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A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, vem 

desta forma participar no processo de discussão e auscultação pública 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

 

Da leitura e análise do documento colocado em discussão e auscultação pública por 

parte do Governo de Portugal (Síntese atualizada em 15.fev.2021), vem a Quercus 

exercer o seu direito de participação, emitindo o presente parecer que, para além de 

um pronunciamento geral sobre o mesmo, incidirá também sobre as Componentes 

que, no entender da Quercus, são de vital importância para a preservação e 

regeneração da Natureza e para conseguir a meta de Impacte Zero sobre o clima. 

Importa referir que o documento que agora se apresenta a consulta pública, constitui 

uma síntese da versão atual do PRR e que, a bem da transparência nos processos e 

decisões, deveria ter sido apresentado o documento completo, incluindo os respetivos 

ANEXOS. Não tendo sido disponibilizados os anexos, nem tendo sido detalhadas as 

medidas e seus investimentos associados em muitas componentes, não é possível 

avaliar aspetos que podem ser bastante relevantes para a análise em concreto de 

muitas componentes, nomeadamente as que concernem à conservação da natureza e 

aos impactes zero no clima, tal como vem sendo anunciado como objetivos prioritários 

pelo Governo português. 

Assim, é parecer da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza que 

o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tal como foi submetido nesta Consulta 

Pública, tanto na sua base, como nas diversas componentes não substancia o Pacto 

Ecológico Europeu (Green Deal). Imperativos como o combate às alterações 

climáticas e de redução das emissões de carbono, deveriam efetivamente ser 

enquadradores da estratégia política e de toda a atividade económica. Este nosso 

entendimento sobre a necessidade de construir um futuro com IMPACTES ZERO 



SOBRE O CLIMA e com respeito pelos valores naturais, levam-nos a emitir este 

parecer no qual se apontam orientações, programas, medidas e investimentos que 

nos parecem importantes e urgentes para Portugal. 

É também nosso entendimento que a emergência de saúde pública causada pela 

pandemia COVID-19, se afigura como uma oportunidade e um estímulo extra para 

melhor compreensão da situação que a ela nos conduziu e, por conseguinte, à 

correção de problemas estruturais e de práticas insustentáveis da sociedade de hoje. 

Esta melhor compreensão e a correção subsequente, contribuiria para uma duradoura 

e efetiva recuperação, que deveria ser o grande objetivo deste Plano.  

Uma doença é um sinal de que a situação não está como devia, e concretamente o 

comportamento do novo coronavírus, SARS-CoV-2, evidencia várias vulnerabilidades 

da sociedade em si e da saúde pública. Sendo a destruição da natureza e a 

desflorestação uma das principais causas do aparecimento de novas doenças nas 

últimas décadas, será a esse nível que se devem implementar medidas estruturais 

não só de restauro de ecossistemas, mas de mudanças de práticas na gestão do 

território, na produção florestal e na agricultura. Devemos inverter o atual cenário de 

desrespeito por elementares boas práticas na observância dos valores ecológicos que 

põem em causa a produtividade das atividades económicas. A não ser assim, a 

desejada “Resiliência da economia e da sociedade portuguesas, entendida em todas 

as suas vertentes: resiliência social, resiliência económica e do tecido produtivo e 

resiliência territorial” (p.4) será inalcançada.  

Muitas das respostas à emergência sanitária e à emergência climática coincidem. 

Afinal a nossa saúde e a saúde do planeta estão interligadas. Há na realidade Uma 

Só Saúde (One Health).  

“Rigorosamente falando, é a civilização moderna que cria a necessidade da medicina 

moderna” (Peter Wohlleben), por isso um investimento nos sistemas de saúde sem a 

devida articulação e equilíbrio com medidas que conduzam na prática a uma efetiva 

regeneração do território irão revelar-se sempre insuficientes.  

Na análise do documento, a Quercus verificou ainda a omissão de algumas questões 

estruturais e apesar de alguns conceitos e princípios orientadores enunciados serem 

positivos, falta maior concretização de algumas medidas sem a qual a prática se 

poderá distanciar dos mesmos.  

Ainda que através de outros apoios e políticas públicas se possam vir a apoiar 

medidas omissas, não é tranquilizador por se tratar de um plano que transpõe uma 

visão estratégica e uma avaliação dos problemas estruturais. 



Acresce ainda sublinhar que, do montante global de verbas que vão estar ao dispor de 

Portugal (subvenções mais empréstimos), apenas 19,2% das verbas são destinadas 

ao eixo da Transição Climática. Das verbas destinadas à Transição Climática cerca de 

63,5% são destinadas ao setor Estado. 

 

Relativamente a componentes específicas do PRR, o nosso parecer é o 

seguinte: 

 

 
Na dimensão estruturante “Resiliência”  

 

 

Componente 5: Investimento e Inovação 

A agricultura e alimentação, que não obstante ser um setor básico à própria vida, está 

“camuflado” na componente 5: Investimento e Inovação, o que é incompreensível. Não 

são assumidos problemas graves como o avanço da agricultura intensiva e as más 

práticas agronómicas, de que são exemplo a excessiva mobilização do solo e uso de 

pesticidas; aumento do regadio sem ponderação da disponibilidade de água e 

destruição de ecossistemas (galerias ripícolas, montado e vegetação natural das 

sebes).  

A inovação na agricultura poderá significar o desenvolvimento de novas técnicas de 

modificação genética nas variedades agrícolas, que colocarão novos e sérios riscos 

ao ambiente e à saúde pública, para além dos que já existem na engenharia genética 

que já hoje se pratica. 

O Plano é ainda omisso em relação a apoios a programas de criação de circuitos 

curtos alimentares.  

Estas questões configuram uma negação das soluções baseadas na natureza através 

de modos de cultivo agro-ecológicos e regenerativos, e da revitalização da economia 

local circular e justa, divergindo inevitavelmente de uma efetiva resposta aos 

problemas estruturais e à emergência de saúde pública.  

O regime alimentar e a qualidade dos alimentos têm um impacto significativo na 

saúde. A análise de estatísticas preocupantes ao nível das doenças crónicas não 

transmissíveis, como o cancro, faria deste setor um setor prioritário na definição de 

medidas estruturais. Contudo o Plano é omisso no que diz respeito por exemplo a um 

programa de apoio a alimentação biológica em cantinas públicas, nomeadamente nas 

escolas, ou de educação alimentar de âmbito alargado, cuja eficácia está dependente 

da adoção de métodos pedagógicos que explorem os sentidos. 



Consideramos que, na próxima década, se deverá implementar uma estratégia 

nacional de agricultura biológica, com interdição progressiva de utilização de químicos 

(fertilizantes, pesticidas); promover a formação generalizada de agricultura familiar 

biológica a toda a população que o deseje, à semelhança da experiência da 

Dinamarca; e proibir o plantio de novas áreas de regadio intensivo e de cultivo agrícola 

com recurso a agro-tóxicos. 

 

Componente 6: Qualificações e Competências 

Devem ser incluídos no âmbito das reformas enunciadas, competências básicas em 

ecologia e métodos pedagógicos de contacto com a natureza, em todas as áreas de 

formação e níveis de ensino, incluindo o ensino superior. Assim tornar-se-á uma 

realidade a necessária maior aproximação à natureza e facilitar-se-á a aplicação de 

Soluções Baseadas na Natureza. 

Preconizamos um Programa de Apoio à formação em ‘Boas Técnicas e Boas Práticas 

no respeito pelos valores naturais’ tanto no que diz respeito à formação nas 

autarquias, nos organismos da administração central e regional, como aos agricultores 

e proprietários florestais e rurais, de que damos como exemplo de linhas formativas: 

Controle de infestantes não aplicando glifossato nem herbicidas; Renaturalização das 

galerias ripícolas; Defesa da floresta contra incêndios; Desmatação e corte de árvores, 

Conhecimento e proteção das espécies da floresta autóctone; entre outras. 

 

Componente 7 - Infraestruturas  

É abertamente privilegiada a infraestrutura rodoviária, quando o investimento em 

infraestrutura ferroviária deveria ser a grande aposta para Portugal, no contexto do 

European Green Deal. A ligação ferroviária entre as capitais Lisboa-Madrid deveria ser 

uma prioridade, bem como o reforço de linhas de/para o interior do país. 

É ainda omissa uma referência às infraestruturas verde e azul urbanas, não obstante 

serem estas essenciais como medida estrutural e urgente na crise climática e sanitária 

que vivemos e que se concretiza numa abordagem mais natural na gestão do 

território. 

Devemos privilegiar a rentabilização dos recursos existentes (exemplo: reconversão 

do aeroporto de Beja e abandono definitivo de escândalos como o aeroporto do 

Montijo ou a expansão da Portela). 

Neste capítulo não se encontram definidas no documento as soluções preconizadas 

no que diz respeito ao reforço da capacidade aeroportuária da Área Metropolitana de 

Lisboa. A QUERCUS reforça aqui a sua posição de rejeição total da hipótese 



BA6/Montijo que o Governo insiste em colocar, num claro desrespeito pelas leis da 

República Portuguesa e pelas Diretivas Comunitárias. A manutenção do Aeroporto da 

Portela no Centro de Lisboa, “solução” à qual se adiciona o Aeroporto complementar 

do Montijo, merece a nossa total rejeição. No âmbito da AAE a realizar, surgirão 

certamente alternativas de localização, entre as quais se coloca a hipótese Alcochete, 

que poderão resultar numa visão mais estratégica e duradoura. 

Preconizamos ainda o abandono da expansão portuária; o abandono da mineração 

em mar profundo e a promoção de soluções sustentáveis, como o turismo de 

natureza, para o qual Portugal possui condições naturais inigualáveis. 

 

C7.1 – Construção do IC31 Castelo Branco / Monfortinho 

Não podemos aceitar a construção do - IC31. Castelo Branco / Monfortinho previsto 

nas ligações transfronteiriças que ira destruir o geoparque Naturtejo, provocar graves 

impactes ambientais irreversíveis no Parque Natural do Tejo Internacional, na ZPE- 

Tejo Internacional, Erges e Ponsul (Rede Natura 2000) e na IBA (importante Bird 

Area) de Penha Garcia, pondo em causa o modelo de desenvolvimento baseado nos 

recursos endógenos da região, assim como afetar negativamente as aldeias Históricas 

de Monsanto e Idanha a Velha. A construção desta autoestrada nestes concelhos vai 

afetar a qualidade de vida de centenas de cidadãos, que serão afetados pelos 

impactes ambientais duma infraestrutura desta natureza numa região com tanto 

património natural e cultural. 

 

C7.2 - Eletrificação e Modernização da Linha do Leste 

A Quercus realça que a aposta na transição climática e na sustentabilidade ambiental 

obriga à reabilitação da linha ferroviária nacional e à promoção da ferrovia em 

detrimento do transporte rodoviário e aéreo. O comboio é um modo de transporte que 

estrutura o território e que, pelo seu baixo custo energético, reduzida poluição, 

segurança, conforto, rapidez (se moderno), contribui para o desenvolvimento 

sustentável das regiões. Seria importante um investimento na eletrificação da Linha de 

Leste, fazer chegar o caminho-de-ferro à cidade de Portalegre (a estação do século 

XIX fica a 11 km), possibilitando assim a criação de um comboio intercidades entre as 

cidades de Elvas, Portalegre e Ponte de Sor, com uma ligação eficiente a Lisboa. 

 

Componente 8 - Florestas  

A Componente C.8 Florestas no documento agora em consulta pública “Síntese 

atualizada em 15.fev.2021”, faz um enquadramento geral percetível. No entanto, 



algumas afirmações parecem enviesadas, o que pode comprometer a pretendida 

mudança estrutural da paisagem florestal, apesar do elevado investimento no total de 

665 M€. 

Quando é referido no documento, o progressivo alargamento do uso florestal, muitas 

vezes espontâneo e não gerido, esquece as políticas públicas e privadas permitidas 

ao setor florestal. Omite que parte dessa expansão se deveu às plantações de 

eucalipto autorizadas, ilegais e sem regulamentação, ao longo das últimas décadas. 

Muitos destes eucaliptais em minifúndio não têm qualquer gestão silvícola, muito 

menos com o objetivo da prevenção de incêndios, favorecendo a acumulação de 

matos no interior dos povoamentos, o que associado ao seu comportamento no fogo, 

aumenta a exposição ao perigo de incêndio rural. Também as “consequências trágicas 

no Verão de 2017, com perda de vidas humanas…”, teve a sua maior expressão na 

Primavera nos grandes incêndios de Pedrógão Grande a 17 de junho e no dia 15 de 

outubro, em pleno Outono de 2017, razão pela qual se deve evitar classificação de 

período crítico, dado que este tem vindo a ser alargado. 

O documento refere bem que “Os danos sociais, ambientais e económicos são 

incalculáveis, colocando em perigo pessoas, animais e bens e a sustentabilidade do 

setor agroflorestal, quer ao nível da produtividade dos seus principais sistemas de 

produção, quer fragilizando a prestação de serviços de natureza ambiental e social.” 

Convêm referir que, apesar de ser relevante a identificação dos riscos associados aos 

incêndios rurais, decorrente sobretudo da falta de gestão florestal, não deve ser dado 

enfase tão grande aos incêndios, uma vez que os mesmos são o reflexo da falta de 

gestão e investimento nos espaços agroflorestais. O apoio à gestão da regeneração 

natural e a plantações/arborizações e rearborizações com espécies autóctones mais 

resilientes é essencial para a estabilidade dos ecossistemas. Também era essencial o 

apoio do PRR à reconversão de povoamentos de espécies exóticas mal instalados ou 

com baixa produtividade, como parte dos eucaliptais que entraram no ciclo de 

incêndios, uma vez que os pequenos proprietários frequentemente não têm 

capacidade de investimento para os gerirem e deixam-nos ao abandono, com os 

consequentes riscos associados. Defendemos a reconversão para espécies 

autóctones naturalmente mais adaptadas e resilientes. 

A inclusão da “Reforma da prevenção e combate aos Fogos Rurais” ainda que 

relevante, deve ser reajustada, dado que a prevenção dos fogos é sinónimo de gestão 

florestal à escala da paisagem e os objetivos propostos são demasiado estritos à 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

C8.1 - Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis (270 
M€) 

 



A regulamentação refere que o critério-base para a delimitação dos territórios 

vulneráveis abrangidos pelo Programa de Transformação da Paisagem (PTP) é a 

carta de perigosidade de incêndio rural, divulgada pelo ICNF. Ora se este critério-base 

é importante, ele não deveria ser exclusivo. Existem outros territórios com florestas 

vulneráveis, onde a perigosidade não é considerada muito elevada, como florestas em 

áreas suscetíveis à desertificação e à seca, nomeadamente os montados, os quais no 

contexto dos cenários das alterações climáticas se encontram bastante vulneráveis, 

também devem poder ser alvo de intervenção. 

A intervenção com base em Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP), 

visando a reconversão e gestão de territórios florestais, agrícolas e silvo-pastoris, 

através de uma gestão ativa e racional, é importante, contudo, ela deve ficar 

destacada diferenciadamente da b) Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) 

e só terá sucesso se for efetivamente implementada uma reconversão das áreas de 

povoamentos de espécies exóticas. 

C8.2 - Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização de 

Ocupação do Solo (96M€) 

A operacionalização do Sistema Nacional de Cadastro Predial para todo o território 

deve ser apoiada. Também a atualização mais regular da Carta de Ocupação do Solo 

e do Inventário Florestal Nacional, com recurso a novas tecnologias, são ferramentas 

de suporte essenciais não apenas para o Sistema de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais, como é referido, mas para todo o planeamento e transformação da paisagem 

nos espaços agroflorestais. 

Contudo não podemos deixar de registar que não é feita qualquer referência ao 

Cadastro Nacional dos Valores Naturais Ameaçados previsto no Regime Jurídico da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade publicado em 2008,É imperativo que 

este importante instrumento de apoio à tomada de decisão seja implementado para 

permitir uma gestão sustentável e eficaz dos recursos biológicos. 

 
C8.3 - Faixas de gestão de combustível - rede primária (167 M€) 

 
A sustentabilidade e resiliência dos sistemas florestais são maiores se for efetuada a 

gestão em mosaico, a qual também reduz os combustíveis e portanto o perigo de 

incêndio, do que apenas investir em faixas de gestão de combustível, ainda que 

apenas se proponha a rede primária. A rede primária de faixas de gestão de 

combustível (RPFGC) é muito díspar, existem locais como a cumeada de algumas 

serras em que são estratégicas para ancorar o combate aos fogos, no entanto, em 

algumas situações propostas a sua localização não é muito eficaz e tem um custo 

muito elevado de implementação e manutenção. Seria melhor opção apoiar a gestão 



de mosaicos de gestão de combustível ao nível da paisagem, uma vez que reduzia-se 

estruturalmente o perigo de incêndio nos espaços agroflorestais, o que os aceiros da 

rede primária não conseguem fazer, nem sequer travar a propagação de incêndios 

quando a carga combustível é elevada nos espaços envolventes, nomeadamente 

quando existem saltos de projeções de materiais incandescentes a longa distância 

que provocam focos secundários e neutralizam a eficácia destes aceiros. 

A previsão de execução de 76.300 ha da rede primária até ao 3.º T de 2025, resulta 

num custo 2189€ por hectare o que é muito elevado em média, isto se for apenas 

efetuado 1 vez no período de 5 anos e ao fim de 3 anos a eficácia é reduzida, 

comparativamente com a gestão de mosaicos à escala da paisagem. A opção pelo 

recurso à pastorícia como ferramenta de gestão, merecia apoio, pelo menos para 

manutenção desta rede. Devia também ser devidamente analisado o custo-benefício 

destas intervenções, dado o elevado valor previsto de 167 M€. 

Também é nosso entendimento que, no que diz respeito à execução das faixas de 

gestão de combustível, é essencial uma mudança das práticas atuais de desmatação 

indiscriminada, mais mobilização de solo e uso de herbicidas, para a regeneração com 

espécies resilientes ao fogo. Contribuir-se-á assim para inverter o ciclo vicioso de mais 

degradação do nosso território e biodiversidade, e consequente maior vulnerabilidade 

às alterações climáticas que dão origem aos fogos incontroláveis. A abordagem de 

limpeza com o pressuposto de controlo da natureza, além de um desperdício de 

recursos, está condenada ao fracasso. 

C8.4 - Meios de combate a incêndios rurais (92 M€) 

A aquisição de veículos, máquinas, alfaias e equipamentos para o Estado pode ser 

importante, mas apenas se existir a devida capacitação com recursos humanos, com a 

formação de operadores, assim como coordenação e acompanhamento da execução 

de trabalhos para rentabilizar os investimentos efetuados em silvicultura preventiva. 

Em algumas situações, os equipamentos à guarda do Estado estão subaproveitados 

tendo sido utilizados para sobretudo para apoio à supressão de incêndios, após os 

quais ficam parados. 

A aquisição e instalação dos dois radares de dupla polarização, com sistema de 

computação e sistema de arquivos, instalação de detetores de trovoadas e estação 

meteorológica automática, é muito importante para apoio à rápida deteção de ignições 

e portanto planear e mobilizar o dispositivo de supressão para evitar a ocorrência de 

grandes incêndios. 

C8.5 - Programa MAIs Floresta (40 M€) 

 



Este programa é relevante para investir na realização de ações de informação e 

sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco da população, 

nomeadamente com planeamento de uma grande campanha de sensibilização 

ambiental para os riscos sobre a floresta desde a escola, à população ativa nos 

espaços rurais, incluindo os mais idosos que não tem acesso a novas tecnologias e 

por isso devem ser alvo de campanha especial ao nível da freguesia, associações 

recreativas e outras. 

O PRR na Componente C.8 Florestas, omite incompreensivelmente o problema das 

invasoras lenhosas, pelo que deve ser revisto para poder apoiar no investimento do 

controlo das espécies invasoras, nomeadamente nos baldios e outras áreas críticas, 

públicas ou privadas. As invasoras lenhosas são uma das maiores ameaças à floresta 

nativa e à sua biodiversidade, para além de aumentarem o perigo de incêndio, pelo 

que é essencial a sua integração na implementação do Programa de Transformação 

da Paisagem (PTP). 

Os objetivos de proteger a biodiversidade e valorizar o capital natural dos territórios 

são essenciais para todos os programas de investimento. Promover o ordenamento e 

gestão ativa dos espaços agroflorestais vulneráveis e de elevado valor ambiental, 

incentivando os proprietários privados a gerirem é salutar. Contudo, para que isso 

aconteça os meios de candidatura e acesso aos apoios tem que ser simples, bastante 

mais simplificados no caso do minifúndio e com maior financiamento do que os 

projetos ao abrigo do PDR2020, caso contrário existe o risco de não aderirem ao 

programa e perder-se uma oportunidade única de transformar a paisagem. 

Concluindo, este Programa de Recuperação e Resiliência é muito importante para 

reforçar os apoios ao ordenamento de gestão dos espaços agroflorestais, com vista à 

sua gestão e valorização. As áreas públicas florestais deviam ser demonstrativas dos 

benefícios dos serviços dos ecossistemas, ainda que a sua valorização económica 

possa ser apoiada por outros fundos como o Fundo Ambiental, com maior 

regularidade. 

Os objetivos de proteger a biodiversidade e valorizar o capital natural dos territórios 

são essenciais para todos os programas de investimento. Promover o ordenamento e 

gestão ativa dos espaços agroflorestais vulneráveis e de elevado valor ambiental, 

incentivando os proprietários privados a gerirem é salutar. Contudo, para que isso 

aconteça os meios de candidatura e acesso aos apoios têm que ser simples, bastante 

mais simplificados no caso do minifúndio e com maior financiamento do que os 

projetos ao abrigo do PDR2020, caso contrário existe o risco de não existir adesão ao 

programa e perde-se uma oportunidade única de transformar a paisagem. 

 

Componente 9. Gestão Hídrica 



C9.1 - «Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato» 

O PRR menciona o «Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato», como 

um dos investimentos a realizar no Alto Alentejo, em concreto no distrito de Portalegre, 

prevendo um investimento de 171 Milhões de Euros nesta infraestrutura. 

A Quercus não pode deixar de alertar, com base no conhecimento e trabalho que tem 

na área abrangida, para os impactes ambientais negativos e elevados que a 

construção desta Barragem provavelmente terá em grande parte da região e adverte o 

Governo que deverá olhar para os maus exemplos que outros grandes investimentos 

deste género se revelaram em diversos outros locais do país. 

O «Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato», genericamente denominado 

de “Barragem do Pisão”, prevê a criação de mais de 5.000 hectares de novos blocos 

de rega, nos concelhos de Alter do Chão, Fronteira e Crato, transformando dessa 

forma, irremediavelmente, uma enorme área onde predominam habitats semi-naturais 

e agrícolas extensivos de alto valor conservacionista, em áreas agrícolas intensivas e 

monoculturais, que terão impactes negativos muito consideráveis para os valores 

naturais locais. Com a construção desta infraestrutura, extensas áreas de montado de 

sobreiro e de azinheira, espécies protegidas pela legislação nacional, serão 

destruídas, colocando-se assim mais uma vez em causa a conservação de um 

ecossistema agro-silvo-pastoril tão tradicional das regiões mediterrânicas, que para 

além de todas as valências económicas e sociais que comporta, alberga altos níveis 

de biodiversidade e fornece importantes serviços ecossistémicos. 

Para além destes impactes tão negativos nos montados, que acentuarão problemas já 

sentidos com o avanço das alterações climáticas na região, como a desertificação, a 

degradação dos solos, a seca e a contaminação da água, a construção da “Barragem 

do Pisão” afetará igualmente, de forma negativa, o estado da conservação da 

biodiversidade, ao nível de várias espécies na região, que dependem dos 

ecossistemas semi-naturais que serão destruídos, por exemplo nas margens das 

linhas de água e nos bosques e bosquetes ainda existentes. Também ecossistemas 

agrícolas tradicionais extensivos de sequeiro, como por exemplo os ecossistemas 

pseudo-estepários, onde ocorrem espécies de aves muito ameaçadas, serão 

destruídos com a construção desta infraestrutura, prevendo-se que a IBA (Important 

Bird Area) de Alter do Chão seja definitivamente aniquilada, e com isso desapareçam 

populações locais de aves tão ameaçadas como o sisão (vulnerável) e a abetarda (em 

perigo), cujos números de indivíduos, a nível nacional, têm regredido de forma 

acentuada. 

 A Quercus adverte também, mais uma vez, para os impactes ambientais negativos 

que o alastramento descontrolado das culturas superintensivas, como por exemplo do 



olival e do amendoal de regadio, tem vindo a provocar em todo o Alentejo, e que 

provavelmente aumentarão caso a Barragem do Pisão seja construída, e garante que 

vai continuar a acompanhar atentamente todo o processo relacionado com este 

investimento. Considera a Associação que o modelo de desenvolvimento agrícola 

seguido atualmente, a nível nacional, não assegura a sustentabilidade futura dos 

recursos E que a solução para o armazenamento de água não passa apenas pela 

construção de mais e novas grandes barragens, existindo alternativas à captação e 

grandes armazenamentos de água, com enormes impactes negativos, e sendo por 

isso essencial repensar os modelos de uso e distribuição deste recurso. 

A Quercus estranha também que o Grupo de Trabalho que desenvolveu o estudo de 

viabilidade técnica não tenha incluído a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na 

qualidade de Autoridade Nacional da Água e de Autoridade Nacional de Segurança de 

Barragens, nem o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, na qualidade 

de Autoridade Florestal Nacional e de Autoridade Nacional para a Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade. A Quercus considera que estas representações, ao 

nível do Grupo de Trabalho, são fundamentais, pois é essencial que o pilar ambiental 

seja devidamente tido em conta na decisão final sobre o avanço da construção desta 

barragem. 

Uma vez que o relatório de viabilidade técnico-financeira anterior não previa a 

execução e a aprovação de um estudo de impacte ambiental, a Quercus exige que 

seja realizada uma avaliação de impacte ambiental séria, exigente e credível que 

possa efetivamente dar a conhecer em detalhe aos cidadãos, e aos organismos 

públicos e privados, a verdadeira magnitude do impacte do projeto. 

C9.2 - Transvase de água do Pomarão e construção de uma (ou várias) estação 

de dessalinização 

A Quercus, apoiando a tomada de posição da PAS – Plataforma Água Sustentável, 

discorda da construção do transvase de água do Pomarão e da construção de uma 

(ou várias) estação de dessalinização que não constituem solução para o problema 

hídrico do Algarve. 

A Quercus partilha dos argumentos apresentados pela PAS – Plataforma Água 

Sustentável, onde refere que a situação das barragens no Algarve se mantém 

deficitária, que a situação dos recursos hídricos subterrâneos é preocupante, tanto 

pela má qualidade (intrusão salina e infiltração de nitratos), como pela sobre-

exploração do recurso hídrico subterrâneo através de captações privadas e que o 

consumo, sobretudo na agricultura, é muito superior à média da União Europeia. 

A aposta no transvase de água no Pomarão, a ser custeado por dinheiros públicos, 

que se destina ao uso agrícola privado, será comercializada mais barata do que a 



obtida por dessalinização. Quanto à dessalinização, a ser implementada por empresas 

privadas, disponibilizará o m3 da água para consumo doméstico por um valor mais 

alto, apesar de a água ser um bem indispensável à vida e, por isso, um direito 

assegurado pelo Estado aos seus cidadãos.  

Tal como a PAS e enquanto medidas, concordamos com as que foram preconizadas 

no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC – AMAL): 

 Melhorar as políticas atuais (remodelar as infraestruturas de rega de modo a 

suprimir as perdas na rede e reduzir as necessidades de água nos espaços 

verdes urbanos)  

 Implementar técnicas de retenção de água (paisagens de retenção de água, 

lagos artificiais, bacias de retenção, açudes e reservatórios) 

 Reutilizar águas residuais 

C9.3 – Poluição dos recursos hídricos, tratamento de efluentes e renaturalização 

dos rios 

Nesta componente devemos ainda salientar a necessidade de preservação dos 

recursos hídricos de focos de poluição e descargas criminosas de efluentes nos rios e 

seus afluentes. Esta necessidade deve ser abordada com a criação de um Programa 

específico que permita criar soluções de tratamento de efluentes para a proteção 

efetiva dos cursos e planos de água. 

Por outro lado é importante implementar um Programa que promova a 

renaturalização dos rios e permita investir na reconetividade fluvial, anulando 

barreiras que se tornaram inúteis e improdutivas ao seu curso normal. Este Programa 

deverá também consignar a urgência e obrigatoriedade de implementação de eclusas 

e passagens viáveis para peixes migradores nas infraestruturas fluviais (a construir ou 

já existentes), protegendo a conservação das espécies e a biodiversidade.  

 
 
Na dimensão estruturante “Transição Climática”  
 
A dimensão estruturante “Transição Climática” é omissa a transversalidade com outros 

setores. Este aspeto é importante para maior coerência no desenho das políticas e 

sobretudo na concretização de medidas e das práticas. O conceito de transição 

climática é mais amplo do que a transição energética. 

As políticas de ambiente e de ordenamento do território deverão ser equacionadas 

numa perspetiva de valorização da interioridade e de defesa do mundo rural, assente 

na promoção do património natural e de preservação da biodiversidade; toda a rede 

de áreas protegidas e Rede Natura 2000 devem ser alvo de uma atenção 

conservacionista e de um investimento profundos; Recorde-se que, ao apresentar em 

maio a Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade até 2030, a Comissão 



Europeia reconheceu que “Mais de metade do PIB mundial — cerca de 40 biliões de 

EUR — depende da natureza”. Para o executivo comunitário, “o mundo já perdeu 

cerca de 3,5 a 18,5 biliões de euros por ano em serviços ecossistémicos de 1997 a 

2011, e estima-se que cerca de 5.5 a 10,5 biliões de euros por ano sejam afetados 

pela degradação dos solos”. A necessidade urgente de reverter a perda da 

biodiversidade, fator que contribui decisivamente para a crise ambiental, climática e 

até pandémica que o mundo enfrenta, deveria enformar as opções estratégicas do 

Executivo. 

 

Componente 10. Mobilidade Sustentável 

C10.1 – Alargamento da rede de abastecimento de veículos elétricos 

Relativamente à Mobilidade Sustentável o plano assenta sobretudo no financiamento 

de projetos de transporte público. 

Neste contexto, sem desvalorizar ou de qualquer outra forma retirar importância do 

transporte público no processo de descarbonização da matriz de mobilidade, 

consideramos que é fundamental canalizar recursos financeiros para o fortalecimento 

da rede de abastecimento de veículos elétricos, e desta forma dar um passo decisivo 

para a implementação de um verdadeiro paradigma de mobilidade elétrica de âmbito 

nacional, através da disponibilização alargada e de acesso fácil de postos de recarga. 

O financiamento do alargamento da rede de abastecimento de veículos elétricos é um 

pilar fundamental e essencial que importa garantir com os fundos que agora são 

disponibilizados. O desvio destes fundos europeus para projetos que, sendo já falados 

há bastante tempo se pressupunham ser financiados através do orçamento de estado, 

não é aceitável no sentido em que uma ferramenta essencial para a mobilidade 

elétrica particular (rede de abastecimento) vai continuar limitada, e desta forma 

desincentivar a troca de veículos a gasolina e gasóleo por veículos elétricos. 

Preconizamos: 

• a interdição total de subsídios públicos e de incentivos fiscais ou equivalentes 

aos combustíveis fósseis; 

• Um apoio efetivo à construção de ciclovias e ao modo de transporte ciclável, 

fundamental para a redução de GEE e essencial à saúde humana. 

 

Componente 11. Descarbonização da Indústria 

A componente da descarbonização da indústria parece-nos amplamente 

desvalorizada. Olhando ao enquadramento efetuado no próprio PRR (pág 97), as 

“emissões da indústria representaram em 2018 cerca de 22% das emissões nacionais, 

enquanto a produção de energia foi responsável por 27%.” e “a intensidade energética 



da economia em energia primária ainda se encontra cerca de 10 p.p. acima da média 

da UE-28.” 

Num setor com um peso tão expressivo no que respeita a emissões nacionais, torna-

se evidente que a verba alocada a esta componente é claramente deficitária, não 

promovendo desta forma a transição necessária e que se exige ao setor. 

Por outro lado, a não definição de setores industriais concretos, e respetiva alocação 

de verbas a cada setor, poderá velar a uma concentração de financiamento em 

determinadas indústrias e sectores que pela sua dimensão e organização possam 

estar mais preparados para avançar com projetos (independentemente do mérito ou 

representatividade), deixando sectores que eventualmente menos preparados mas 

com maior necessidade não consigam apresentar projetos a financiamento. 

Neste contexto, consideramos que importa desde já aumentar o financiamento nesta 

componente, bem como definir sectores prioritários de financiamento, onde sejam 

incluídos sectores tendencialmente menos preparados mas de forte impacte 

ambiental. 

Um outro especto que consideramos importante nesta componente, é a introdução de 

uma “rubrica” destinada à recuperação de passivos ambientais que, invariavelmente 

tem origem em setores industriais de forte impacte no ambiente, provocados por 

empresas que em muitos casos já não existem (tal como é exemplo o setor dos 

recursos minerais, onde o passivo ambiental não encontra paralelo em nenhum outro 

setor industrial). A descarbonização do sector pode e deve também ser feita com base 

na recuperação de passivos ambientais. A recuperação de áreas e zonas 

abandonadas por processos de descontaminação e rearborização, será um forte 

auxílio na promoção do sequestro de carbono. 

 

Componente 12. Bioeconomia Sustentável 

A recuperação da economia, após o primeiro confinamento, mostrou que as atividades 

industriais e os serviços terciários recorreram a práticas que promovem o uso 

insustentável dos recursos, não promovendo os princípios da economia circular, como 

é o caso do recurso aos materiais descartáveis, que na maioria das vezes não são 

encaminhados para reciclagem, tendo inclusive levado ao adiamento da 

implementação do diploma que proibia o uso destes materiais a partir de 2020. 

Por outro lado, mesmo nas medidas de promoção de prevenção da produção de 

resíduos, bem como da reutilização e reciclagem, a realidade prática não acompanhou 

as tendências europeias em matéria de políticas ambientais, que em vez se promover 

soluções de circularidade, incentiva as operações de eliminação, com a legalização 

através do novo Diploma dos Resíduos, do encaminhamento dos resíduos para 

projetos de recuperação paisagístico de areeiros e pedreiras, em detrimento das 



operações de valorização, potenciando o desvio destes resíduos de unidades de 

reciclagem ou tratamento. 

Esta ferramenta legaliza uma prática perversa, e que pode promover o 

encaminhamento incorreto dos resíduos, muitos deles com perigosidade, para 

operações de deposição, sem os devidos cuidados de segurança para o Ambiente e 

para a Saúde. 

Verificamos por outro lado que o PRR não considera no patamar dedicado à 

Bioeconomia, a importância e a prioridade que deve ser dada à gestão sustentável e 

circular dos resíduos. Aliás, não são consideradas medidas que apontem para a 

promoção das práticas que respeitem a sua hierarquia de gestão, com a redução das 

operações de eliminação, mesmo com a obrigatoriedade do cumprimento das metas 

de reciclagem estabelecidas para 2022. A este patamar é atribuído uma percentagem 

bastante reduzida em comparação com outras vertentes como a mobilidade, apesar 

deste setor contribuir de forma direta e indireta para as emissões de gases com efeito 

de estuda, onde a transição energética é premente. Apesar dos edifícios serem 

responsáveis pelo consumo de 30% de energia, consumo este que poderá ser 

reduzido em 50% com medidas de eficiência energética, medidas que são 

referenciadas no PRR, no entanto não assumem o mesmo nível de financiamento que 

os objetivos de mobilidade. 

 

Componente 13. Eficiência Energética em Edifícios 

C13.1 – Reforço de verbas para melhorar a eficiência energética em edifícios 

A componente da eficiência energética em edifícios é um dos setores com maior 

responsabilidade nas emissões de gases com efeito de estufa, tendo em consideração 

que o setor doméstico e de serviços, são responsáveis por mais de 30% da energia 

final consumida. 

Também nesta componente, à semelhança do setor industrial, o peso deste setor nas 

emissões de gases com efeito de estufa não é devidamente acompanhado no que 

respeita à cabimentação de fundos. Neste contexto, consideramos que a eficiência 

energética em edifícios deve merecer um reforço muito substancial de verbas. 

Importa ter em consideração que, por exemplo, o parque habitacional português 

apresenta um idade média muito elevada, sendo reflexo disso o elevado grau de 

degradação que os edifícios das malhas urbanas das cidades portuguesas. O 

problema é de grande dimensão, à escala nacional, pelo se exige o reforço de verbas 

nesta vertente. 

As famílias necessitam de incentivos para tornarem as suas habitações mais 

eficientes. Mas esses incentivos não devem ser unicamente monetários. A entrega de 

cheques não garante de modo algum o alcance dos objetivos, mesmo que 



efetivamente contribua para apoiar as soluções mais sustentáveis, que têm que ser 

selecionadas conhecendo bem o mercado. 

É essencial complementar os incentivos monetários com campanhas de 

sensibilização, adequadas às soluções que estão a ser apoiadas, mas não só. A 

eficiência energética não se limita à compra ou instalação de aparelhos e soluções 

mais eficientes. É um conceito muito mais amplo que tem que ser interiorizado e 

integrado nos hábitos do dia-a-dia dos cidadãos. Por exemplo, como será possível 

alcançar as metas de eficiência energética se uma família trocar a sua iluminação por 

LEDs mas não tiver o cuidado de a desligar quando não necessita? 

Os programas de apoio que comparticipam as despesas efetuadas pelas famílias em 

determinados equipamentos e intervenções são demasiado burocráticos, complexos e 

exigem o investimento antecipado antes da garantia da recuperação de parte do 

mesmo. Não são portanto acessíveis a todas as famílias e, muito menos, às famílias 

com poucos recursos e menor acesso à informação, que estão automaticamente 

excluídas à partida. 

Os programas de apoio do ponto anterior devem fornecer informação aos cidadãos 

sobre quais os produtos e serviços efetivamente comparticipados e evitar que estejam 

demasiado dependentes dos agentes que vendem esses serviços/produtos, mas 

também vendem outros que não são elegíveis. 

As medidas a implementar devem ser acompanhadas de um processo regular de 

monitorização e divulgação dos resultados, essenciais para todos os envolvidos e 

como motivação e sensibilização dos cidadãos. 

Como referido anteriormente, quaisquer que sejam os programas a promover, estes 

não devem terminar com a entrega do incentivo, cheque, etc.. É preciso mais. É 

preciso facultar às famílias e aos cidadãos acompanhamento e informação no maior 

número de áreas que envolvam os maiores consumos energéticos no sector 

doméstico, mas também aproveitar a ocasião para incutir nos cidadãos um espírito 

crítico em relação à forma como usam todos os recursos nas suas atividades diárias. 

A participação de organizações, como a Quercus, nestes programas é essencial. Quer 

pela experiência em sensibilização ambiental, quer pelos projetos que desenvolve, 

quer pela proximidade com os cidadãos, que em campanhas institucionais pode ser 

dificultada. 

Ao nível da eficiência energética no sector doméstico, a Quercus tem sido a 

responsável nacional pelo desenvolvimento de diversos projetos com financiamento 

europeu, alguns ainda em curso, que abrangem algumas das tipologias de intervenção 

incluídas nos programas de apoio que têm sido implementados pelo governo. Seria 



portanto pertinente aproveitar, à semelhança de outros países participantes nestes 

projetos, o conhecimento técnico e de mercado, a informação e materiais de 

divulgação úteis aos cidadãos, os canais de comunicação, quer com os cidadãos, quer 

com outros agentes relevantes, bem como o investimento europeu já realizado para 

potenciar os próximos programas governamentais. 

C13.2 – Programa de Apoio à Produção de Energia Elétrica em Autoconsumo 

Neste capítulo, importa igualmente criar um sub-tema dedicado ao apoio da produção 

de energia elétrica em autoconsumo (e eventual injeção na rede), devendo para tal ser 

retiradas as restrições legais existentes. A produção fotovoltaica distribuída na 

modalidade de autoconsumo, deverá ser prioritária relativamente à produção 

centralizada em gigantescos parques solares instalados no solo. A colocação de 

sistemas fotovoltaicos de menor dimensão, nos telhados das residências, das grandes 

naves das indústrias, dos ‘retail parks’ ou inclusivamente em terrenos incluídos em 

áreas industriais, individualmente ou organizando os consumidores/produtores em 

regimes de Autoconsumo Coletivo ou de Comunidades de Energia Renovável, traz 

enormes vantagens na produção de energia elétrica. Embora de menor dimensão, se 

for incentivado este regime, ele permitirá a proliferação de instalações por todo o país 

de uma forma equilibrada e, no global, atingiremos um valor mais elevado tanto no 

que diz respeito à potência instalada como aos valores de produção. 

A produção em regime de autoconsumo facilita ainda uma melhor gestão dos 

consumos de energia por parte dos consumidores e uma melhor adequação dos 

consumos à produção. O cidadão integra-se como parte do sistema electroprodutor e 

adquire maior poder sobre a satisfação das suas necessidades energéticas. A gestão 

da energia consumida torna-se imprescindível à poupança energética e à redução dos 

consumos de eletricidade. 

Por último a produção distribuída e não centralizada possibilita que um maior número 

de cidadãos, tenha acesso ao retorno financeiro que a mesma proporciona, ao invés 

de se concentrarem todos os fluxos financeiros no mesmo produtor, normalmente 

grandes grupos económicos da área da energia. 

Assim preconizamos um Programa de Apoio que possibilite incentivos financeiros e 

vantagens fiscais consistentes para a produção fotovoltaica distribuída em regime de 

autoconsumo. Recordamos aqui o quadro legislativo e financeiro que apoiou o 

Programa ‘Água Quente Solar em Portugal’, sendo que o quadro legislativo foi 

consignado no RCCTE – Regulamento das características de comportamento térmico 

dos edifícios. Preconizamos também a adoção do regime de NET METERING, que na 

prática significa que a energia produzida em excesso e injetada na rede (ou seja 

energia produzida e não consumida na instalação de autconsumo), possa ser 



transformada em créditos na fatura de eletricidade, por forma a poder ser utilizada à 

noite ou em meses de Inverno. 

Componente 14. Hidrogénio e Renováveis 

Esta componente, para além do preconizado para as Regiões Autónomas da Madeira 

e dos Açores, apenas consigna a aposta no Hidrogénio e gases renováveis o que não 

nos parece correto, nem suficiente. 

Consideramos que o que se preconiza para a Região Autónoma dos Açores e que se 

cita: ‘Produção descentralizada através de equipamentos que recorrem à produção de 

energia a partir de recursos renováveis, e armazenamento distribuído, permitindo ao 

utilizador armazenar a energia limpa que produziu para a poder utilizar quando 

necessário (em períodos em que a produção renovável não se verifique)’, deverá 

transformar-se num Programa de âmbito nacional, reforçando as verbas quer na 

componente C2 – Habitação, como na componente C13 – Eficiência energética em 

edifícios. 

Por outro lado, a realização de leilões de atribuição de capacidade de injeção para a 

tecnologia solar que levou a uma descida acentuada nos preços de compra da energia 

elétrica produzida, coloca-nos muitas reservas. Efetivamente consuma-se a 

inutilização de terrenos agrícolas de grande capacidade produtiva, em que a 

instalação de gigantescos parques solares se torna incompatível com os valores da 

conservação da natureza e da sustentabilidade dos recursos naturais. A produção de 

energia fotovoltaica deve constituir uma solução integrada com esses valores, 

adotando soluções tecnológicas e normas técnicas de dimensionamento, que facultem 

essa integração. Baseados nestes princípios, consideramos que a solução assenta 

num modelo de produção fotovoltaica distribuída, considerando-se distribuída como 

integrada no local de consumo ou próxima dele. Este modelo tem vantagens muito 

significativas relativamente à produção fotovoltaica centralizada, tanto em custos, 

como em perdas no transporte, e sobretudo nas adversidades para o território, para os 

recursos naturais e para a conservação da natureza e da paisagem, decorrentes da 

instalação de gigantescos parques fotovoltaicos. 



 

C14.1 – Hidrogénio e gases renováveis 

O Hidrogénio tem que ser ‘verde’ ou seja, tem que ser produzido a partir de 

fontes renováveis. 

Consideramos que o hidrogénio hipocarbónico ou seja, o que é produzido por energia 

fóssil (normalmente gás natural) com captura de carbono, não pode ser considerado 

como hidrogénio ‘quase’ renovável e colocado em paralelo na análise política e 

operacional. Atualmente, a tecnologia de captura de carbono (CCS – Carbon, Capture 

and Storage) mostra taxas de baixa fiabilidade e eficiência e altos custos de 

implementação pelo que é de prever que a captura de carbono seja reduzida. 

Apenas o hidrogénio produzido com recurso a fontes renováveis deve ser apoiado 

financeiramente pelas políticas públicas. As soluções que preconizam o ‘blending’, ou 

seja a mistura de hidrogénio ‘verde’ com gás natural ou o hidrogénio ‘cinzento’ que é 

produzido pela reformação do gás natural, não devem ser elegíveis nos fundos 

públicos comunitários ou nacionais nem nas ajudas de Estado ou benefícios fiscais. 

Os impactes ambientais inerentes à produção do hidrogénio devem ser 

avaliados com rigor. 

O hidrogénio pode ser produzido por aplicação de diferentes fontes de energia: a 

renovável com impacte zero nas emissões de CO2, ou a fóssil em maior ou menor 

grau de combustíveis fósseis. Atualmente, cerca de 95% do hidrogénio é produzido 

por reformação do gás natural. Este hidrogénio ‘cinzento’ consegue-se pela aplicação 

de altas temperaturas, em que o vapor reage com um combustível hidrocarboneto 

(gás natural, diesel, carvão, etc.). O hidrogénio fóssil não deve ser considerado como 

alternativa aos combustíveis fósseis. 

Nas instalações de produção de hidrogénio ‘verde’ devem ser avaliados com rigor os 

impactes ambientais sobre os ecossistemas e os recursos naturais, devendo ser 

acauteladas as necessidades de água e de solo. Neste processo são consumidos em 

média 13,4 litros/kg de hidrogénio produzido, ou seja, cerca de 400 m3/GWh. Para 

além da quantidade, há que ter em consideração a qualidade da água para eletrólise, 

na qual é necessário respeitar padrões exigentes, devendo a água ser 

destilada/desmineralizada e com baixa concentração de iões, sólidos, matéria 

orgânica e microrganismos. Por outro lado, é necessário disponibilizar energia elétrica 

de fonte renovável com potência e capacidade de produção muito elevadas. Dá-se 

como exemplo o ‘Projeto Sines’ em que está prevista a construção de um parque 

fotovoltaico de 1 GW, destinado a fornecer eletricidade a 1 GW de potência em 

eletrolisadores. Para a instalação deste parque, num cálculo sumário e breve, será 



necessário ocupar 1363 hectares de terreno (o equivalente a 1363 campos de futebol) 

e instalar 2 milhões de módulos fotovoltaicos de 500Wp. 

Os mecanismos de compensação tarifária para apoiar o hidrogénio ‘verde’ 

devem ser claros e transparentes 

Dado que o preço do hidrogénio verde não é competitivo, os compradores não vão 

comprar ao preço de mercado. Prevendo isto, a Comissão Europeia propõe-se atribuir 

contratos para diferenciais de carbono (sigla inglesa «CCfD»). 

- Em Portugal o Plano Nacional do Hidrogénio indica que ‘Em linha com os objetivos 

estabelecidos pela Comissão Europeia estabelecer-se-á um mecanismo de 

compensação que terá como objetivo apoiar a produção de hidrogénio, 

previsivelmente, no período 2021 -2030 (período de 10 anos) através da atribuição de 

um apoio que cubra a diferença entre o preço de produção do hidrogénio ‘verde’ e o 

preço do gás natural no mercado ibérico (MIBGAS). Este apoio consiste na atribuição 

de um prémio variável sobre o preço de gás natural que permita igualar o preço de 

produção do hidrogénio verde’. 

A aplicação dos CCfD deve ser clarificada num contexto de import-export e os apoios 

à produção de hidrogénio ‘verde’ quando o mesmo se destina à exportação devem ser 

aplicados com muita ponderação. Ao exportarmos estamos a contribuir para a 

descarbonização da economia dos países importadores, vendendo a preços 

subsidiados que não sabemos se serão suficientes para suportar os custos de 

produção. Ao mesmo tempo importamos tecnologia e equipamentos aos preços de 

mercado desses mesmos países, não incorporando conhecimento interno de I&D. 

Por outro lado todos os mecanismos de compensação, subsídios e incentivos devem 

ser do domínio público de uma forma clara e transparente possibilitando o escrutínio 

de todos os cidadãos. 

 

C14.2 - Omissão de apoio ao desenvolvimento de energias renováveis 

com origem nas Marés e nas Ondas 

No enquadramento geográfico de Portugal, é incompreensível e injustificável a 

omissão do apoio ao desenvolvimento de produção de energias renováveis com 

origem nas Marés e nas Ondas. 

O potencial de Portugal neste setor é reconhecido, e os vários projetos piloto que ao 

longo dos últimos anos tem sido realizados comprovam-no (Peniche e Viana do 

Castelo são exemplo disso), podendo esta fonte de energia renovável desempenhar 

um importante papel na alimentação e fornecimento de energia elétrica a zonas 

urbanas costeiras ou próximas da linha de costa. 

 



Na dimensão estruturante “Transição Digital” 

Esta dimensão é omissa em relação à tecnologia 5G sem fios (wireless), sendo 

conhecidas as intenções para o avanço desta tecnologia sem que estejam a ser 

considerados os impactos já conhecidos no ambiente e na saúde pública advindas da 

poluição pelas radiações eletromagnéticas (eletrosmog), nem de uma avaliação mais 

ponderada sobre as aplicações desta tecnologia. 

No que diz respeito à Componente 15 – Escola Digital, é importante realçar que a 

digitalização da educação tem que ser acompanhada de métodos de ensino ao ar livre 

e de contacto com a natureza, para um desenvolvimento mais saudável e harmonioso 

das gerações mais novas. 


