questão do excessivo número de reacendimentos também ainda não 
está devidamente considerada, exigindo-se medidas, no âmbito do PNDFCI, específicas 
para a resolver. 

- Optimização do combate, adoptando características muito diferentes das actuais, com um 
grande reforço real ao nível da primeira intervenção e do rescaldo, com a utilização 
preferencial de ferramentas manuais. 

 
 
Investimentos e Intervenções de Referência 
Não são apresentados Investimentos e Intervenções de Referência para o Vector Estratégico 1. 
“Protecção e conservação dos solos com maior potencialidade agrícola”, unicamente Medidas de 
Enquadramento e Iniciativas Complementares, situação absolutamente incompreensível do nosso 
ponto de vista. Na realidade, esta omissão parece transportar sub-repticiamente aquilo que surge, 
e bem, como um Vector Estratégico autónomo, para um nível inferior ao dos restantes, como 
factor de enquadramento e complementaridade. Na realidade essa complementaridade existe, o 
que não deve retirar, contudo, o valor intrínseco deste Vector Estratégico, o qual deveria ter 
associados Investimentos e Intervenções de Referência próprios, designadamente a promoção de 
instrumentos executivos associados à Política de Protecção dos Solos que poderiam assumir a 
forma, entre outros, de apoios à reconversão sustentável das explorações agrícolas intensivas 
que recorrem, actualmente, a técnicas insustentáveis (designadamente de controlo de pragas, e 
com desgaste acelerado dos solos sem a subsequente compensação). 

 
No Vector Estratégico 2. “Incentivos à agricultura competitiva em termos sustentáveis” é acentuado o 
carácter redutor inerente à redacção da designação do próprio vector, ao não englobar 
especificamente incentivos a explorações auto-sustentáveis, nomeadamente de pequena 
dimensão, que contribuem para a subsistência das famílias e para a redução do fenómeno da 
desertificação, já para não falar das boas práticas agrícolas e da diversidade de culturas inerente 
a este tipo de explorações; conforme, aliás, já foi expresso anteriormente. Acentua-se, pois, a 
aparente subvalorização, ao nível dos incentivos, dos pilares social e ambiental, e a 
sobrevalorização do pilar económico. Senão vejamos: 

1. Começa-se desde logo por especificar que a política de apoio e incentivos patente nos 
Investimentos e Intervenções de Referência a realizar neste vector se destina única e 
exclusivamente “(…) a empresas (…)”; 

2. “(…) que produzam melhor e diferente (…)” - não é necessário produzir “diferente” para ser 
melhor, para ter qualidade. Por vezes, as técnicas tradicionais são efectivamente melhores, pelo 
simples facto de que foram melhoradas ao longo dos tempos e adaptadas às condições 
edafoclimáticas do seu locus. E se esta constatação não invalida a experimentação de 
abordagens diferentes e a sua posterior aplicação, mas apenas após terem comprovado serem 
melhores e seguras, após terem comprovado serem sustentáveis; o contrário também não pode 
acontecer, ou seja, não podemos encetar a corrida dos 100m em direcção ao que é diferente, 
incentivada por este tipo de política de apoio, deixando para trás o que já é comprovadamente 
bom, o que já é comprovadamente sustentável; 

3. “(…) e que assumam o risco inerente a um melhor posicionamento no mercado, (…)” - desde que 
esse “risco” seja tomado, após a respectiva Análise de Riscos, ao abrigo do Princípio da 
Precaução, o qual deve assumir um carácter prevalecente nesta estratégia, e não ser referenciado 
apenas uma vez, em letra pequena, nos principais riscos associados ao 3.º Objectivo da ENDS, 
complementarmente à “abordagem fundamental da gestão de risco” (e quanto à Avaliação de Riscos, 
é só isto que existe no capítulo dedicado aos Principais Riscos associados ao Património Natural 
desta estratégia). 
 
Obviamente que se o que se pretende é atribuir ao Modo de Produção Biológico um carácter 
inovador, não obstante ser este um modelo utilizado há largas dezenas de anos e baseado, ele 
próprio, em conhecimentos ancestrais de boas práticas de produção, então não temos 
absolutamente nada a obstar, antes pelo contrário, a que esta política tenha em vista apoiar e 
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incentivar o Modo de Produção Biológico, na óptica em que o mesmo se reveste de carácter 
inovador porquanto se encontra pouco implantado no país. 
 
Consideramos, contudo, que a política deverá ser alargada de forma a abranger as restantes 
explorações que, embora não tendo a certificação de biológicas, seguem igualmente boas práticas 
agrícolas, sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e económico, promotoras da 
biodiversidade e da fixação de pessoas nos meios rurais, motoras do desenvolvimento local, 
sinónimo de produção nacional de qualidade; não esquecendo uma vez mais o necessário 
enfoque sobre as pequenas explorações de cariz familiar, nas suas componentes 
social/económica/ambiental. 
 
Perante os pressupostos acima expressos consideramos, igualmente, que deverá ser feita 
referência explícita no corpo do texto do PIENDS, nos Investimentos e Intervenções de Referência 
associados ao Vector 2. da Prioridade Estratégica III.3.4, que este sistema de apoios e incentivos 
se dedica exclusivamente aos modos de produção biológico e às explorações que sigam boas 
práticas agrícolas, adequadas às condições edafoclimáticas nacionais, comprovadamente seguras 
e sustentáveis. 

 
No que se refere ao redimensionamento da escala de produção, há que especificar o que se 
pretende dizer, em termos práticos, com redimensionamento. Isto é tanto mais importante quanto 
o é a necessidade efectiva de adequação das escalas de produção às condições 
biogeomorfológicas das diferentes regiões e ao tipo de produção que se pretende (que, no âmbito 
da presente estratégia, só pode ser uma produção sustentável e de qualidade). Poder-se-á, 
inclusivamente, falar de escalas no plural, e não de uma única escala a nível nacional. Parece-nos 
ser esta uma boa oportunidade para se fazer um trabalho realmente bom e inovador neste campo. 

 
É importantíssimo o desenvolvimento de regimes de qualidade certificada e segurança alimentar, 
através da implementação de sistemas de rastreabilidade. Neste âmbito, deverá ser feita 
referência explícita aos mecanismos de controlo, e respectivas fontes de financiamento, da 
contaminação por OGM, a qual poderá ser verificada através de acções periódicas de controlo 
levadas a efeito nos campos limítrofes às explorações declaradamente utilizadoras de VGM 
(variedades geneticamente modificadas), conforme listagem divulgada pela Direcção Regional de 
Agricultura (DRA) correspondente; associada à execução de acções periódicas de fiscalização 
realizadas, através de amostragem, em explorações agrícolas escolhidas aleatoriamente de entre 
as que não tenham procedido à notificação para o cultivo de OGM legalmente exigida, para 
realização de testes qualitativos e quantificativos que visem detectar a eventual presença dos 
mesmos, em que percentagem surgem e qual a sua variedade. 
 
Escusado será dizer que a contaminação por OGM é incompatível, não só com o Modo de 
Produção Biológico, mas com a promoção da Biodiversidade; sendo que deverá existir uma 
responsabilização efectiva de quem contamina através da aplicação célere e eficaz do Princípio 
do Poluidor-Pagador. 
 
Igualmente deverão ser especificados quais os mecanismos para compensação dos produtores 
que, pretendendo utilizar o Modo de Produção Biológico, se vêm confrontados com o aumento do 
custo da certificação biológica provocado pelo valor acrescido dos testes para a detecção de 
OGM, com a consequente insustentabilidade económica que obrigará ao aumento de preços no 
consumidor e correspondente injustiça social derivada de uma discriminação económica ainda 
maior no acesso a produtos certificados. E esta situação aplica-se, não só ao MPB, mas a todas 
as explorações que utilizam variedades tradicionais. 

 
Apraz-nos, por outro lado, verificar a referência específica à promoção da eco-eficiência, a qual se 
deverá, obviamente, manter. 
 
No Vector Estratégico 3. “Gestão sustentável dos recursos florestais e sua protecção adequada”, ponto 
4. “Aproveitamento da biomassa florestal para produção de energia renovável, como forma de viabilizar 
financeiramente a realização de algumas operações, como sejam as que se fazem no âmbito da silvicultura 
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preventiva de incêndios florestais, que sem esta alternativa apenas representariam encargos, passando as 
mesmas através daquele aproveitamento a incorporar receitas na exploração florestal”; não tendo nada a 
objectar quanto à utilização de biomassa florestal sustentavelmente excedentária para produção 
de energia renovável, alertamos, contudo, para a questão da desmatação para produção de 
biomassa, que deverá ser acautelada, conjuntamente com a preservação da biodiversidade e a 
conservação de áreas com valor ecológico. 
 
Quanto à silvicultura preventiva de incêndios florestais, não nos parece possível que se afirme 
que, sem esta alternativa, a mesma apenas representaria “encargos”. Acresce que esta afirmação 
é, não só eticamente perturbadora, como profundamente primária do ponto de vista Económico: 
façamos a comparação entre os encargos com a silvicultura preventiva e as perdas 
económicas/ambientais/sociais decorrentes dos incêndios, e talvez cheguemos à conclusão de 
que ganhamos mais investindo ainda mais nesse tipo de silvicultura. 
 
Vectores estratégicos da 5ª prioridade do Objectivo 3 
No conjunto de metas presente na ENDS, consideramos que deveria ser definida uma data para a 
apresentação das listas dos sítios da Rede Natura 2000 no meio marinho, assim como uma data 
para a apresentação dos seus planos de ordenamento/gestão, cujo indicador consistiria na 
concretização das diversas fases que levam à referida apresentação. 

 
Considerando, o vector estratégico referente ao “Desenvolvimento de uma estratégia de gestão 
integrada e coordenada da zona costeira nacional”, estão incluídas nas Medidas de Enquadramento e 
Iniciativas Complementares a “elaboração de um normativo legal que regule a gestão do litoral e possa 
alicerçar um sistema de valorização do recurso água e uma visão global da costa portuguesa nas vertentes 
terrestre e marinha, fundamentando-o na avaliação dos regimes jurídicos em vigor e na participação das 
entidades com competência na matéria (2007)” bem como a “implementação de políticas operacionais 
integradas, que incluam uma visão prospectiva das opções de ocupação e gestão do litoral, garantam a 
articulação das diversas políticas sectoriais e das intervenções nacionais e regionais, e promovam a 
participação pública e a responsabilização partilhada dos principais intervenientes na zona costeira”. A este 
respeito devem ser criados mecanismos de coordenação das principais entidades (Câmaras 
Municipais, Capitanias, etc.). 

 
Considerando os indicadores propostos, é relevante salientar a necessidade de desenvolver no 
futuro novos e mais abrangentes indicadores, que possam acompanhar o Índice de Aves Comuns. 
Este último indicador é representativo das alterações ecológicas mas outros índices, relativos a 
outros grupos taxonómicos, poderão ser considerados no futuro para reforçar a informação sobre 
alterações de biodiversidade. 
 
A redacção da descrição do Vector Estratégico 2. “Conservação de espécies florísticas e faunísticas 
ameaçadas ou particularmente características, em particular no quadro da implementação da rede natura 
2000”, omite a diversidade micológica existente no país, pelo que propomos que se acrescente à 
conservação de espécies florísticas e faunísticas a conservação de espécies micológicas. 
Sugerimos, igualmente, que se retire o termo “particularmente”: ou bem que as espécies são 
características do país (autóctones ou tradicionais), caso em que as urge, sempre, conservar (isto 
se quisermos, efectivamente, suster o declínio da biodiversidade); ou bem que não são. 
 
Na redacção da descrição do Vector Estratégico 5. “Promoção do turismo para o desenvolvimento 
rural” é, novamente, omitido o termo que deveria ser omnipresente em toda esta estratégia 
nacional de desenvolvimento sustentável: para existir desenvolvimento rural sustentável, dever-
se-á promover um turismo também ele sustentável. E como o valor que se pretende salvaguardar 
e implementar, no presente contexto, é exactamente o desenvolvimento rural sustentável, 
propomos a alteração da redacção deste vector (a título de ex.: “Promoção de um turismo sustentável 
para um desenvolvimento rural também ele sustentável”). 
 
Investimentos e Intervenções de Referência 
No Vector Estratégico 1. “Conservação e Valorização de Áreas Protegidas e da Rede Natura e da 
Paisagem Rural e Implementação do Plano Sectorial da Rede Natura”, e perante o consenso alargado 
que existe, actualmente, em todos os quadrantes da sociedade portuguesa, de que não deverá 
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existir qualquer contaminação por OGM nas Áreas Protegidas e nas áreas integradas na Rede 
Natura, deverão ser considerados neste plano investimentos para a implementação de sistemas 
de rastreabilidade que tenham em vista detectar a presença de OGM, identificar a variedade 
respectiva, e especificar em que percentagem estes surgem (com recurso a testes qualitativos e 
quantitativos), sem prejuízo de que a meta a atingir nestas áreas deverá tender sempre para os 
0% (abaixo do limiar de detecção). Neste sentido, deverá ser feita referência explícita aos 
mecanismos de controlo, e respectivas fontes de financiamento; não sendo má ideia alargar o 
âmbito de aplicação do fundo de compensação a agricultores que se encontra, já, previsto criar, 
de forma a abranger todos os problemas de contaminação por OGM, na estrita prossecução do 
Princípio do Poluidor-Pagador (princípio este patente na Directiva 2004/35/CE, com a colocação 
em vigor, pelos vários Estados-membros, prevista até finais de Abril do próximo ano). 

 
Ainda nos Investimentos e Intervenções de Referência associados a este vector, propomos que se 
acrescente à conservação de espécies florísticas e faunísticas a conservação de espécies 
micológicas (fungos). Sugerimos, que se retire o termo “particularmente”. Propomos, ainda, que se 
retire a expressão “(…) em particular no quadro de Implementação da Rede Natura.”, a qual, fazendo 
todo o sentido se associada ao Vector Estratégico 3, é supérflua no caso presente, entendendo-se 
que o que se pretende é a conservação destas espécies nas Áreas Protegidas e da Rede Natura. 
 
Consequentemente, mas agora nos Investimentos e Intervenções de Referência associados ao 
Vector Estratégico 3., sugerirmos que se acrescente o seguinte: “Conservação de espécies 
florísticas, faunísticas e micológicas ameaçadas ou características, em particular no quadro de 
Implementação da Rede Natura”. 
 
Vectores estratégicos da 6ª prioridade do Objectivo 3 
Apesar de se constatar que tanto as prioridades como os vectores estratégicos enumeradas 
englobam a vertente Oceânica, tanto a nível de gestão de actividades e recursos, como do 
conhecimento e conservação da biodiversidade marinha, a ENDS apresenta lacunas quanto às 
metas e indicadores propostos para estas prioridades. É de realçar a importância da criação de 
uma rede de áreas protegidas marinhas prevista, embora não se perceba como a mesma não 
está referida ao nível dos investimentos e intervenções de referência. O PIENDS refere várias 
medidas de enquadramento e iniciativas complementares que não estão depois representadas 
como metas, não estando previsto indicadores para as mesmas, assim, sugere-se a inclusão das 
seguintes metas e indicadores: 
 
Considerando a Prioridade Estratégica – “Aproveitamento dos oceanos como factor de diferenciação e 
desenvolvimento”, é manifesto o desejo de criar uma estratégia de gestão integrada e coordenada 
da zona costeira. Só assim se poderá alcançar o objectivo de manter um desenvolvimento 
sustentável e ordenado das zonas litorais, tendo em consideração o valor do património natural 
em toda a costa e se garante a preservação de ecossistemas característicos através de uma rede 
coerente e representativa de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs). Temos no entanto, algumas 
considerações a fazer, relativas a aspectos particulares da Estratégia, nomeadamente: 

 
1. Os três vectores apresentados na Prioridade Estratégica III.3.6. são de índole geral e 

pouco específicos no que respeita a acções concretas. No entanto, manifestam uma 
vontade clara no que refere à preservação dos recursos naturais, promovendo o seu 
estudo, gestão sustentável e minimização de conflitos com as actividades humanas. 

 
2. Na introdução do 3º Objectivo, é referido como alvo a conservação da biodiversidade e a 

criação de uma rede de AMPs. Um dos indicadores avançados consiste em assegurar que 
até 2008 todas as áreas protegidas e todos os sítios da Rede Natura 2000 tenham planos 
de ordenamento e gestão eficazes. Fica por esclarecer se esta gestão já englobará as 
AMPs criadas até então. Se assim for, a meta de 2008 avançada para este indicador 
parece ser demasiadamente optimista. 

 
3. A vontade de alcançar até 2015 uma taxa de execução superior a 90% dos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira dentro dos prazos previstos deverá considerar que estes 
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mesmo planos estejam de acordo com as metas acima mencionadas noutros pontos da 
proposta. 

 
Nalguns dos vectores de acção, verificam-se situações que poderão apresentar um potencial 
conflito de interesses: 
  

- No Vector “Conservação e Valorização de Áreas Protegidas e da Rede Natura e da Paisagem 
Rural e Implementação do Plano Sectorial da Rede Natura” (PE III.3.6.), é referido no ponto 4 a 
“concessão de incentivos à localização de actividades turísticas sustentáveis que permitam a 
valorização económica das principais Áreas Protegidas e das áreas da Rede Natura 2000 e possam 
contribuir para o financiamento da sua manutenção”. Este objectivo poderá ir contra o seu 
propósito original, caso não seja estipulado o tipo de infra-estruturas de apoio às 
actividades turísticas e o dimensionamento das actividades no que refere ao número 
estimado de utilizadores. 

- Ainda no PE III.3.6., no vector “Promoção do conhecimento científico dos oceanos e do seu 
aproveitamento económico” parece existir uma centralização do esforço nos Açores, 
deixando de fora a restante costa Portuguesa. Sabendo que os Açores têm um 
desempenho exemplar na implementação das AMPs, esta decisão parece procurar desviar 
a atenção de outras áreas, nomeadamente em território continental, onde a implementação 
destas áreas tem sofrido atrasos sucessivos e onde, aparentemente, parece existir um 
conflito de interesses. Talvez um esforço maior deva ser aplicado na zona continental, 
caracterizada por indicadores medíocres no que respeita à implementação de AMPs. 

 
Nas Medidas de Enquadramento e Iniciativas Complementares é manifestada a intenção de 
activar um novo modelo de “Governação do Mar”, que potencie o aproveitamento das auto-
estradas marítimas e assegure a articulação e coordenação de todas as entidades com 
responsabilidades nas áreas ligadas ao mar. Esta medida só faz sentido de der particular atenção 
ao tipo de carga transportada pelos navios nessas mesmas auto-estradas, uma vez que poderão 
apresentar um risco potencial elevado para os ecossistemas costeiros em caso de acidentes (p.e., 
o transporte de hidrocarbonetos). 
 
Vectores estratégicos da 7ª prioridade do Objectivo 3 
Consideramos que os objectivos estipulados seriam mais facilmente atingidos se os acidentes de 
poluição marítima estivessem explicitamente previstos e se fosse incluído nos investimentos e 
intervenções de referência uma menção ao Investimento na actualização do conhecimento e 
meios tecnológicos e humanos necessários para intervenção em caso de acidente de poluição. 
 
Na redacção da descrição do Vector Estratégico 3. “Prevenção de impactos de outros riscos naturais e 
tecnológicos, designadamente cheias, secas e acidentes de poluição”, encontra-se totalmente omissa a 
poluição não acidental, ou seja, por dolo, o que se nos afigura algo incompreensível, tanto mais 
que este tipo de impacto pode ser cientificamente equacionado no âmbito de uma Análise de 
Riscos6 e, consequentemente, passível de prevenção. 
 
Neste contexto, propomos a alteração da redacção deste vector considerando a poluição não 
acidental. A título de exemplo: “Prevenção de impactos de outros riscos naturais e tecnológicos, 
designadamente cheias, secas e situações de poluição por dolo ou negligência” ou “Prevenção de impactos 
de outros riscos naturais e tecnológicos, designadamente cheias, secas e poluição (acidental e não 
acidental)”. 
 
Medidas de Enquadramento e Iniciativas Complementares 
Uma Estratégia Nacional Integrada para a Prevenção e Gestão dos Riscos (Avaliação, Prevenção, 
Redução e Mitigação) deveria ter sido desenvolvida conjuntamente com a ENDS, em momento 
anterior à elaboração do Plano de Implementação respectivo, para o qual deveria ter servido de 
base. Sugerimos que se reformule o Plano de Implementação após definição dessa estratégia. 
                                                 
6 Uma vez mais sobressai a premência da elaboração de uma Análise de Riscos que suporte toda a ENDS e 
respectivo Plano de Implementação. 
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Vectores estratégicos da 8ª prioridade do Objectivo 3 
Ainda que a lógica de prevenção seja referida, parece-nos fundamental que seja reforçada em 
termos das metas e indicadores para aferir qual a evolução de Portugal, até porque a produção de 
resíduos é um excelente indicador da gestão que é feita dos recursos, o que para um país como 
Portugal assume grande centralidade.  
 
Uma análise dos investimentos e intervenções de referência nesta matéria parecem deixar 
antever a enumeração de propostas avulsas, muito viradas para os resíduos industriais perigosos 
e sem demonstrar a procura da excelência nesta matéria. 
 
Portugal não apresenta ainda, em alguns parâmetros, dados tão preocupantes como os 
registados noutros países da União Europeia, sendo este o momento ideal para procurar aprender 
com os erros cometidos noutros países, bem como para integrar novas abordagens que estes já 
desenvolveram e implementaram, na tentativa de ultrapassar ou minorar problemas criados. Uma 
aposta clara na prevenção de resíduos deverá e poderá ser um factor chave para a 
competitividade da nossa economia e para a sustentabilidade do nosso modelo de 
desenvolvimento. Contudo, para que seja possível prevenir a produção de resíduos em Portugal é 
fundamental que sejam feitos os investimentos correctos, ou seja, que o impacto sobre a 
produção de resíduos seja um dos factores iniciais a ter em conta quando se fazem novas 
propostas ou se esboçam investimentos. Esta postura implica uma forte sensibilização e formação 
em sustentabilidade por parte de quem propõe, regulamenta e consome, sendo fundamental para 
o seu sucesso que não se aborde a temática da prevenção e dos resíduos em geral, apenas 
numa óptica de infra-estruturas e tratamento. 
 
Esperamos que os novos instrumentos nacionais que se aguardam na área dos resíduos, bem 
como algumas propostas actualmente em discussão da União Europeia, possam ser o estímulo 
que falta à ENDS e ao PIENDS, de forma a que possam contribuir para a concretização dos 
objectivos que propõem. 
 
 
OBJECTIVO 5. MELHOR CONECTIVIDADE INTERNACIONAL DO PAÍS E VALORIZAÇÃO EQUILIBRADA DO 
TERRITÓRIO 
 
Vectores estratégicos da 3ª prioridade do Objectivo 5 
Regista-se nesta área a ausência de referências a instrumentos como a Agenda 21, que poderiam 
ser um óptimo instrumento de concretização de uma visão de sustentabilidade ao nível local (de 
cidades, concelhos e mesmo regiões). 
 
De realçar contudo, a referência a medidas que poderão ser muito interessantes, nomeadamente, 
na área das soluções descentralizadas de produção de energia. 
 
 
OBJECTIVO 6. PAPEL ACTIVO DE PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO EUROPEIA E NA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 
Em relação a este objectivo parece-nos relevante sublinhar a importância da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento enquanto instrumento de promoção da sustentabilidade. Deve ser dada 
prioridade a projectos que integrem as diversas componentes da sustentabilidade e que 
promovam o desenvolvimento de capacidades e o aproveitamento de recursos locais de forma 
sustentável. 
 
As tomadas de posição, bem como a actuação em geral de Portugal na relação com os seus 
congéneres na União Europeia, deverão pautar-se por um elevado grau de exigência no que diz 
respeito à integração do desenvolvimento sustentável. É fundamental que Portugal se assuma no 
seio da UE como um país com visão estratégica, integrando conceitos inovadores que possam 
potenciar um desenvolvimento mais equilibrado e que respeite o necessário equilíbrio entre as 
três dimensões – ambiental; social e económica – em todos os países onde a UE estenda a sua 
influência. 
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Prioridades estratégicas do Objectivo 6 
No âmbito da 4ª prioridade “Fortalecimento da cooperação internacional no âmbito da protecção 
ambiental e do desenvolvimento sustentável” é fundamental considerar a actuação da Agência de 
Crédito à Exportação Portuguesa – COSEC. A actuação de entidades como a COSEC tem sido 
identificada como um dos importantes motores de um desenvolvimento insustentável, sendo 
conhecidas pelas suas muito discutíveis apostas em termos de investimento, bem como pela 
quase total ausência de transparência quanto aos investimentos realizados. 
 
Neste sentido, é fundamental que sejam definidas prioridades de investimento/apoio sujeitas a 
claros e internacionalmente reconhecidos parâmetros de sustentabilidade social, ambiental e 
económica, para além de serem estabelecidos e aplicados parâmetros de exclusão de apoios a 
projectos específicos.  
 
Vectores estratégicos da 4ª prioridade do Objectivo 6 
Para além dos vectores sugeridos nesta prioridade, outro deve ser incluído que retrate a 
necessidade dos investimentos portugueses, em qualquer parte do mundo, reflectirem e 
integrarem políticas sólidas de promoção da sustentabilidade. Para além da ajuda ao 
desenvolvimento tradicional, sugere-se que se incluam obrigações para a Agência de Crédito à 
Exportação portuguesa – COSEC - de forma a que a actuação de Portugal, em termos 
internacionais, seja associada a uma política sólida e coerente de promoção do desenvolvimento 
sustentável. 
 
 
OBJECTIVO 7. UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS EFICIENTE E MODERNIZADA 
Infelizmente, e não obstante o destaque dado à Administração Pública enquanto elemento central 
para o desenvolvimento de Portugal, não é retirado o devido partido do papel que esta pode 
assumir em termos de bom exemplo de práticas ambientais, à semelhança do que já vem sendo 
feito noutros países europeus, nomeadamente, através da dinamização de uma procura pública 
“verde” ou ecológica.   
 
Assim, sugere-se que seja integrada uma nova prioridade estratégica onde o papel da 
Administração Pública (AP) é encarado em todo o seu potencial para marcar as tendências de 
sustentabilidade do mercado, desenvolvendo uma abordagem onde a procura pública é entendida 
como um instrumento de inovação e de estímulo a um país mais sustentável, ao mesmo tempo 
que o seu modelo organizacional potencia as boas práticas ambientais no quotidiano. A sugestão 
passa por integrar critérios ambientais que possam apoiar decisões ao nível dos processos de 
aquisição de bens e serviços por parte da AP e implementar processos de certificação e de 
integração de boas práticas ambientais em todos os serviços.  
 
É inegável o papel que uma procura pública onde os critérios ambientais são considerados como 
factor diferenciador e uma conduta onde as boas práticas ambientais são uma rotina podem ter: 

- por marcar uma tendência de sustentabilidade para o mercado; 
- por estimular o desenvolvimento de novos critérios ambientais e mecanismos de 

certificação; 
- por valorizar sistemas de certificação já existentes (rótulo ecológico, EMAS, ISO 14000; 

Forest Stewardship Council, etc.), ainda muito pouco desenvolvidos em Portugal; 
- por permitir poupar recursos ambientais e financeiros, no presente e no futuro, potenciando 

os recursos existentes; 
- por fomentar a diminuição dos preços dos serviços e bens que respeitam critérios 

ambientais, tornando-os mais acessíveis ao cidadão comum; 
- por valorizar o papel da AP enquanto motor do desenvolvimento sustentável e exemplo de 

boas práticas, diferenciando-a positivamente dos restantes agentes presentes no mercado. 
 
Com uma ampla divulgação da crescente exigência ambiental que a AP irá introduzindo nos 
processos de aquisição, o mercado terá a oportunidade de responder à altura, inovando nos 
produtos e serviços que oferece, mas também integrando a sustentabilidade nas suas práticas. 
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Por outro lado, a adopção de boas práticas ambientais por parte da AP contribuirá para um reforço 
positivo da sua imagem junto de quem com ela interage, tornando-a num exemplo geral a ser 
seguido. 
 
A 7ª prioridade do 7º objectivo poderá designar-se: “III.7.7. Integração de critérios ambientais na 
gestão e funcionamento da Administração Pública”. 
 
No âmbito da prioridade 2-“Reestruturação da Administração”, a racionalização de recursos deverá 
ter como objectivo fundamental direccionar a aposta para áreas claramente deficitárias em termos 
de recursos humanos e materiais, particularmente na área do ambiente, cujas competências e 
exigências a que está sujeita não têm parado de aumentar, até pela sua transversalidade face a 
variadíssimas políticas sectoriais. Assim, quer na área da monitorização e intervenção no terreno, 
quer ao nível da fiscalização de infracções ambientais, é fundamental que sejam disponibilizados 
mais recursos (humanos e materiais). Não existe cultura ambiental ou de sustentabilidade em 
nenhum país que tenha um sistema de fiscalização incipiente. É fundamental um reforço dos 
quadros da Inspecção-geral do Ambiente, dos Vigilantes da Natureza e do SEPNA, bem como a 
disponibilização de mais recursos que permitam um trabalho mais eficaz no terreno. 
 
Qualquer acção de inspecção que tenha como resultado a não repetição de uma infracção 
ambiental, financia-se a si própria inúmeras vezes. Quer pelos benefícios ambientais, sociais e 
económicos directos, quer pela mensagem que é passada a todos sobre a imperatividade do 
cumprimento da Lei, uma estrutura eficaz de fiscalização é um instrumento fundamental para a 
sustentabilidade. Em Portugal são comuns as situações em que quem cumpre a legislação 
ambiental é penalizado por ter que competir com infractores que não são penalizados pelo seu 
desrespeito da Lei.  
 
Num cenário em que o pilar económico está claramente sobre-avaliado e sobre-representado face 
aos restantes pilares, espera-se que, pelo menos, esta fixação na Economia consiga integrar 
exigências mínimas em termos de garantir o equilíbrio entre os três pilares, sendo o reforço da 
fiscalização em termos ambientais e sociais um indicador mínimo dessa preocupação. 
 
 
Prioridades estratégicas do Objectivo 7 
Ao nível da prioridade estratégica 7.2, sugere-se a inclusão de um reforço no vector “2) Melhoria e 
reforço da qualidade da regulação”, onde a componente de fiscalização deve ser sublinhada, 
incluindo a apresentação de medidas que levem a um aumento dos efectivos afectos a esta 
actividade, articulado com a agilização dos sistemas e procedimentos da justiça, como 
preconizado no 3º vector da 6ª prioridade estratégica “Modernização dos sistemas de educação, 
saúde e justiça”. 
 
No que diz respeito à prioridade 7.7 sugerida acima, propõe-se uma implementação faseada mas 
inequívoca de práticas ambientais nos dois domínios – aquisição e organização interna. Esta 
mudança implicará uma sólida formação de todos aqueles que mais directamente estão 
relacionados com as áreas de aquisição de bens e serviços, bem como uma sensibilização mais 
geral dos trabalhadores, com particular destaque para as chefias.  
 
Propõem-se dois vectores estratégicos:  

1. Integração faseada de critérios ambientais nos processos de aquisição de bens e serviços 
2. Aplicação de critérios ambientais (certificação; códigos de boas práticas) nos serviços da 

AP.  
 
Vectores estratégicos da 2ª prioridade do Objectivo 7 
No seguimento da proposta apresentada anteriormente, sugere-se a implementação de medidas 
que levem a que no espaço máximo de 5 anos os quadros de efectivos previstos para as 
estruturas de fiscalização estejam preenchidos. Como indicador sugere-se um aumento faseado 
desses quadros garantindo que em 2011, estes estarão preenchidos a 100%, levando em linha de 
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conta eventuais reestruturações que se considerem necessárias após avaliação da estrutura da 
Administração Pública nesta área. 
 
Vectores estratégicos da 7ª prioridade do Objectivo 7 (SUGESTÃO) 
Perante o muito reduzido trabalho feito nesta matéria em Portugal propõe-se a realização de um 
Plano de Acção Nacional para a procura verde, de forma a ser possível, para além de pensar em 
valores nacionais, regionais e locais, ser possível igualmente estabelecer metas em termos dos 
diversos sectores (educação, saúde, etc.). A meta deverá ser a de preparar o Plano Nacional até 
ao final de 2007. 
 
Medidas de enquadramento e intervenções complementares – Vector 1 

- Elaborar um Plano de Acção Nacional para a Procura Verde com metas específicas; 
- Elaborar manuais de critérios ambientais que possam servir de apoio à elaboração de 

pedidos de aquisição de bens e serviços, independentemente do seu enquadramento legal 
(forma de concurso); 

- Desenvolver planos sectoriais – saúde, educação, justiça, etc. – de forma a integrar os 
critérios ambientais definidos em cada área específica e integrando metas progressivas 
específicas para cada sector; 

- Organizar workshops de formação sobre procura verde dirigidos, essencialmente, aos 
responsáveis pela aquisição de bens e serviços e fomentar a ligação a redes europeias  
associadas à procura verde; 

- Publicitar a progressiva integração dos critérios ambientais nas políticas de procura pública 
de forma a sensibilizar o mercado e os cidadãos. 

 
Medidas de enquadramento e intervenções complementares – Vector 2 

- Implementar um programa de boas práticas ambientais com metas específicas em termos 
da redução no uso de recursos – papel, energia, toners, água, mobilidade, etc; 

- Elaborar manuais de boas práticas ambientais por áreas. 
 
 

4. A PROPOSTA PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
No que diz respeito à proposta apresentada para a Região Autónoma dos Açores (estratégias 
inerentes ao PREDSA) há a referir que não foram formulados objectivos específicos nem foram 
estabelecidas quaisquer metas quantificadas e temporizadas que responsabilizem a Região 
Autónoma dos Açores e a Sociedade Açoriana pela sua concretização e que permitam avaliar a 
evolução e o sucesso/insucesso das políticas projectadas e adoptadas para a convergência para 
um Desenvolvimento Regional Sustentável. Sem a devida monitorização e avaliação dos 
indicadores definidos aliadas à ausência de metas concretas e objectivas pré-estabelecidas, as 
prioridades enunciadas e os objectivos gerais que lhes estão inerentes não passarão de um 
conjunto de excelentes intenções, embora inconsequentes e sem efeitos práticos. 
  
No entanto, todas as prioridades enunciadas enfatizam a importância de um equilibrado e rigoroso 
ordenamento do território (com especial incidência nas actividades económicas e na protecção e 
conservação da natureza), que deve ser materializado através da integração e compatibilização 
nos instrumentos de gestão do território (actualmente e futuramente em vigor) de todas as 
políticas sectoriais fundamentais a um efectivo Desenvolvimento Sustentável da região e 
implícitas nas prioridades estabelecidas, nomeadamente:  

- O Plano Regional da Água, que visa a protecção e valorização de um recurso vital para 
qualquer tipo de desenvolvimento, e que é nuclear em tudo o que diga respeito à marca 
“Açores”; 

- O Plano Sectorial para a Rede Natura 2000, que visa a protecção, conservação e gestão 
dos sítios da Rede Natura 2000 existentes na Região Autónoma dos Açores, cuja 
aplicação incondicional e integração efectiva nos instrumentos de gestão do território 
reforçará a afirmação do factor “qualidade ambiental” como factor de diferenciação nuclear 
dos Açores; 
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- O Plano Regional do Turismo, que visa promover de forma concertada e sustentada o 
turismo e o crescimento da oferta turística como eixos nucleares para a promoção, 
desenvolvimento e afirmação dos Açores a nível nacional e internacional; 

- O Plano Integrado para a Ciência e Tecnologia, um instrumento estratégico constituído por 
um conjunto de sete programas específicos destinados à dinamização dos diferentes 
sectores da actividade científica e tecnológica e à promoção da Sociedade da Informação 
e do Conhecimento. 

  
Nesta linha, de modo a respeitar e convergir para as prioridades estabelecidas afim de atingir a 
Sustentabilidade nos Açores, deverá ainda ser equacionada a elaboração e implementação de 
planos sectoriais ou regionais nas seguintes áreas nucleares para o desenvolvimento regional: 
Educação e Formação Profissional, Agricultura, Floresta, Energia, Recursos Geológicos, Riscos 
Naturais, Recursos Marinhos e Cultura (entre outras áreas específicas a identificar).  
  
A compatibilização de todos os actuais e futuros planos estratégicos de âmbito regional deverá ser 
consubstanciada em 3 intrumentos-chave para o Desenvolvimento Sustentável dos Açores: 
  

1) Na elaboração (ainda em curso) e implementação do PROTA – Plano Regional de 
Ordenamento do Território dos Açores; 

2) Na elaboração e aplicação do futuro Plano de Implementação do PReDSA, do qual 
deverão constar os objectivos específicos (mensuráveis e com prazo de execução) e as 
metas a atingir até 2015 e 2030, actualmente inexistentes no documento submetido a 
consulta pública; 

3) Na negociação, estruturação e implementação do próximo “QREN/Açores”– 2007-2013” 
e dos seus programas operacionais.   

  
Neste âmbito, é ainda fundamental que todos os municípios açorianos tenham o seu Plano 
Director Municipal em vigor o mais rapidamente possível, o que não ocorre até à data em alguns 
concelhos, de modo que a regulamentação do uso do solo vá ao encontro das políticas de 
sustentabilidade. 
  
A elaboração e a implementação da Agenda 21 Local em cada concelho açoriano é um factor 
fundamental para o Desenvolvimento Sustentável da Região, dado que não só poderá ser uma 
projecção local da implementação do PReDSA, como poderá ainda potenciar a discussão e 
concepção participadas de políticas locais de sustentabilidade, permitindo acções locais baseadas 
em estratégias e decisões regionais, com importantes e benéficos impactes globais. Deve ser por 
isso encorajada e promovida a implementação destes instrumentos de e para a Sustentabilidade, 
quer a nível de freguesia, quer a nível municipal, quer a nível de escola. 
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5. A COMUNICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
Se é importante trabalhar a componente estrutural das estratégias ou planos de promoção do 
desenvolvimento sustentável, não é menos importante desenvolver uma estratégia para a sua 
comunicação e integração nas decisões quotidianas, sejam elas referentes à compra de um 
electrodoméstico, ao tipo de alimentação preferido, à decisão sobre um investimento de relevância 
nacional ou a elaboração de um plano estratégico, independentemente do tema sobre o qual 
versa. 
 
Para que tal objectivo seja possível, a integração da componente de educação para o 
desenvolvimento sustentável, como elemento transversal a uma plena implementação da ENDS e 
do PIENDS, deverá ser encarada como fundamental. Neste contexto, sugere-se que sejam 
considerados os Contributos para a Dinamização da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (2005-2014), resultantes da reflexão realizada por um grupo de trabalho reunido sob a 
égide da Comissão Nacional da Unesco.  
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este parecer oferece uma série de contributos nas várias componentes propostas pela ENDS, que 
resultaram de um esforço conjunto de várias ONGs de ambiente a trabalharem colaborativamente. 
Nesta fase final apenas referimos alguns aspectos chave mais ligados ao processo. 
 
Sendo a ENDS um documento enquadrador e como tal, extremamente relevante, a sua 
implementação é ainda mais importante. Uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável deve ser sentida por todos como sua. É o sentido de pertença e a apropriação de 
uma estratégia, que levará os actores envolvidos à acção. Para o atingir da sustentabilidade cada 
um tem de estar sensibilizado, compreender, responsabilizar-se e actuar. Portanto, para uma 
estratégia eficiente, com ampla participação que possa assegurar a sua implementação alargada 
e a longo prazo, é importante o envolvimento e contributo da sociedade civil alargada. Este 
envolvimento potenciará a compreensão e aprendizagem do que está estabelecido no documento, 
servirá também para integrar preocupações e valores da sociedade civil e gerará co-
responsabilização dos agentes envolvidos.  
 
A participação pública contribuirá para a transversalização do processo, e pode ser um forte 
contributo para uma aprendizagem mais generalizada, não só em termos de cidadania mas de 
conhecimentos de ordem vária. A importância de conduzir um processo participado envolvendo 
todos de uma forma sistemática e aberta, contribuirá para a construção de uma visão sustentável 
alargada a toda a sociedade, essencial para uma verdadeira sustentabilidade a longo prazo.  
 
 

Lisboa, 13 de Outubro de 2006 
 
 
APEA – Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente 
 
ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 
 
GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 
 
LPN - Liga para a Protecção da Natureza 
 
Plataforma Transgénicos Fora do Prato  
 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 
SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
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