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Introdução – Enquadramento e objetivos
O screening da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o futuro Programa Interreg Espaço
Atlântico (EA) 2021-2027 foi conduzida de acordo com a Diretiva nº 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no

Objetivos do processo de screening:

ambiente.
O atual processo de screening apresenta os seguintes objetivos específicos:
Principal Objetivo da AAE: estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e contribuir
para a integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de planos e
programas.

• Considerar os impactos e os contributos do Draft do Programa nos
objetivos políticos ambientais relevantes adotadas ao nível da União
Europeia;

O objetivo da presente AAE é assegurar que as consequências ambientais do Programa Interreg
EA são identificas e avaliadas previamente durante a sua elaboração e antes da sua
implementação, através de uma metodologia que envolve a participação pública e de várias
entidades ambientais. O processo de AAE é baseado nos seguintes documentos:

• Diretiva nº 2001/42/EC, que define os critérios de determinação da probabilidade de efeitos,
as características dos planos e programas, assim como as características dos impactos e da
área suscetível de ser afetada.

• Avaliar os prováveis impactos significativos das intervenções propostas
no Programa e os seus efeitos cumulativos nas questões ambientais da
área do Programa;
• Propor medidas corretivas para prevenir, reduzir e mitigar os efeitos
ambientais adversos causados pela implementação do Programa;
• Envolver entidades ambientais e públicas no processo de consulta.

• Anexo I da Diretiva 2001/42/EC, que inclui a informação necessário para o Relatório
Ambiental.

Fonte: European Parliament and of the Council, Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, 2001, pp. 30-37
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Introdução - Metodologia
Considerando os requisitos da Diretiva da AAE, alguns planos específicos devem ser submetidos a uma avaliação ambiental. Para definir se um plano ou programa precisa de ser
submetido a um processo completo de AAE, deve ser realizado um screening em relação a um conjunto de critérios.

A metodologia para o presente processo de screening da AAE do Programa Interreg AA é baseada na seguinte estrutura:
- Fase 1: Avaliação do impacto ambiental – o objetivo é elaborar um relatório de avaliação ambiental para distribuir às autoridades nacionais em cada país.
- Fase 2: Consulta às autoridades nacionais e regionais e consulta pública – o principal objetivo é a elaboração de um relatório ambiental colaborativo (com as entidades nacionais e
regionais) para consulta às autoridades ambientais e consulta pública.
- Fase 3: Elaboração de recomendações gerais – o objetivo é o desenvolvimento de um relatório de avaliação ambiental final, incluindo as contribuições da consulta pública e
recomendações se uma AAE completa deve ser realizada.

O Programa não tem efeitos significativos no ambiente

O processo deve ser concluído

No final destas fases e
considerando o processo de
consulta, existem duas
possibilidades:

O Programa tem efeitos significativos no ambiente

A AAE completa deve ser desenvolvida
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Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Área do Programa:

O Interreg EA é um programa europeu financiado que promove a cooperação transnacional no
Quadro da Política de Coesão da União Europeia (UE).
O EA cobre a parte ocidental do Oceano Atlântico e inclui todas as regiões da Irlanda e Portugal, bem
como várias regiões de França e Espanha próximas ou na costa do Oceano Atlântico. O Programa é

composto pelas seguintes NUTS2:
- França: Normandia (Alta Normandia e Baixa Normandia), Pays-de-la-Loire, Bretanha, NovaAquitânia (Aquitânia, Limusino, Poitou-Charentes)
- Irlanda: Norte e Oeste, Sul, Este e Interior

- Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo, Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma
da Madeira
- Espanha: País Basco, Navarra, La Rioja, Principado das Astúrias, Galiza, Andaluzia, Ilhas Canárias.
Mapa das regiões do EA.
Fonte: elaborado com base no https://www.atlanticarea.eu/page/3
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Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Análise territorial e principais desafios
Economia
circular

O EA, pelas suas características geográficas e marítimas, está em constante evolução e

Território
maioritariamente
marítimo

Interações
terra-mar

sujeito a desafios comuns a todos os Estados Membros e regiões. Além dos desafios do
desenvolvimento económico e das mudanças climáticas, um novo desafio surgiu: o
COVID-19.

Eficiência de
recursos e
produção de
energias azuis

Competitividade e
capacidade de
inovação

O Espaço Atlântico enfrenta vários desafios, alguns dos quais se destacam devido à
crise do COVID-19. Com base na análise territorial realizada, várias características e

Principais
desafios

desafios foram identificados para o EA.

Crescimento
azul

Biodiversidade

Alterações
climáticas
e riscos

Impacto do
COVID

Competências
azuis
inteligentes

Turismo

Principais desafios territoriais
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Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Estratégia para o Programa Interreg EA 2021-2027

O Draft do Programa Interreg EA é o resultado do trabalho realizado
pela Task Force para a preparação do Programa Interreg EA para o
período 2021-2027. A formulação estratégica do Interreg EA 20212027 baseia-se na seleção dos Objetivos Políticos (PO) e dos
Objetivos Específicos (OE) definidos no Artigo 5.º do Regulamento
(UE) n.º 2021/1060 sobre o FEDER.
O

Programa,

através

das

suas

atividades

de

cooperação

transnacional, pretende contribuir para essa estratégia e objetivos,
adotando prioridades de cooperação e OE alcançáveis, capazes de
gerar resultados de mudança mensuráveis no território do EA.

Este Programa centra-se em medidas que, de acordo com o atual
Draft do Programa Interreg AA 2021-2027, estão previstas para serem
implementadas nas seguintes 4 prioridades e 8 OE.

Estratégia para o Programa Interreg EA para o período 2021-2027
Fonte: Elaboração baseada no EA 2021-2027 – Programa de Cooperação (Draft).
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Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027
Relação com outras estratégias, planos e programas europeus

Objetivos de Política Ambiental

O EA é um território eminentemente marítimo. Esta característica, em conjunto com as inter-relações

A UE estabeleceu vários objetivos políticos que vão durar até 2050 em várias áreas

litoral-interior, corresponde à abordagem principal para a conceção do Programa. Além disso, o EA

como parte do Pacto Ecológico Europeu. A comunicação da Comissão Europeia

está inserido na estratégia da bacia do Oceano Atlântico, pelo que a discussão das sinergias entre o

sobre o Pacto Ecológico Europeu demonstra as principais áreas de intervenção e os

Programa e a estratégia é altamente recomendada de forma a complementar esforços e alcançar

seus objetivos e metas, nomeadamente através da implementação ou resolução de

resultados mais poderosos com um impacto significativo ao nível das políticas públicas.

novas estratégias para a Europa. O Programa Interreg AA 2021-2027 também definiu

Os oceanos, e em particular o Atlântico, desempenham um papel muito relevante para o bem-estar
humano através de três grandes áreas que constituem um ecossistema de serviços, que estão em

um conjunto de OE com caráter ambiental, em consonância com as estratégias da UE
para a proteção do meio ambiente, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu.

linha com a estratégia de economia azul da UE. Esses serviços são classificados em:
• Prestação de serviços, como comida ou água;
• Regulação dos serviços ambientais: por meio da regulação dos ecossistemas marinhos, costeiros e
interiores, como regulação do clima, absorção de dióxido de carbono, etc;
• Serviços culturais: estes são benefícios não económicos obtidos diretamente dos ecossistemas
marinhos, como paisagem, saúde e bem-estar, recreativo, etc;

Elevado número de OE relacionados com os

Estratégias relacionadas:

pilares do Pacto Ecológico Europeu, como:

Lei Europeia do Clima

meio ambiente, energia, clima e poluição zero

Pacto Europeu para o Clima
Estratégia da UE de adaptação às

e biodiversidade.
Existe uma coerência e consistência dos

Estratégia industrial da UE

objetivos do Programa com as áreas de

intervenção do Pacto Ecológico Europeu.
Os
Existe uma clara relação entre os OE selecionados para o Interreg EA 2021-2027 e outros
programas da UE com maior incidência no Espaço Atlântico e na economia azul, nomeadamente: o

Plano de Ação do Atlântico 2.0, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Pacto Ecológico
Europeu e Estratégia da Economia Azul.

alterações climáticas

OE

das

Prioridades

1

e

2

são

Plano de ação para a economia circular
Estratégia «do prado ao prato»
Estratégia de biodiversidade da UE para

particularmente relevantes devido à sua forte

2030

ligação com as políticas e objetivos

Nova estratégia da UE para as florestas

europeus.

Estratégia da Economia Azul
Estratégia de Crescimento Azul
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente - AR
A qualidade do ar na Europa melhorou significativamente nos últimos anos,
com as emissões de todos os poluentes primários e precursores contribuindo
para a redução das concentrações dos principais poluentes atmosféricos no
ar entre os anos de 2000 e 2017.
As reduções de emissões foram desiguais - enquanto as emissões de dióxido
de enxofre diminuíram 62% desde 2000, as emissões de amônia (NH3)
diminuíram apenas 4% nos países membros da Agência Europeia do
Ambiente. No entanto, as emissões de NH3 têm aumentado desde 2013 em

cerca de 3%, impulsionadas principalmente pelo setor agrícola.
Por isso, são necessários mais esforços para que todos os poluentes
cumpram as metas de redução de emissões da UE em 2030, o que significa
uma redução de quase 40% para NOx em comparação com as emissões de
2017, cerca de 15% para NH3 e mais de 30% para SO2, bem como para

PM2.5.
Um progresso contínuo é expectável, considerando a implementação das
medidas políticas atuais para mitigar as emissões de poluentes atmosféricos.
Tendências nas principais emissões de poluentes atmosféricos e no produto interno na EU-27

No entanto, projeta-se que as emissões de azoto diminuam apenas
ligeiramente.

Fonte: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable
Europe,” pp. 1-499, 2019.
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente - ÁGUA

Índice de Exploração de Água+ (2015) e consumo de água per capita (m 3/ano)

Percentagem de corpos de água de superfície classificados em diferentes distritos de bacias hidrográficas com status
ou potencial ecológico inferior a bom, para rios e lagos (à esquerda) e para águas costeiras e de transição (à direita)

O índice de exploração da água (WEI+) é uma medida de stress hídrico. Um WEI+
acima de 20% indica que os recursos hídricos estão sob stress, e um WEI + de mais

De um modo geral, cerca de 40% das massas de água superficiais estão em bom estado ecológico.

de 40% indica stresse extremo e uso insustentável de recursos. No verão de 2015,

Lagos e águas costeiras tendem a atingir um estado ecológico melhor do que rios e águas de transição.

19% da área da Europa sofreu stress hídrico. Focando no EA, Portugal é o único país

Geralmente, para rios e lagos, o EA apresenta uma percentagem acima de 30% de corpos de água em

com um WEI+ superior a 20% (no sul). As demais regiões de AA apresentam

bom estado ecológico. O Sul de Portugal, a França e algumas regiões da Irlanda apresentam as

percentagens menores.

percentagens mais elevadas, entre 50 e 90%. Por sua vez, nas águas costeiras e de transição, o sul de

A agricultura é responsável por 59% do uso total da água na Europa, a maior parte da

Portugal e o sul da França apresentam uma percentagem inferior a 10%. As regiões Centro e Norte de

qual é usada nas zonas do sul (nomeadamente em Espanha e Portugal). Além disso,

Portugal, sul de Espanha, norte da França e Irlanda apresentam percentagens superiores a 50%.

Portugal e Espanha são os países do EA com maior consumo de água per capita.
Fonte: European Environment Agency, “Water Exploitation Index+ 2015 and water consumption per capita (m3/year),” 2020.
[Online]. Disponível: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/water-exploitation-index-and-water.

Fonte: European Environment Agency, 2015. [Online]. Disponível: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-surface-water-3.
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente - SOLO

Padrão espacial de ocupação de terras no EEA-39 no período de 2000-2018

Nos países do EA, as maiores perdas de terras aráveis e culturas permanentes no período
de 2000-2018 foram observadas no interior de Espanha (devido ao aumento de locais de
construção e zonas industriais) e no sul de Portugal (devido à retração da agricultura e
subsequente criação de floresta). Espera-se que as superfícies artificiais aumentem 0,71%

até 2050, devido ao maior crescimento das aglomerações urbanas. Além disso, espera-se
que a ocupação de terras e a fragmentação da paisagem resultante aumentem até 2030. O
uso intensivo de terras agrícolas produtivas provavelmente aumentará, impactando a

Erosão severa do solo pela água, 2016 (% por NUTS 2)

A taxa de erosão do solo estimada pela água na UE é 1,6 vezes superior à taxa média de
formação do solo. Assim, 12,7% da área terrestre da Europa é afetada por erosão moderada a
alta. A erosão do solo pela água tem maior incidência em Espanha (especialmente na
Andaluzia), Centro e Norte de Portugal e sul da França. Considerando os eventos de chuva
extremos, é expectável o aumento das taxas de erosão nos países do EA no futuro.

qualidade e os serviços ecossistémicos das áreas agrícolas.
Fonte: European Environment Agency, “Land take in Europe,” European Environment Agency, 2021. [Online]. Disponível:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3/assessment.

Fonte: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Disponível: https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.

14

Relatório da Avaliação Ambiental – Screening da AAE
Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Aspetos relevantes do estado atual do ambiente - BIODIVERSIDADE

A maioria dos habitats e espécies avaliados
no EA são considerados em mau ou fraco

estado de conservação, enquanto apenas
25,20% dos habitats e 25,26% das espécies
são
Visão geral das áreas protegidas na Europa

Na UE-27, 1.200.000 km2, ou cerca de 27% da área total da UE, são designados como
áreas de conservação da natureza ou da paisagem. Cerca de 70% dessas áreas são

considerados

em

bom

estado

de

conservação.
Portanto, devem ser realizados esforços
para preservar as espécies e seus habitats.

também áreas protegidas da Rede Natura 2000.
Focando no EA, a proporção de área terrestre protegida é menor quando comparada ao
resto da Europa. A maioria das áreas varia de 5 a 10% de área protegida, com algumas
exceções no sul de Portugal, norte de Espanha e algumas regiões da França, onde 10 a
25% de suas terras são áreas protegidas.
Source: V. Schmidt-Seiwert, C. Duvernet, A. Hellings, R. Binot , L. Kiel e M. Gauk, Atlas for the Territorial Agenda 2030 - Maps
on European Territorial Development, Berlim: Federal Ministry of the Interior, Building and Community, 2020.

Fonte: European Environment Agency, “Dashboard (Tableau) Conservation status and trends of habitats and species,”
European Environment Agency, 2019. [Online]. Disponível:
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-naturein-the-eu/article-17-national-summarydashboards/conservation-status-and-trends.

Proporção de avaliações nas categorias de estado de conservação
para os períodos de 2007-2012 e 2013-2018.
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente – FATORES CLIMÁTICOS
Os modelos climáticos projetam que, durante o século XXI, o nível global do mar irá aumentar entre
0,29 a 0,59 m para um cenário de baixas emissões ou 0,61 a 1,10 m para um cenário de altas
emissões.
A maior parte das áreas costeiras do Atlântico tiveram um aumento do nível do mar desde 1970, a

uma taxa que varia de 1 a 3 mm/ano, com algumas exceções como a costa leste da Irlanda, onde o
nível do mar sobe mais de 4 mm/ano. Com essas taxas, projeta-se que, ao longo da Costa Atlântica,
o nível do mar suba de 0,6 a 0,7 m no século XXI.

Projeção da evolução da precipitação anual e de verão

A precipitação anual aumentou na maior parte do norte da Europa e diminuiu nalgumas partes do sul
da Europa. Espera-se que essas mudanças agravem no futuro devido às alterações climáticas e
acredita-se que, de acordo com as projeções, haja uma redução maior na precipitação no sul da
Europa no verão. Considerando o EA, prevê-se que a precipitação anual diminua em Portugal e
Espanha e aumente ligeiramente na Irlanda. Quanto à precipitação no verão, as projeções admitem
uma diminuição considerável em todo o EA, principalmente em Portugal, Espanha e França.
Fonte: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a
sustainable Europe,” pp. 1-499, 2019.

Tendência passada e evolução projetada do nível relativo do mar em toda a Europa
Fonte: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Disponível:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente – POPULAÇÃO E SAÚDE HUMANA

Densidade populacional por regiões NUTS 2

Índice de progresso social da UE (2020)

A população do EA é de cerca de 50 milhões de pessoas (2020), o que representa 11,2% da

O Índice Europeu de Progresso Social foi criado para medir o progresso social de cada região

população total estimada da EU-27. A sua população está distribuída de forma desigual entre as

da EU, como um complemento às medidas tradicionais de progresso económico. Na

regiões, sendo a Área Metropolitana de Lisboa, Norte, Madeira (Portugal), País Basco,

pontuação geral de 2020, as regiões da França e da Irlanda obtiveram alguns dos melhores

Andaluzia (Espanha), Bretanha, Pays-de-la-Loire, Alta-Normandia (França) e Este e Interior

valores, não apenas dentro do EA, mas também no contexto da UE. Do lado oposto, o

(Irlanda) as regiões com as maiores taxas de densidade.

Alentejo, o Algarve (PT) e a Andaluzia (ES) obtiveram as pontuações mais baixas.

Fonte: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Disponível:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.

Fonte: European Commission, “European Social Progress Index,” Europeam Commission, 2020. [Online]. Disponível:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/.

17

Relatório da Avaliação Ambiental – Screening da AAE
Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Aspetos relevantes do estado atual do ambiente – BENS MATERIAIS
Embora a quota de energias renováveis tenha duplicado nos países da UE entre 2004
e 2019, nem todos os países colocaram o mesmo esforço na transição para fontes de
energia renováveis.
O uso de fontes renováveis de energia no transporte é o indicador com menor
variação entre os países. A França tem a maior participação (9,25%) e a Espanha a
menor (7,62%). Relativamente à utilização de fontes renováveis de energia na
eletricidade e no aquecimento e arrefecimento, Portugal obteve a melhor pontuação
com 53,77% e 41,65% de quota, respetivamente. Enquanto a França obteve a
pontuação mais baixa no primeiro caso (22,38%), a Irlanda obteve a pontuação mais
baixa no segundo (6,32%). Na quota global de utilização de fontes renováveis de
energia, Portugal obteve 30,62%, Espanha 18,36%, França 17,22% e Irlanda 11,98%.

Spain
Áreas urbanas e rurais no Espaço Atlântico

Existem diferentes graus de urbanização dentro do EA. A maior parte das cidades e vilas encontram-se distribuídas
uniformemente no território, embora se possa destacar um ponto na zona da Andaluzia (Espanha), devido à

Ireland

Portugal

presença de importantes centros urbanos como Sevilha ou Cádis. A rede de cidades do Espaço Atlântico inclui
centros urbanos importantes, como as capitais de Portugal e da Irlanda (Lisboa e Dublin), Bilbao do País Basco e

France

Sevilha da Andaluzia (Espanha), ou Bordéus, Nantes ou Rennes da França e todas as zonas próximas dessas
cidades. No entanto, é possível detetar algumas lacunas na rede, sendo as áreas não costeiras (como o Alentejo
(Portugal) ou as terras mais interiores da Irlanda) privadas de centros urbanos relevantes.
Fonte: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Disponível: https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.
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Heating and cooling
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Fonte: Eurostat, “Renewable energy statistics,” Eurostat, 2020. [Online].
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente - PAISAGEM

A Agência Europeia do Ambiente tem monitorizado a fragmentação da paisagem através do
método de densidade de rede efetiva, que mede o grau em que o movimento entre as diferentes

partes da paisagem é interrompido por uma geometria de fragmentação (GF). GFs são definidos
como a presença de superfícies impermeáveis e infraestrutura de tráfego, incluindo estradas de
porte médio. Quanto mais GF fragmentam a paisagem, maior a densidade de rede efetiva,
portanto, maior a fragmentação.
No caso do EA, os sinais de fragmentação são claramente visíveis em todos os seus membros,
mas principalmente na França. Por outro lado, nota-se que há menos sinais de fragmentação da
paisagem no interior de Portugal (nomeadamente no Alentejo), Galiza, Navarra e Astúrias
(Espanha) e no sudoeste da Irlanda.
Embora a estratégia de biodiversidade da UE para 2020 tenha definido o objetivo de restaurar até
15% dos seus ecossistemas degradados e expandir o uso de infraestruturas verdes, há sinais
contínuos de fragmentação da paisagem, especialmente nas áreas rurais e menos povoadas. Isto é

particularmente alarmante dado o elevado risco de previsões de abandono para estas áreas, que
Densidade de rede efetiva - série temporal de 2015

apontam para 11% das terras agrícolas da UE.

Fonte: European Environment Agency, “Landscape fragmentation Effective Mesh Density time-series: major and medium
anthropogenic fragmenting elements (FGA2-S),” European Environment Agency, 2019. [Online]. Disponível:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/landscape-fragmentation-effective-mesh-density.
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Aspetos relevantes do estado atual do ambiente – PATRIMÓNIO CULTURAL
Um dos legados mais ricos da Europa é a sua História, presente tanto em formas tangíveis como intangíveis. No EA podem ser encontrados inúmeros vestígios de civilizações
passadas, como os romanos ou os celtas, vários monumentos e obras-primas que eternizaram nomes da arquitetura, ou mesmo a sua contribuição para a gastronomia,

nomeadamente através de algumas das mais aclamadas cozinhas contemporâneas: mediterrânea e francesa.
O patrimônio cultural inclui tanto objetos materiais como aspetos intangíveis, abrangendo tradições, música, dança, rituais, conhecimentos e competências, contribuindo assim
para os sistemas de valores, crenças, tradições e estilos de vida.

Número de locais do Património Mundial da UNESCO no EA.

A Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património

Mundial, Cultural e Natural concebeu um Comité do Património

Estado Membro do

Áreas

Espaço Atlântico

Culturais

França

Áreas Naturais

Áreas Totais

8

0

8

Portugal

15

1

16

Irlanda

2

0

2

Espanha

11

3

14

Total

36

4

40

Mundial e também um Fundo do Património Mundial, cujo
objetivo é proteger, conservar e preservar o património cultural
e natural de valor universal, incluído numa lista que abrangeu
1.121 propriedades em 2019.

No contexto do EA, existem 40 locais incluídos na lista da
UNESCO, sendo 90% relacionados a áreas culturais (36) e
10% a áreas naturais (4).

Fonte: UNESCO, “World Heritage List,” UNESCO, 2020. [Online]. Disponível: https://whc.unesco.org/en/syndication.
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Eventuais efeitos no ambiente
Avaliação dos impactos ambientais
Visão geral dos impactos ambientais
A avaliação foi realizada considerando os diversos fatores
definidos

no

Anexo

I

da

Diretiva

2001/42/CEE,
OE

nomeadamente:
•

Ar

•

Água

•

Solo

•

Biodiversidade

•

Fatores climáticos

•

População e Saúde Humana

•

Bens Materiais

•

Paisagem

•

Património Cultural

Ar

Água

Solo

Biodiv.

Fact.
Climat.

Pop. e
Saúde
Humana

Bens
Materiais

Paisag.

Patrim.
Cultural

1.1
1.2

2.1
2.4
2.6
2.7
4.5
ISO 1

A avaliação envolveu matrizes com uma breve explicação
dos potenciais impactos no ambiente das intervenções
propostas.

De uma forma geral, não são esperados efeitos ou impactos negativos devido à natureza do Programa e, considerando as
prioridades e objetivos do programa, que estão em conformidade com os programas e políticas da UE.

Os impactos foram classificados de acordo com uma
escala de cores:

Pelo contrário, as orientações e ações planeadas devem promover efeitos positivos no ambiente do EA.
Conforme previsto, atendendo à natureza do Programa, às prioridades e objetivos definidos, bem como ao tipo de ações, não

Impacto

Sem impacto

Impacto

positivo

significativo

negativo

se preveem impactos negativos significativos durante a execução do Programa Interreg EA para o período 2021-2017.

22

Relatório da Avaliação Ambiental – Screening da AAE
Programa Interreg Espaço Atlântico 2021-2027

Eventuais efeitos no ambiente
Visão geral dos impactos ambientais
Tendo em conta os efeitos ambientais de cada indicador, pode-se concluir que o Programa Interreg EA está
claramente orientado para um ambiente sustentável com especial incidência na água, nos fatores climáticos e
na população e na saúde humana. Além disso, algumas das ações promovidas podem também gerar impactos
positivos indiretos nalguns dos indicadores.
No entanto, é importante refletir sobre os impactos para o ar, solo, biodiversidade e paisagem. Existem
impactos positivos limitados do Programa nesses fatores. Nesse sentido, é importante considerar algumas

ações que possam gerar impactos positivos sobre os mesmos, principalmente com efeitos sinérgicos ou
cumulativos com outros aspetos ambientais.

A análise detalhada verificou o contexto e os efeitos prováveis do Programa Interreg EA 2021-2027. No final do
processo de “screening”, é possível concluir que não é necessária uma AAE completa para o Programa Interreg EA.
Tendo em conta a natureza das medidas e ações propostas no Programa, é improvável que o Programa Interreg EA

venha a causar efeitos negativos no ambiente. Além disso, a influência que o programa pode ter é certamente positiva
e não aumenta a probabilidade de que outros planos e programas causem efeitos negativos significativos.
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Medidas de mitigação e melhoria propostas
A análise detalhada verificou em pormenor o contexto e os efeitos prováveis do Programa Interreg AA 2021-2027. No final do processo de screening, é possível concluir que não é
necessária uma AAE completa para o Programa Interreg EA. Tendo em conta a natureza das medidas e ações propostas no Programa, é improvável que o Programa Interreg EA venha a
causar efeitos negativos significativos no ambiente. Além disso, a influência que o programa pode ter é certamente positiva e não aumenta a probabilidade de que outros planos e

programas causem efeitos negativos significativos.

Atividades do setor azul
Basear as comunidades competitivas em elevados
padrões ambientais

alterações climáticas, prevenção de riscos e
Considerar a avaliação do impacto noutros aspetos

Turismo

Eficiência energética, adaptação às

proteção da biodiversidade

Aumentar

a

consciência

sobre

a

gestão

do

património natural e cultural

ambientais, tais como ar e solo

Competências digitais e competitividade
Considerar o desenvolvimento de negócios e serviços
de forma sustentável, não se limitando apenas à

Garantir que os projetos abordam melhorias na

Estimar e evitar ou gerir de forma adequada as

eficiência energética e cenários de energia

cargas ambientais dos portos

renovável sustentável, incluindo a paisagem, o

património cultural e a biodiversidade

Promover
atividades

o

desenvolvimento

económicas

sustentável

(incluindo

o

das

turismo)

considerando as espécies e habitats protegidos

competitividade

É necessário assegurar uma consideração equilibrada das diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável, evitando a prevalência de um fator sobre os outros. Os conhecimentos,

metodologias e estratégias devem criar uma consciência clara da importância e forma de manter o equilíbrio entre os interesses económicos, sociais e ambientais concorrentes.
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Medidas de controlo
Prioridade

OE

Indicadores de realizações

1, 2 & 3

Todos

Estratégias e planos de ação desenvolvidos em

A Diretiva 2001/42/CE exige a monitorização dos efeitos ambientais significativos relativos à

conjunto

implementação do Programa, de forma a identificar numa fase inicial os impactos adversos

Ações-piloto desenvolvidas em conjunto e

imprevistos e ser capaz de realizar as ações corretivas adequadas.

executadas em projetos

De acordo com o regulamento do FEDER, o Programa Interreg inclui um conjunto de indicadores

Organizações que cooperam a nível transfronteiriço

de realizações e resultados para cada OE do programa, a fim de monitorizar, reportar e avaliar o
desempenho do Programa.

Soluções desenvolvidas em conjunto
4

ISO 1
Participação em ações conjuntas transfronteiriças

O sistema de monitorização do Interreg EA 2021-2027 possui um conjunto de indicadores que
permite avaliar a evolução do Programa, de acordo com os marcos para 2024 e 2029.
Os indicadores permitem monitorizar, reportar e avaliar o desempenho durante a implementação

Organizações que cooperam a nível transfronteiriço
Soluções desenvolvidas em conjunto

do Programa, bem como a avaliação dos objetivos ambientais estabelecidos.
Foram definidos marcos intermédios (para 2024) e um marco final (para 2029), com o intuito de
auxiliar na monitorização e avaliação do desempenho do Programa.

O Programa Interreg EA apresenta os seguintes indicadores de resultados:
• Estratégias e planos de ação conjuntos adotados por organizações
• Soluções adotados ou desenvolvidas por organizações
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