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Portugal, na sua posição de encr-uzilhada geográfica, articulando continentes

e mares no extremo sudoeste da Europa, beneficia de uma condição ambiental ao

mesmo tempo favorável e arriscada.

Pequeno país com escassos ro milhões de habitantes, reunidos sobretudo

na faixa litoral que corre pelo sopé de modestos relevos cortados por muitos

rios, usufrui de uma localização particularmente interessante, entre a África e a

Europa, o que lhe fornece quadros de biodiversidade versáteis, e entre a massa

continental ibérica, onde nascem os seus grandes rios, e o Atlântico Norte,

onde possui, também em virtude da sua condição arquipelágica, uma extensa

plataforma co ntinental.

Contudo, as novas condições ambientais de escaia global encontram-no

particularmente vulnerável, conduzindo-o a uma situação que é hoje preocupante

em vários aspetos, como é o caso da erosão costeira, do ambiente urbano ou o da

conservação da natureza e das paisagens, e que, direta ou indiretamente, vão con-

fluir ao mais crónico, complexo e político dos problemas ambientais portugueses:

o desordenamento territorial.
Sintoma disto é o facto de no último meio século se repetirem, nas sucessivas

agendas governativas, os mesmos propósitos nunca cumpridos, malgrado algumas

mudanças bem-sucedidas e a generosa contribuição dos fundos comunitários.
Hoje, tendo em conta que a crise amorteceu algumas pressões ambientais

maiores, embora agravando outras, haveria que aproveitar a lição de meio século

de avanços e recuos nas políticas de ambiente para fundar princípios orientadores

e transversais, não só coerentes com a condição do país à escala local, ibérica, eu-

ropeia e mundial, como concordantes com o atual momento onde a nossa posição

geoestratégica pode ganhar novos significados e maior relevo.

;
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O nó mais problemático dos nossos desacertos ambientais continua a ser

o desordenamento do território, pelos seus impaclos diretos na desqualificação

dos recursos ambientais, naturais e paisagísticos. Mesmo com os instrumentos de

gestão e planeamento que sucessivamente foram surgindo não se conseguiu estan-

car o processo de crescimento desordenado, agravado primeiro pelo êxodo rural

que só muito recentemente desacelerou, e depois peloboom urbanístico no lito-
ral e nas periferias das grandes cidades, alimentado pela especulação imobiliária.

O território foi sendo dominado por processos simultâneos de litoralização (cerca

de 750/o da população do continente vive nos concelhos do litoral), de metropo-

iitização (mais de 420/o da população reside nas áreas metropolitanas de Lisboa e

do Porto), e de taxas de urbanização exponenciais, que aumentaram, por exemplo,

5oo/o entre Lggo e 2oo5 (EEA, zoo6).

A dinâmica de construção de novos alojamentos disparou a partir da década

de rg8o e só abrandou por força da crise. Segundo os Censos do INE, entre 2oor

e 2orr construíram-se, em média, 225 novas casas por dia. Nesta mesmâ década,

os alojamentos vagos cresceram 35%.

Houve tentativas para controlar esta situação e implementarnovos equilíbrios.

Para referir alguns momentos mais importantes, destaque-se na primeira metade

dos anos Bo a criação da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola

Nacional (RAN) e a legislação sobre planeamento local. Todos estes instrumentos

foram regulamentados apenas no início dos anos 9o, altura em que se elaboraram os

primeiros Planos Diretores Municipais (PDM), por imposição europeia, mas sem as

regras de equidade e exigência já então vigentes na UE. Outro momento importante

foi a aprovação da Lei de Bases de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei

n.o arï/ 98) ,na sequência da qual se desencadeou uma série de planos de ordem local,

regional, especial e nacional. A década de zooo foi pródiga em planos e estratégias

- desde os planos de ordenamento de Áreas Protegidas e Planos de Ordenamento da

Orla Costeira (POOC), ambos denominados "planos especiais", à primeira geração

de Planos de Bacia Hidrográfica, a quase todos os Planos Regionais de Ordenamento

do Território (PROT), a culminar no Programa Nacional de Política de Ordenamento

do Território (PNPOT) aprovado em ?oo8, para além de dezenas de estratégias e

programas que enquadravam os Quadros Comunitários de Apoio.

Subestimando a importância que este edifício legislativo começava a adqui-

rir, e sem ter procedido à sua avaliação, uma nova Lei de Bases Gerais da Pblítica

Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo aprovada em 2or4
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(Lei n.o 3r/zor4), veio alterar o sentido de coerência dos instrumentos anteriores
e introduzir uma nova lógica. Entre outras "fragilidades" apontadas pelo CNADS
(zoi3a). destaca-se um enfraquecimento dos instrumentos de ordenamento de

escala nacional a favor de um aumento de poderes dos planos de âmbito municipal,
desarticulando assim cadeias de valores ambientais nacionais e globais. Sem uma

visão sistémica e integrada do território que resguarde os bens-comuns e crie me-
canismos de pagamento ou compensação pelos serviços ambientais prestados, tudo
indica que a nova lei resultará num recuo face a um panorama já de si complexo,

e que até hoje não parou de se agravar.

Os problemas da litoralízaçã,o, da metropolitização e da crescente urbaniza-

ção, articulados entre si, geraram impactos ambientais e urbanísticos que conti-
nuam a fazer-se sentir. Para além da rutura económica, exposta num parque ha-
bitacional crescentemente devoluto, os núcleos históricos dos centros das cidades

definharam, na ausência de politicas de reabilitação urbana eficazes.

A agravar este cenário está uma mobilidade excessivamente dependente da

circulação rodoviária, sobretudo nas áreas metropolitanas com movimentos pen-
dulares casa-trabalho cadavez mais intensos e extensos. Mas manifesta-se também
no resto do país. Temos ao mesmo tempo o maior rácio europeu de quilómetros de

autoestradas per capita e uma estrutura ferroviária cada vez mais reduzida. Apesar

de pontualmente modernizada, desativaram-se e desqualificaram-se centenas de

quilómetros de ferrovia, sobretudo no interior do país. Na década de ?ooo, o metro
chegou ao Porto (em zooz) e a Almada (em 26ot¡, e um pouco antes, em L9gg,
passou a atravessar o Tejo, mas a mobilidade nos subúrbios de Lisboa e Porto conti-
nua a impor o uso do automóvel, tornando-se dispendiosa em energia, emissões de

dióxido de carbono (COz) e tempo despendido, para além dos impactos conhecidos
na poluição atmosférica e sonora e, portanto, na saúde pública.

A implementação do Índice da Qualidade do Ar (QuaIAr) em ?oor permitiu
saber que as excedências aos valores-limite tanto de partículas (PMro) como do

ozono troposférico - poluentes atmosféricos altamente nocivos para a saúde - são

recorrentes. Atal ponto que, por imposição europeia, na segunda metade da década

de ?ooo foram aprovadas medidas e planos para a melhoria da qualidade do ar,
especificamente nas regiões de Lisboa e do Porto.

O desafio futuro que os problemas recorrentes acima enunciados colocam,
implica várias medidas, o reforço de redes de transportes públicos eficientes, do-
minantemente elétricos, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas; novâs po-
Iiticas urbanas de redução de tráfego; um abrandamento da dinâmica construtir:a
nova a favor da reabilitação dos centros urbanos com preocupações específicas de

concentração residencial e ganhos de eficiência energética; um sistema de gestão
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territorial com regras claras, processos mais desburocratizados e transparentes, e

cujo cumprimento seja de facto garantido por uma administração qualificada.

Outro dossiê recorrente é o do saneamento básico. Ao cabo de mais de duas

décadas de fundos comunitários nele invpstidos, ainda não se atingiram as metas

europeias no tratamento de esgotos (urbanos e industriais). O objetivo de dotar

9o0/o dapopulação portuguesa com sistemas de drenagem e tratamento de esgotos,

primeiro atê zoo6 e depois até ?or3, inscrito nos Planos Estratégicos de Abasteci-

mento de Água e Saneamento de,Águas Residuais (PEAASAR r e z) ainda está por

cumprir. Mesmo assim, a situação tem melhorado' em zott, Bt0/o dos alojamentos

do continente eram servidos por sistemas públicos de drenagem e 78 % por sistemas

de tratamento de águas residuais', os quais, contudo, revelam na suâ maior parte

deficiências na capacidade de tratamento (ERSAR, 2ov). Quanto ao abastecimento

de água, em termos de rede e qualidade, pode já considerar-se muito satisfatória.

Apesar da sua evolução positiva, o sector das águas sofreu um grave revés na

organização dos seus serviços de gestão em ?orr. A Lei da,\ua de zoog (Lei n.o

58lzoo5), seguindo um modelo defendido há mais de 3o anos pelos especialistas

do sector, instituira uma nova figura de gestão dos recursos hídricos por bacia hi-
drográfica (e não por região plano). Criaram-se então cinco Administrações das

Regiões Hidrográficas (ARH Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve) com autono-

mia de funcionamento e de financiamento através de um, também novo, regime

económico e financeiro dos recursos hídricos regulado em 2ooB.

Foi a mais importante reforma do sector da água, na linha do modelo propos-

to pela Diretiva Quadro da.Agua e que estava a resultar positivamente. No entanto,

a mudança de Governo em ?orr veio interromper esta forma de gestão, retirando

autonomia às ARH e integrando-as naAgência Portuguesa do Ambiente. Com isso,

criou uma situação regressiva a vários níveis: perdeu-se a visão de conjunto das

bacias hidrográficas, perdeu-se informação, perdeu-se capacidade de monitori-
zaçäo e envolvimento cívico das populações. Acresce que, ao afastar as entidades

que gerem os recursos hídricos do terreno, o inventário de captações e a própria

cobrança de taxas tenderam a reduzir-se. Restaurar a gestão por bacia através das

estruturas "ARH"o retomando o fio à meada interrompido em zon, ê, pois, um ob-

jetivo fundamental de qualquer política ambiental neste sector.

'Até zoog os dados apresentados diziam respeito à população servida, tendo em zorr sido apurados com re-

curso aos alojamentos servidos, de acordo com a metodologia definida no sistema de avaliaçào da qualhade do

serviço da ERSAR.
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Ao mesmo tempo, torna-se cadavez mais urgente levar a sério a gestão par-
tilhada das bacias dos rios internacionais. As nossas veias ibéricas e a sua sanidade

quantitativa e qualitativa necessitam de uma coordenação permanente com Espanha

e, consequentemente, de dinamizar uma estrutura supranacional que seja efetiva.

Em situação regressiva está também o ordenamento florestal. Portugal é o

país da UE com menos área de floresta pública e dos que apresenta o espaço flores-
tal mais fragmentado e disperso, apesar das tentativas goradas de criar dinâmicas

associativas. A ideia das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) que parecia querer

concretizar-se a partir da legislação de zoo5 continua a marcar passo no terreno

apesar de, no papel, já ultrapassar os Boo mil hectares de intenções. E, neste como

noutros casos parecem existir grandes consensos nacionais. Quando se fala da flo-
resta também todos concordam que se trata de um sector económico importante,
responsável por cerca de ro% das exporiações nacionais e perto de 3% do PIB,

nas suâs três fileiras principais - sobreiro, pinheiro e eucalipto. Contudo, apesar

da Estratégia Nacional das Florestas de ?oo6 (entretanto já substituída em zor4
sem que a anterior tenha sido avaliada) e dos Planos Regionais de Ordenamento

Florestal (cujas metas foram suspensas), prevalece a falta de continuidade das po-
líticas públicas, agravada por tensões sociais históricas que geraram, por exemplo,

a extrema dispersão de propriedade e de proprietários. O resultado traduz-se no

aumento do desordenamento florestal e na sua degradação pelos incêndios, pelo

abandono e por algumas pragas e doenças devastadoras para as quais só a tempos

e geralmente tarde demais os governos prestam alguma atenção. Veja-se o caso do

nemátodo do pinheiro que, continuando a alastrar sem controio, deixou de ser no-
tícia e objecto de preocupação política; ou da grave doença dos sobreiros - a nossa
"árvore nacional" - cuja devastação aumenta perante o imobilismo geral.

Contudo, apesar desta falta de atenção, os problemas agravam-se e as falhas

legitimam-se. A nova lei de desregulamentação florestal (DL n.o 96/2oß) é, um
exemplo claro desta política que vem caucionar e acentuar os erros cometidos. Em

sua consequência, como é era previsível, tem-se agravado a preponderância do eu-

caliptal em regime fragmentado e disperso, incentivando a expansão descontrolada

daquela que é já hoje a espécie com maior ocupação florestal, e desequilibrando

ainda mais a estrutura florestal do pais.

Um designio nacional será encarar seriamente a floresta como uma das

questões que mais profundamente precisavam de ser regidas com limpidez e visão.

E aqui até poderiam estar facilmente em útil complementaridade as poucas flores-
tas do Estado, as florestas comunitárias dos baldios, as florestas com gestão asso-
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ciativa e as florestas de propriedade e gestão individual. A{inal há muito espaço no

Pais a precisar de boa floresta. Parece ser só necessário dar à floresta a atenção que

ela merece, porque ela nos pagará abundantemente em bens e serviços de grande

valor económico, e ambiental.

4.

Em estado regressivo encontrâ-se ainda a Rede Fundamental de Conservação

da Natureza (REN, RAN, Á¡eas Protegidas, Rede Natura, Matas Nacionais, Domi-

nio Público Hidrico), a qual entrou na década de zooo em processo de estagnação

e mesmo de retrocesso em termos de políticas públicas. Sem meios técnicos e fi-
nanceiros, sem projetos mobilizadores dos agentes locais, sem liderança, sem uma

ideia pedagógica ou uma estratégia de simples divulgação, 
"t 

Át."t Classificadas

estão entregues å charadas burocráticas que as têm vindo a afogar e reduzir a uma

insignificância intolerável. Um país que chegou a ser reconhecido como dispondo de

um estatuto ímpar na Europa em termos de valores de biodiversidade e de paisagem,

tem vindo a perdê-lo rapidamente. Arderam "áreas de proteção total", ou seja, das

mais valiosas (como aconteceu no Parque Natural da Serra da Estrela e no Parque

Nacional da Peneda Gerês em Zoro), desaparecendo um património único sem que

se tivessem feito as contas às perdas paisagísticas, naturais e, evidentemente, eco-

nómicas. As iniciativas do Business &Biod,íversity, ligando empresas e conservação da

natareza, não acautelaram ainda a biodiversidade destas áreas, nem valorizaram os

recursos económicos proporcionados pelos serviços ambientais dos ecossistemas.

Acresce gue a importância da biodiversidade não conseguiu passar comuni-

cacionalmente nestes tempos de crise. Contudo, o património natural e os sen iços

dos ecossistemas são cruciais para a economia: a destruição da paisagem cornpromete

o desenvolvimento do turismo; a destruição dos solos e o desordenamento florestal

compromete a qualidade da água; a destruição da biodiversidade compromete a pro-

dutividade agrícola. Em contrapartida, será a resiliência dessa rede fundamental de

consewação da natureza que permitirá desenvolver inúmeras atividades económicas.

É pois necessário inverter o discurso corrente e passar a falar em "ativos na-

turais", contabilizando as suas perdas e ganhos. Neste último caso, usando a nova

Fiscalidade Verde, aprovada em ZoL+, também para pagar os referidos serviços

ambientais que urge garantir num "Portugal biodiverso". O emblema "Natural.

PT" recentemente lançado pelo ministério do Ambientez visa valorizar e acautelar

" "Natural.PT" é uma marca criada em 2or4 pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território para

valorizar as áreas protegidas nacionais e promover a sua afirmação enquânto destinos de turismo da kature"a,

potenciando o desenvolvimento económico local (vd. o sítio web da iniciativa em http,//natural.ptlportal).
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as áreas classificadas peio seu potencial económico. Mas, com ou sem business,

no futuro próximo será necessário garantir uma política ativa de conservação da

natureza que passe peio cumprimento escrupuloso dos acordos internacionais'

a começar pela Convenção da Biodiversidade'
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1.

Á".", onde se registaram mudanças importantes são as das alteraçoes clímá;

ticas e das energias renovó,veís.

A assinatura do Protocolo de Quioto em ryg7 foi para Porrugal um bom ponto

de arranque. De facto, na sua sequência surgiram inúmeras iniciativas politicas, tais

como pïogramas, estratégias e legislação nesta matéria. Ao nível do conhecimento e

da investigação científica, os projetos slAM t e 2 Tãprimeira metade da década de

?ooo foram responsáveis por uma avaliação dos impactos e medidas de adaptação

às alterações climáticas em Porfugal. Ficou então a saber-se, de uma forma sistemá-

tica, as vulnerabilidades a que o país está sujeito: aumento das temperaturas (com

frequentes ondas de calor no Verão) e diminuição da precipitação (com periodos de

chuva mais intensa no Inverno); subida do nivel médio do mar e aumento da erosão

costeira a afetar cerca de 670/o dacosta continentai porfuguesa; maior frequência de

fenómenos extremos como secas, cheias e tempestades; impactos negativos sobre

a saúde humana devido às ondas de calor, à poluição do ar e aos surlos de doenças

transmitidas pela água, alimentos e vetores, sobretudo insetos (Santos, 2ooà e Zoo6) '

Em meados da década de 2ooo surgiram dois Programas Nacionais para as

Alterações climáticas (PNAC, 2oo4 e zoo6), propondo inúmeras medidas de mi-

tigação. o abrandamento económico dos últimos anos, bem como o abate de algu-

mas unidades industriais mais poluentes e a modernizaçáo de outras, fariam o país

reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Mas seria sobretudo o

incremento exponencial das energias renováveis baseado no lema do Programa E4

(Eficiência Energética e Energias Endógenas, zoor) - com a eólica a passar de uma

potência instalada de cerca de rooo MW em ?oo5 para cerca de 5ooo MW em2ot4

- que levaria Porlugai a aproximar-se das metas de Quioto, entretanto cumpridas'

os desafios para o futuro colocam-se nas medidas de eficiência energética e

na continuidade do investimento em energias renováveis, muito particularmente

na eólica offshore e na energia das ondas naqueia que é considerada a costa mais

energética da Europa. E também no desenvolvimento do solar (fotovoltaico e tér-

mico), já qo" somos o país europeu com maior número de horas de sol po, 
"tt$'

A perspetiva de um "Portugal elétrico" - tanto na produção de forma progressi-
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vamente descentralizada, como na expansão das redes inteligentes, como na já

referida mobilidade - parece cada vez mais convergente com a lógica das políticas

energéticas dos contextos regionais onde nos encontramos inseridos.

Por outro lado, como as consequências das alterações climáticas já são assu-

midamente inevitáveis, a Estratégia Nacional deAdaptação àsAlterações Climáticas
(ENAAC), aprovada em ?oro e revista em zÇrS preconiza uma série de ações a levar

a cabo em nove sectores: ordenamento do território e cidades; r€cursos hídricos;

segurança de pessoas e bens; saúde; energia e indústria; biodiversidade; agricultu-

ra, florestas e pescas; turismo; zonas costeiras.

Temos, pois, que as alterações climáticas se tornaramum elemento central do

presente e do futuro, devendo ser assumidâs como agentes para a mudança a vários

níveis, e respondendo a vários problemas de escala mais vasta, incluindo a cada vez

maior frequência dos chamados fenómenos extremos. É o caso do tão necessário

ordenamento florestal para evitar a exposição do país à recorrente catástrofe dos

incêndios. É o caso, também, da desertificação e seca - 6o% do território do Con-

tinente é suscetível à desertificação - com o novo Programa de Ação Nacional de

Combate à Desertificação aprovado em zor{. (Resolução do Conselho de Ministros

n.o 7\/zor4). É o caso do ordenamento do território e, muito especificamente, da

ocupação desordenada da linha costeira por um urbanismo residencial ou sazonal

permanente, além do turismo e recreio, e das expectativas criadas com os designa-

dos "direitos adquiridos". Muitos destes lugares costeiros sofrem fortes índices de

erosão, encontrando-se em risco e em recuo, necessitando de novas politicas públi-

cas alicerçadas no conhecimento científico e em sistemas de informação consisten-

tes (caso do SL{RL - Sistema de Administração do Recurso Litoral), com atenção re -

dobrada ao ordenamento e à utilização do interface mar-terra. O relatório do Grupo

de Trabalho do Litoral, criado em ?or4 na sequência das catástrofes de Janeiro e

Fevereiro desse ano, dá bem conta da gravidade do problema (Santos et ai, zor4)3.

Umproblema que implicatambémumnovo modelo de governação: existem dezenas

de instituições e mais de cem leis para aquela faixa que constitui um microcosmos

exemplar de ingovernabilidade e de burocracia (Schmidt et al., zor3). Neste, como

noutros casos, urge uma plataforma de colaboração institucional para gerir a zona

3 No âmbito do despacho n.o 6574/zo14, de zo de Maio, foi constituído o Grupo de T¡abalho para o Litoral,

coordenado por Filipe Duarte Santos, com o objetivo de "desenvolver uma reflexão aprofundada sobre as zonas

costeiras, que conduza à definição de um conjunto de medidas que permitam, no médio prazo, alterar **o-

sição ao risco, incluindo nessa reflexão o desenvolvimento sustentável em cenários de alterações climáticas".
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costeira de forma integrada e num quadro de atribuições clarificado, seguindo aliás
a solução proposta na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada d,aZonaCosteira
(RCM n.o 82/2oo9), aprovada emzoog,mas entretanto descontinuada.

3.

O litoral, como interface mar/terca, estâbelece a ligação com outra dimensão
estratégica do nosso território: o Atlântico, onde se destacam os arquipélagos da
Madeira e dos Açores. Uma renovada atenção ao mar, cujo protagonismo poiítico e
económico tem sido crescente e alimenta a espeïança num "PorrugalAtlântico" mais
próspero enquanto país que beneficia de uma das maiores plataformas continentais
do mundo, com inúmeros recursos muitos dos quais ainda por descobrir e a carecer
de reforço de investigação. Este novo cluster com todo o seu enorme potencial - ener-
gias, biodiversidade, biotecnologia, recursos minerais e bioiógicoso pescaso trâns-
portes, recreio e desporto, entre outros - representa até agora apenas z,$% do pIB.
Este potencial é também composto por vários interesses muitas vezes conflituantes,
constituindo um forte desafio a medidas de ordenamento do território marítimo e de
coordenação institucional. Apolémica Lei de Bases da Política de Ordenamento e de
Gestão do Espaço Marítimo Nacional (Lei n.o ry/zor4), regulamentada à pressa em
janeiro de zor5, não só não assegura regras de ordenamento de modo a não permitir
no mar os desmandos que se fizeram em terra, como não clarifica, por exemplo, os
critérios das taxas de utilização privativa do espaço maritimo, criando ambiguidades
que comprometem a salvaguarda do interesse público (CNADS, qor3b e zor4).

l {). iì. ri(l rì Nl)¡\ l-} lil (lov li lìNAçÃ0 ntl u ltt nlat, Rls'fAUIìo oIìGAN tzACroNA¡, E cuLï'¡IìA t;ívtc¿

1.

No que respeita à governação ambiental, a decisão política tem sido, em
grande parte, impulsionada por pressões e influências externas que, muitas vezes,
não encontraram movimentos endógenos suscetíveis de as acolher e implementar
com sucesso. AUnião Europeia, desde a data da nossa adesão (r986), foi alargando
e acelerando o quadro jurídico, legal e institucional nacional e fornecendo apoio
financeiro (Soromenho-Marques ,L9gB e ?ooS).

Paralelamente a esta predominância do impulso externo, continua a verifi-
car-se internamente o que poderíamos simplificadamente designar como distân-
cia entre governantes e governados. Muitas das medidas e dos planos ambientais e
de conservação da naturezaforam sendo decididos de cima para baixo (top-d,own\
quase sempre sem qualguer tipo de participação e base social de apoio, o que se
tornou um entrave viciante ao avanço efetivo das políticas. Como não se criaram
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alicerces na ação e envolvimento civico-ambientais, fornecendo e descodifican-

do informações e treinando a participação nas suas várias dimensões, os índices

de intewenção pública continuam baixos, apesar das elevadas preocupações am-

bientais manifestas em inquéritos realizados neste domínio (Schmidt e Delicado,

zoL+). O papel crescente e proativo das ONGAdeve ser, no entanto, salientado e o

seu estatuto como interlocutor necessita.de ser incrementado.

Seja por mudança de ciclo político, seja por força de interesses particulares, con-

tinua também a prevalecer a descontinuidade nas medidas e políticas ambientais. O já

referido caso da política da água é exemplar deste constante virar de página, fazendo

tfüua rasa das políticas anteriores. Mas o mesmo se passa na gestão das áreas protegidas,

na aplicação das medidas agroambientais, nos instrumentos de gestão e ordenamento

do território, na prevenção de incêndios ou no tratamento de resíduos industriais peri-
gosos, que precisou de mais de 2o anos para encontrar o caminho da solução.

Por outro lado, a política ambiental tem-se escondido atrás de uma profu-
são legífera com consequências muitas vezes perversas, tais como autobloqueio,

recurso a expedientes administrativos para obter o contrário do que o sentido da

lei prevê, ou a criação de zonas de obscuridade facilmente aproveitadas por habi-

lidosas assessorias juridicas. Nalguns casos a aprovação tácita tornou-se corrente

e noutros até a exceção à lei geral se tornou legal, como aconteceu com os projetos

PIN (Potencial lnteresse Nacional), criados em ?ooS e "agravados" em ?orr com a

publicação do último decreto-lei nesta matéria.a Emvez de ser entendida, tal como

fora estipulado inicialmente, como uma medida excecional para projetos com ca-

racterísticas excecionais, na prática, acabaram por se transformar num expediente

administrativo para forçar as regras desde que os projetos fossem suficientemente

musculados em termos financeiros. Para os aprovar ultrapassa-se constantemente

a legislação ambiental em vigor, desrespeitando regras ambientais e de ordena-

mento do território, como foi o caso de vários tipos de projetos em áreas de Rede

Natura ?ooo, Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva Agrícola Nacional
(RAN) e até em Domínio Público Hídrico. Com estes regimes de exceção criam-se

também grandes iniquidades sociais pelo facto de as mesmas leis não serem apli-
cadas de igual forma ao conjunto da sociedade, gerando-se um sistema dois pesos

e duas medidas conforme se tenha, ou não, capacidade económica para grandes

investimentos.

a O decreto-lei n.o 76/2on, de zo Junho, modifica o regime de reconhecimento e acompanhamento dos Proje-

tos de Potencial Interesse Nacional (PIN) estipuiado anteriormente pelo decreto-Ieín.o ry4/zoo8 e determi-

na: "(...) o Governo decide agora alargar a 'via rápida' criada por este regime e criar condiqões para que mais

projetos possam ser reconhecidos como projetos PIN."
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Continua a assistir-se, também, a uma produção em larga escala de planos,

programas e estratégias em todas as áreas do ambiente, mas sem que sejam devi-

damente acompanhados pela chamada sociedade civil, integrando novas formas de

participação e também de avaliação. Averificação do seu cumprimento fica quase

sempre esquecida. Urge, portanto, tornâr efetiva a implementação das poiiticas

públicas ambientais, o que implica a sua monitorização e avaliação. Urge também

ultrapassar a habitual abordagem sectorial nesta matéria que é essencialmente

transversal e que necessita de uma verdadeira avaliaçáo er-ante dos impactes am-

bientais das outras políticas. É "s. o designio do desenvolvimento sustentável -
integrar as dimensões ambiental, social, económica e cívica - bem como definir

uma melhor agenda de governação.

Esta agenda implica políticas de restauro organizacional ao nível da adminis-

tração. A crise diminuiu o papel do Estado num país com antecedentes graves de

abusos e de redes clientelares e, hoje, agravam-se as pressões para o licenciamento

expeditivo e para a fiscalização abreviada. No atual contexto de falta de meios econó-

micos e humanos, com um Ministério do Ambiente fragilizado e um sistema de jus-

tiça disfuncional, a tendência será para ultrapassar cada vez mais regras, desrespei-

tar as instituições e deixar instalar atividades predatórias, tais como podem hoje vir

a ser os vários projetos já em marcha de atividades extrativas (das minas à exploração

de hidrocarbonetos), monoculturas florestais de espécies exóticas (de eucalipto, por

exemplo), ou empreendimentos turísticos até mesmo em zonas de risco costeiro.

O futuro de qualquer política de ambiente em Porfugal vai assim no sentido

oposto ao da atual desregulamentação geral. Ela implica o reforço daAdministração

tanto nas suas capacidades funcionais, como na solidez dos seus recursos técnicos

e das suas competências científicas, para o que a cooperação com as universidades

poderá ser muito mais explorada. Decisivo é também reforçar e manter sistemas de

monitorização e de informação integrada, e a respetiva disponibilização a decisores

e a cidadãos. Também a fiscalização requer reforço, como seja a IGAMAOT (Inspe-

ção-geral daAgricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território) e o SEPNA

(Serviço Especial de Proteção da Natureza e Ambiente) da GNR. Pressupõe-se

ainda a continuidade de um regulador independente e eficiente, de que tem sido

exemplo a atual ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços d e Águas e Resíduos.

2.

Uma nova agenda de governação passa também por mobilizar a sociedade

civil com mais e melhor informação, escuta e comunicação' A começar pela for-

mação nas escolas incrementando fortemente uma cultura de valores amftentais

e de território em todos os níveis de escolaridade. Para isso, é da maior utilidade
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contar com as ONGA, jâ com boa experiência neste âmbito. Também as empresas

são atores fundamentais a envolver neste processo de mudança, no sentido de uma

maior e mais efetiva responsabilidade ambiental, de que algumas já começam a ser

exemplo, embora ainda tímido..

Paralelamente, é fundamental a difusão de informação para o público em

geral por parte da Administração, de uma forma desobstruîda e proativa. As estru-

turas institucionais devem ter uma política simultânea de comunicação e de escuta,

no sentido de criar proximidade e confiança, ativando uma cidadania mais capa-

citada para uma melhor participação nos processos de decisão (bottom-up). Esta

será também uma forma de estimular o interesse dos meios de comunicação social,

cujos ciclos de atenção, algo irregulåres, necessitam de ser alimentados, até porque

os cidadãos manifestam-se nos inquéritos cada vez mais interessados em matéria

ambiental e territorial e na informação acerca dela.

De facto, uma geração mais informada e atenta, como se comprova em di-
versos inquéritos (http'//www.observa.ics.ulisboa.pt), e o aumento exponenciai do

emprego neste sector começam a consolidar saberes e empenhos (CEEETA, zoog).

Os estudos mostram que são os mais novos e os mais escolarizados quem mais sabe

sobre ambiente e quem mais deseja tomar parte nas decisões que o afetam, sendo

também os que mais valorizam os recursos naturais e paisagísticos como benefício

simultaneamente cultural e/ou económico. São também os jovens quem mais se

empenha em boas práticas e em iniciativas sustentáveis, revelando maior abertura

para uma economia mais moderna, leia-se, "verde" (Ferrão, zor4). O futuro não

deixará assim de sublinhar a importância do ambiente na vida pública, nas dinâ-

micas sociais, nos debates políticos, nas economias verdes e azuis. Seja por força

das alterações climáticas ou das escolhas energéticas, seja pelos riscos para a saúde

pública oupelas novas frentes de negócio, a PolíticaAmbientaltornou-se um campo

indispensável onde a vida das sociedades se irá pensar e decidir.

Þ
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