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“Recomeça.... 

Se puderes 

Sem angústia 

E sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 

Sempre a sonhar e vendo 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças... “ 

 

“Sísifo” – Miguel Torga  
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RESUMO 
 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de natureza 

estratégica que ajuda a criar um contexto de desenvolvimento sustentável, 

através da integração de questões ambientais e de sustentabilidade ao nível 

da formulação de políticas, planos e programas e do processo de decisão.  

A fim de garantir esta integração, a AAE necessita de identificar e compreender 

o papel das principais instituições envolvidas, e avaliar as necessidades e 

possibilidades de fortalecimento e mudança institucionais que permitam o seu 

desenvolvimento de capacidades. 

A presente dissertação pretende avaliar e contribuir para a melhoria da 

capacitação institucional em AAE em Portugal, através da caracterização das 

capacidades atualmente existentes e da discussão de caminhos a seguir.  

Por forma a concretizar os objetivos propostos, foi efetuado um estado-da-arte 

sobre a AAE e as diversas componentes que integram o tema da dissertação. 

Posteriormente foram analisados pareceres técnicos de processos de AAE e 

aplicados instrumentos de inquérito que pretendiam recolher elementos para a 

investigação, incidindo na integração temática e comunicação existente entre 

diferentes entidades em momentos de emissão de pareceres técnicos. 

Os resultados sugerem uma lacuna na capacitação institucional e no 

compromisso de conduzir uma AAE estratégica, justificada pela falta de 

formação dos técnicos e pela falta de incentivos e disposição para agir.  

Conclui-se que é necessário que se desenvolvam iniciativas para promover as 

boas práticas e trazer a AAE para a ordem do dia, que se faça um 

levantamento das necessidades de capacitação nas instituições, que se invista 

na formação dos seus técnicos, e que se cultive a mudança de cultura e de 

mentalidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Ambiental Estratégica, Capacitação, 

Capacidade Institucional, Governança 
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ABSTRACT 
 

Strategic Environmental Assessment (SEA) is a strategic framework instrument 

that helps to create a development context towards sustainability, by integrating 

environment and sustainability issues in policy, plans and programmes 

formulation and decision-making.  

In order to successfully ensure this integration, it is vital to put a particular focus 

on the role of institutions while performing a SEA and to assess the needs and 

possibilities for institutional strengthening and change that enable their capacity 

building. 

This study aims to evaluate and contribute to the improvement of the institutional 

capacity building in SEA in Portugal, through the characterization of the existing 

capacities and the discussion of future developments. 

A number of methods were selected to meet the above objectives, including 

literature review on SEA and the various subjects that integrate the theme of the 

study. Subsequently, technical opinions of SEA processes were analyzed and 

survey instruments were applied to gather primary information for the 

investigation, focusing on the thematic integration and existing communication 

between different entities at the time of issuing technical opinions. 

The results suggest a gap in the institutional capacity and commitment to 

conduct SEA, justified by the lack of training, knowledge, incentives and 

willingness to act. 

It can be concluded that it is necessary to develop initiatives to promote good 

practices and to bring SEA to the agenda, to survey the needs for capacity 

building in institutions, to invest in the training of its staff, to promote mentalities 

change and to create a culture of strategic thinking. 

 

 

KEYWORDS: Strategic Environmental Assessment, Capacity-building, 

Institutional Capacity, Governance  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

“ A AAE [é] um instrumento de avaliação ambiental de natureza estratégica, 

concebido como uma estrutura flexível de elementos essenciais, que atua 

estrategicamente como um papel facilitador no processo de decisão, 

acrescentando valor a esse processo.” 

(Partidário, 1999 e 2000) 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), enquanto instrumento de natureza 

estratégica, tem como um dos seus objetivos a integração de considerações 

ambientais ao nível da formulação de políticas, planos e programas (PPP). A fim 

de garantir esta integração, a AAE necessita de identificar e compreender o 

papel das principais instituições envolvidas e avaliar as necessidades e 

possibilidades de fortalecimento e mudança institucionais. 

As possibilidades de fortalecimento e mudança institucionais estão intimamente 

relacionadas com a capacitação. A capacidade institucional abrange, por um 

lado, as funções que as instituições devem ter competência para executar e, 

por outro lado, os recursos e as estruturas de que precisam para atingir esse fim 

(Bhagavan et al., 2004).  

As estruturas necessárias e referidas acima incluem as regras, os valores, os 

comportamentos e as relações que as instituições estabelecem. Desta forma, a 

relação estabelecida entre elas e com o público torna-se um aspeto essencial 

na capacitação em AAE. Ao tornar o processo o mais envolvente e 

comunicativo possível assegura-se, por um lado, a partilha de conhecimento e 

o trabalho em rede que permitem a criação de uma visão integrada e de 

processos participativos adequados ao problema e aos momentos críticos de 
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decisão, e por outro, a cooperação informal e as iniciativas voluntárias entre 

instituições (Partidário, 2012). 

No entanto, a maior parte das revisões de eficácia da AAE estão centradas na 

parte procedimental e normativa (Aschemann et al., 2015), ou seja, se o 

processo adotado reflete os procedimentos e normas institucionais e se vai ao 

encontro das expectativas dos agentes envolvidos (Pope et al., 2018), e pouca 

atenção tem sido dada à parte de pluralismo e de aprendizagem e 

conhecimento subjacentes ao processo. O pluralismo relaciona-se com a forma, 

e a medida, em que as partes interessadas são integradas no, e satisfeitas pelo, 

processo de AAE e a aprendizagem e conhecimento foca-se na forma, e na 

medida, em que o processo de AAE facilita a aprendizagem instrumental e 

conceptual (Pope et al., 2018).  

A presente dissertação pretende focar-se na revisão da AAE nos âmbitos do 

pluralismo e da aprendizagem seguindo, para o efeito, o modelo de 

pensamento estratégico desenvolvido por Partidário (2012). Este modelo 

baseia-se em pensamento sistémico, processos políticos, multiplicação do 

conhecimento, rede de atores, diálogo, cooperação intersectorial e 

governança e organiza-se em quatro componentes: técnica, processual, 

institucional e comunicação e envolvimento.  

Para o tema da capacidade institucional em AAE, as componentes 

institucionais e de comunicação e envolvimento representam um papel 

essencial. A componente institucional é fundamental para compreender o 

contexto institucional para a decisão e implica uma análise e alteração 

institucional, conforme esta seja necessária ou apenas resultante da dinâmica 

política, e expressa a capacidade de influência na decisão ao longo do tempo. 

A componente de comunicação e envolvimento é vital para assegurar as já 

referidas partilha de conhecimento, trabalho em rede, envolvimento de 

agentes e participação pública (Partidário, 2012). 
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1.1. Objetivos 

 

A eficácia da AAE depende de um processo adaptativo, iterativo e contínuo 

focado em fortalecer as instituições, a governação e os processos de tomada 

de decisão ao invés de ser uma abordagem técnica e linear focada nos 

impactes como muitas vezes se sucede na AIA. 

As instituições públicas, nomeadamente as que integram as autoridades 

ambientais responsáveis pelo processo de verificação da qualidade da AAE, 

têm um papel crucial na contribuição para o desenvolvimento, comunicação 

e conclusão da AAE. Desta forma, avaliar a capacidade institucional existente 

é fundamental para se obter um diagnóstico completo da forma como a AAE 

está a ser aplicada e desenvolvida.  

Neste sentido a presente dissertação tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da capacitação institucional em AAE em Portugal, através da 

caracterização e discussão das capacidades atualmente existentes, 

ambicionando que, futuramente, haja o seu fortalecimento para a gestão de 

efeitos e oportunidades ambientais. 

São objetivos específicos desta dissertação reportar sobre: 

- A identificação de critérios que revelem a adoção de boas práticas 

relativamente ao envolvimento e participação institucional nos processos 

de AAE, de acordo com as orientações internacionais, incluindo as 

orientações presentes no Guia de Melhores Práticas para AAE, publicado 

pela APA em 2012; 

- A revisão e avaliação de pareceres técnicos relativos aos 11 planos 

setoriais e de ordenamento do território considerados; 

- A análise das respostas obtidas a um questionário sobre a caracterização 

da capacidade institucional, dirigido às Entidades com Responsabilidade 

Ambiental Específica (ERAE); 

- A elaboração de comentários sobre as oportunidades e os 

constrangimentos identificados no conjunto de pareceres e respostas 

apreciados, e a proposta de medidas de melhoria dos mesmos.   
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É importante frisar que este estudo foi conduzido para que os seus resultados 

sejam o mais representativos possível e que as observações e conclusões aqui 

expressas se baseiam em informações recolhidas em questionários online e 

revisão de casos de estudo. 

 

A Figura 1 resume os objetivos desta tese. 
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Figura 1. Objetivos da dissertação 
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1.2. Motivação 

 

“In the SEA literature, frameworks for evaluating SEA effectiveness or 

performance have been widely discussed since mid-1990s (…). Comparatively, 

less case information is available on quality and effectiveness of actual 

stakeholder and public engagement in SEA practice.” 

(Aschemann et al., 2015) 

A menos que a AAE acrescente valor ao planeamento e à tomada de decisões, 

será cada vez mais ignorada e marginalizada e, com o tempo, removida como 

um obstáculo indesejado. É compreensível que, no seu início, a AAE não tenha 

proporcionado benefícios ótimos. Contudo, ao longo do tempo, com maior 

capacitação, orientação, partilha de conhecimento e maior acesso e 

replicação de exemplos de boas práticas, a AAE poderá tornar-se mais eficaz.  

É neste contexto que surge o interesse em estudar a capacidade institucional 

da AAE em Portugal. É necessário explorar e tentar perceber a perceção das 

entidades envolvidas no processo de consulta, no que diz respeito ao 

conhecimento e experiência que possuem e à relação que estabelecem entre 

elas, e o que entendem pelo seu papel e contributo no planeamento e na 

decisão.  

A vontade de descobrir a diferença entre a perceção das entidades sobre o 

seu contributo para o processo de consulta institucional em AAE em Portugal e 

uma análise da sua capacidade é a motivação para a realização deste estudo. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

Este primeiro capítulo fez uma introdução inicial ao problema estudado ao 

longo desta dissertação, contemplando os seus objetivos inerentes. 

O capítulo 2 aborda o tema da avaliação ambiental estratégica e da 

capacidade institucional, sendo igualmente apresentada a revisão de literatura, 

a nível nacional e internacional.  
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O capítulo 3 faz referência à metodologia e critérios de avaliação utilizados 

bem como explicita a amostra dos pareceres técnicos e dos questionários 

considerados na análise. 

O capítulo 4 contempla os resultados da avaliação ao nível da revisão dos 

pareceres e dos questionários realizados às ERAE. 

O capítulo 5 apresenta a síntese e discussão dos resultados e, por último, o 

capítulo 6 resume as principais conclusões do trabalho desenvolvido ao longo 

desta dissertação, e deixa algumas observações finais para estudos futuros 

nesta área de pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL 
 

 

2.1. A Avaliação Ambiental Estratégica 
 

2.1.1. Contexto histórico, abordagens e modelo de aplicação 

 
A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) foi formalmente desenvolvida no US 

National Environmental Policy Act de 1969 com a intenção de promover 

esforços que preveniriam danos no ambiente, recorrendo a uma abordagem 

sistemática e interdisciplinar, por forma a garantir que os aspetos ecológicos 

teriam uma apropriada consideração na tomada de decisão ao mesmo nível 

das considerações técnicas e económicas (Wathern, 1988).  

No entanto, a necessidade de um instrumento que possibilitasse a avaliação de 

certas Políticas, Planos e Programas (PPP), e não somente de projetos, começou 

a ser discutida desde cedo. A nível Europeu iniciou-se a discussão da 

necessidade de existir uma Diretiva que abrangesse tanto uma avaliação 

ambiental de projetos como ações estratégicas. 

Em Junho de 1985 a AIA foi legalmente introduzida na União Europeia (UE) mas, 

apesar de mostrar sucesso quando aplicada a determinados projetos, provou-

se ineficaz quando aplicada a decisões mais estratégicas (Vicente, 2007). A 

incapacidade da AIA de se adaptar a essas decisões prendia-se com 

(Partidário, 2000): 

- O timing das decisões – a AIA não se adequa a processos de decisão 

estratégica, caracterizados por uma sequência de pequenas decisões 

incrementais; 
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- A natureza das decisões – a natureza das decisões políticas e de 

planeamento, sendo menos concreta e mais vaga, é um 

constrangimento à AIA enquanto instrumento pragmático e de 

execução; 

- O nível de informação – os níveis de incerteza associados aos PPP são 

incompatíveis com a necessidade de informação e conhecimento 

associada à AIA. 

Desta forma, a necessidade de moldar a AIA ao nível da política e do 

planeamento de modo a integrar as considerações de sustentabilidade e 

decisões estratégicas, levou ao desenvolvimento da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), mencionada pela primeira vez por Wood e Djeddour em 1989. 

Os autores introduziram o conceito no contexto de um projeto europeu de 

investigação como uma “avaliação ambiental adequada a políticas, planos e 

programas com uma natureza mais estratégica do que aquelas aplicadas a 

projetos individuais, diferindo destas em diversos aspetos importantes” (Wood e 

Djeddour, 1989). 

Em coerência com o acima exposto, tem-se um entendimento que tem sido 

defendido na última década que considera a AAE como um instrumento de 

avaliação ambiental de natureza estratégica, concebido como uma estrutura 

flexível de elementos essenciais, que atua estrategicamente com um papel 

facilitador no processo de decisão, acrescentando valor a esse processo 

(Partidário, 1999 e 2000). 

Mais recentemente, Partidário (2012) define a AAE como um instrumento de 

natureza estratégica que ajuda a criar um contexto de desenvolvimento 

sustentável, através da integração de questões ambientais e de 

sustentabilidade no processo de decisão e da avaliação de opções de 

desenvolvimento estratégicas consoante as condições de contexto. 

A AAE relaciona-se com questões complexas, em múltiplas escalas de espaço 

e tempo, envolvendo uma variedade de agentes e, consequentemente, 

múltiplas perspetivas e expectativas. Desta forma, a abordagem defendida por 

Partidário (2012) responde melhor a estas questões uma vez que segue o 

modelo de pensamento estratégico caracterizado por manter uma visão sobre 

objetivos de longo prazo, pela flexibilidade para lidar com sistemas complexos, 
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pela capacidade de adaptação a contextos e circunstâncias dinâmicos e por 

ser fortemente focalizado no que realmente importa num contexto mais amplo 

(em termos de tempo, espaço e perspetivas). 

A presente dissertação segue igualmente a perspetiva deste modelo. De 

acordo com o referido anteriormente, a capacidade institucional abrange as 

competências, os recursos e as estruturas que as instituições devem possuir para 

executar as suas funções com sucesso. O modelo de pensamento estratégico 

ajuda ao desenvolvimento das capacidades institucionais uma vez que 

promove a alteração de mentalidades e a criação de uma cultura estratégica 

no processo de decisão, promovendo a cooperação e o diálogo institucionais 

(Partidário, 2012), e tem subjacente uma componente de aprendizagem que é 

essencial à capacitação. 

 

2.1.2. Benefícios e constrangimentos 
 

A aplicação da AAE tem benefícios quer para os processos de tomada de 

decisão, quer para os resultados dos processos de desenvolvimento. Ajuda a 

compreender os contextos ambientais e de sustentabilidade que permitem 

apoiar um processo de decisão informado e que identificam novas 

oportunidades, e uma análise sistemática e completa das opções de 

desenvolvimento. Ajuda igualmente a garantir que a gestão prudente dos 

recursos naturais e do ambiente fornece bases de crescimento económico 

sustentável o qual, por sua vez, promove a estabilidade política. A AAE pode 

também ajudar no envolvimento e compromisso das partes interessadas por 

uma governança melhorada, facilitar a cooperação transfronteiriça em torno 

de recursos ambientais partilhados e contribuir para a prevenção de conflitos. 

Enquanto processo contínuo, iterativo e adaptativo, a AAE centra-se no 

fortalecimento das instituições e da governação. Não se trata de um sistema 

isolado nem de uma abordagem linear e técnica, mas sim de um instrumento 

que acrescenta valor aos sistemas já existentes e reforça a sua eficácia ao 

avaliar e capacitar as instituições e os sistemas de gestão ambiental. Resumindo, 

a AAE apresenta várias razões pelas quais é importante (Partidário, 2012):  
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- “Promove e ajuda a compreender os desafios de sustentabilidade, 

incorporando uma perspetiva integrada no momento inicial de 

formulação de políticas e processos de planeamento; 

- Apoia processos de decisão estratégicos, definindo condições favoráveis 

para o desenvolvimento; 

- Facilita a identificação e discussão de opções de desenvolvimento e 

fornece orientações para ajudar o desenvolvimento a seguir as trajetórias 

sustentáveis; 

- Informa os planeadores, os decisores e o público afetado quanto à 

sustentabilidade das decisões estratégicas, assegurando um processo 

democrático de tomada de decisão, reforçando a credibilidade das 

decisões; 

- Incentiva a vontade política, estimula a mudança de mentalidades e 

cria uma cultura de tomada de decisão mais estratégica.” 

No entanto, a AAE apresenta alguns constrangimentos. Para além de poder ser 

vista como uma extensão da AIA para facilitar as decisões estratégicas ao nível 

dos planos e programas (Monteiro, 2011), existe igualmente a preocupação de 

consumir tempo, dinheiro e outros recursos ao processo de decisão, atrasando 

o desenvolvimento do mesmo (Dalal-Clayton e Sadler, 2004) e de ser um entrave 

ao processo decisório, levando a que se cultive uma postura de obrigação legal 

perante o instrumento, caracterizada por uma ausência de pensamento 

estratégico e deficiente avaliação dos problemas. 

Fomentar um espírito de iniciativa, positivo e construtivo, de aprendizagem e de 

melhoria, criativo e encorajador é necessário para que a AAE se torne um 

instrumento proactivo e em que todos os atores envolvidos confiam e 

reconhecem o seu valor acrescentado.  
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2.2. A Avaliação Ambiental Estratégica em Portugal 
 

A AAE, com cerca de 11 anos de existência em Portugal, conta com uma 

abordagem do regime jurídico nacional assente em princípios de flexibilidade 

(pronúncia obrigatória mas não vinculativa das ERAE), de transparência 

processual (demonstração da forma como foram consideradas as pronúncias 

e a participação pública; divulgação de informação), de responsabilização 

das entidades promotoras dos planos e programas, e de ausência de uma 

figura de regulador.  

A Diretiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados Planos 

e Programas no Ambiente está transposta em Portugal, no caso geral, 

pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, e no caso 

específico dos Instrumentos de Gestão Territorial, pelo Decreto-Lei n.º 80/2015. 

Analisando o Relatório do Estado do Ambiente (REA) de 2018 (APA, 2018) e a 

apresentação elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente para a 

Conferência Comemorativa dos 10 anos da AAE em Portugal (Cabral, 2017), 

pode retirar-se a informação de que entre Junho de 2007, data de entrada em 

vigor do atual Regime Jurídico relativo à AAE, e Dezembro de 2017: 

- A APA instruiu cerca de 690 procedimentos de AAE;  

- Da totalidade dos procedimentos, apenas 255 declarações ambientais 

(DA) (correspondente a aproximadamente 38%) foram formalmente 

enviadas à APA; 

- Dos procedimentos com DA, a APA tomou conhecimento de 160 

Relatórios Ambientais (RA), não tendo sido, no entanto, consultada sobre 

a totalidade deste número. 

Esta diferença nos números pode ser explicada pela falta de seguimento de 

passos processuais previstos ou ser o reflexo da ausência de uma entidade com 

papel regulador. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74098085/view?w=2011-05-04
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/287088/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/maximized
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Observando o número total de DA formalmente enviadas à APA, verifica-se que 

cerca de 84% diz respeito a Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito 

municipal (120 PDM, 33 PU e 65 PP), e as restantes a IGT de âmbito nacional (13% 

a Planos e Programas Setoriais e 3% a Programas Operacionais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Declarações ambientais de Planos e Programas que deram entrada na 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entre 2007 e 2017, por ano.  

Fonte: APA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Declarações ambientais de Planos e Programas que deram entrada na 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entre 2007 e 2017, por tipologia.  

Fonte: APA, 2018 
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Figura 4. Declarações ambientais de Planos e Programas que deram entrada na 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entre 2007 e 2017, por tipologia.  

Fonte: APA, 2018 

 

Como se pode verificar através das figuras acima representadas, o ano de 2015 

mostra um número consideravelmente mais elevado de PDM sujeitos a AAE, o 

que se deve ao elevado número de PDM publicados no Diário da República, 

em resultado das alterações legislativas previstas no novo Regime Jurídico 

relativo aos IGT. 

Periodicamente, a APA prepara relatórios que avaliam a qualidade da AAE 

através da apreciação global da conformidade dos Relatórios Ambientais. A 

Tabela 1 mostra, sucintamente, as principais conclusões desses relatórios (Cabral, 

2017). 
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Tabela 1. Principais conclusões dos relatórios periódicos da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) no âmbito da qualidade da AAE. Fonte: Cabral, 2017 

1º Relatório (2010) 2º Relatório (2013) 3º Relatório (2016) 

 Período: Junho de 

2007 e Dezembro de 

2009; 

 Mais de 50% da 

amostra correspondia 

a PP; 

 Cumpriam os 

requisitos legais mas 

não implementavam 

as boas práticas. 

 Período: Junho de 2010 e 

Dezembro de 2012; 

 Cerca de 90% da amostra 

correspondia a PMOT; 

 A metodologia proposta do 

1º guia de boas práticas era 

maioritariamente cumprida; 

 A principal lacuna prendia-

se com a ausência de 

apresentação de 

alternativas para além da 

“alternativa zero”. 

 Período: Junho de 2013 e 

Dezembro de 2015; 

 Maioritariamente as boas 

práticas propostas nos 

guias metodológicos 

eram aplicadas e os 

requisitos legais eram 

cumpridos; 

 As principais lacunas 

correspondiam à 

ausência de referência 

às ERAE a consultar e à 

ausência de alternativas. 

 

No relatório mais recente, a APA verifica que os principais pontos fortes  em 

termos de critérios de cumprimento de legislação e de guias de orientação 

são (Cabral, 2017): 

- Definição de fatores críticos para a decisão (FCD); 

- Avaliação de riscos e oportunidades; 

- Definição do Quadro de Referência Estratégico (QRE). 

No que aos pontos fracos diz respeito, aponta-se (Cabral, 2017): 

- Descrição das alternativas do PPP;  

- Designação das autoridades a consultar. 

A AAE, para além de avaliar os impactes ambientais das políticas, planos e 

programas propostos, pretende igualmente avaliar visões alternativas e 

intenções de desenvolvimento incorporadas em PPP, assegurando a completa 

integração das considerações biofísicas, económicas, sociais e políticas 

relevantes (Partidário, 1999), e adotar uma abordagem centrada na decisão 

que dá mais atenção ao contexto institucional (Nilsson e Dalkmann, 2001). Assim, 
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relativamente ao último ponto fraco identificado pela APA, este parece sugerir 

a existência de uma lacuna no estabelecimento de responsabilidades 

institucionais que interferem, por sua vez, na cooperação institucional e no 

envolvimento de agentes que são duas componentes que integram a 

capacitação institucional. 

A informação acima descrita é apoiada pela Figura 5 que mostra a 

percentagem de Relatórios Ambientais analisados em termos da conformidade 

legal e da aplicação das boas práticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Verificação da conformidade legal e da aplicação das boas práticas dos 

Relatórios Ambientais. Fonte: A AAE em Portugal nos últimos 10 anos, Conferência 

Comemorativa. APA, 2017 

 

Globalmente, a APA identifica que há uma preocupação em cumprir os 

requisitos legais em matéria de AAE, não se recorrendo sempre, no entanto, a 

boas/melhores práticas. Muitos dos procedimentos de AAE continuam a seguir 

uma abordagem tradicional de AIA ao invés de seguir uma visão estratégica 

como recomendam as boas práticas (Cabral, 2017). 

No que diz respeito à AAE e ao processo de decisão, muitos dos processos de 

avaliação ambiental estratégica são realizados posteriormente ao plano ou 

programa, não seguindo o modelo centrado na decisão como adotado no 

Guia de Melhores Práticas para AAE da APA, o que desvirtua o principal objetivo 

do instrumento de avaliação e não potencia as suas mais-valias. 
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Recentemente, no dia 7 de Setembro de 2018, a APA organizou um debate 

sobre “A Eficácia da AAE em Portugal” com o objetivo de entender a influência 

da AAE em processos de desenvolvimento e o seu valor para as autoridades 

ambientais e demais agentes. O debate contou com a presença de várias 

entidades (entre elas a Agência Portuguesa do Ambiente, Redes Energéticas 

Nacionais, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, 

Administração da Região Hidrográfica, Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, Administração Regional de Saúde, Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, entre outras) e concluiu que: 

- Continua a haver uma postura de obrigatoriedade perante o instrumento 

da AAE o que impede que todas as suas vantagens e mais-valias sejam 

reconhecidas e potencializadas; 

- É necessário mudar a prática atual da AAE, cultivando as boas práticas 

e um espírito de iniciativa, criatividade, encorajamento, aprendizagem, 

melhoria, positivo e construtivo; 

- A participação pública é muito reduzida, o que se pode dever a uma 

falta de cultura participativa e também ao sentimento de que a 

participação influencia pouco o resultado dos processos de 

planeamento;  

- Os potenciais de capacitação, quer ao nível das técnicas de consulta 

pública e institucional, quer ao nível do planeamento, não estão a ser 

totalmente explorados uma vez que os próprios potenciais da AAE não o 

estão a ser; 

- Os profissionais de AAE, de acordo com um questionário inserido no 

âmbito de um projeto de investigação em curso sobre a eficácia da AAE 

em Portugal, avaliam a capacitação técnica (de autoridades 

ambientais, ERAE, planeadores e consultores) para o uso da AAE como 

média-alta e a capacitação institucional (incluindo a colaboração entre 

entidades para a tomada de decisão, a motivação das entidades para 

melhorar a AAE e a capacidade do público em contribuir para a AAE) 

como baixa. 

- Os fatores de sucesso para a eficácia da AAE são a inovação, a 

criatividade, o diálogo, a abertura de espírito, a mudança de cultura, o 
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desenvolvimento de capacidades e a adoção de uma postura 

estratégica. Reconhece-se que o processo de aprendizagem é muito 

importante para a mudança de cultura e de mentalidades e que é 

necessário replicar os casos de boas práticas e investir mais em atividades 

(sejam elas fóruns de discussão, workshops, debates, entre outros) que 

tragam a AAE para a ordem do dia. 
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2.3. O pensamento estratégico em AAE 
 

O pensamento estratégico em AAE implica abordar a AAE de forma diferente 

do que tem sido a teoria e prática tradicionais. Desde os primeiros dias, 

Partidário (1996) argumentou que 'a AAE deve abordar a componente 

estratégica em qualquer um dos instrumentos de decisão incorporados no seu 

âmbito’ e que a AAE deve procurar agregar valor à tomada de decisão como 

um movimento estratégico para integrar questões ambientais e de 

sustentabilidade em processos de desenvolvimento. 

O pensamento estratégico, como norma de orientação, pode ajudar a dar 

significado a ambientes complexos como aqueles aos quais a AAE se aplica. 

Permite usar o pensamento prospetivo ao abordar as consequências das 

decisões, com o propósito de ajudar a assegurar a adaptação a novos desafios 

decorrentes de mudanças em um ambiente incerto e complexo. 

A incerteza é uma característica inerente à AAE. Está presente em diversas fases 

do processo, seja no entendimento do contexto e no estabelecimento da 

focagem estratégica, ou em outros aspetos da implementação do plano. 

Algumas AAE fornecem informações sobre quão adequados e precisos são os 

dados que utilizam mas, no entanto, a maioria das AAE não identifica nem 

documenta claramente as incertezas (Therivel et al., 2015). Contudo, em vez de 

procurar identifica-las e minimiza-las, outra abordagem passa por gerir a 

mudança e a incerteza. A gestão da incerteza envolve a criação de sistemas 

que tenham capacidade de adaptação para lidar com o choque da 

perturbação e facilitar a reorganização, e requer também uma abordagem 

adaptativa, na qual os planos podem ser modificados, a partir do momento em 

que novas visões e conhecimento são obtidos a partir da experiência e da 

pesquisa. 
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Desta forma, a AAE numa abordagem de pensamento estratégico, visa três 

objetivos concretos:  

- Encorajar a integração ambiental e de sustentabilidade, estabelecendo 

as condições para acomodar futuras propostas de desenvolvimento; 

- Acrescentar valor ao processo de decisão, discutindo as oportunidades 

e os riscos das opções de desenvolvimento e transformando os 

problemas em oportunidades; 

- Alterar mentalidades e criar uma cultura estratégica no processo de 

decisão, promovendo a cooperação e o diálogo institucionais e 

evitando conflitos. 

Coerente com o acima exposto tem-se o modelo de pensamento estratégico 

desenvolvido por Partidário (2012) e adotado na presente dissertação. Este 

modelo baseia-se no pensamento sistémico, em processos políticos, 

multiplicação do conhecimento, rede de atores, diálogo, cooperação 

intersectorial e governança, e organiza-se em quatro componentes de forma a 

integrar os processos de planeamento e avaliação: 

- Uma componente técnica que suporta a definição de objetivos, metas 

e indicadores, identifica os estudos a realizar para cada fator a avaliar, 

reúne informação face à disponibilidade de dados, e escolhe técnicas 

que se adequem à avaliação; 

- Uma componente processual que garante a interligação e articulação 

entre o processo decisório e da AAE, e estabelece regras para a gestão 

da integração dos processos; 

- Uma componente institucional que compreende o contexto institucional 

através da análise e alteração institucional, e expressa a capacidade de 

influência na decisão ao longo do tempo. Distingue, ainda, entre as 

regras formais (responsabilidades estabelecidas, capacidade de 

decisão, regras de governança, exigências legais e regulamentares e 

normas de implementação) e as regras informais (o modo como as coisas 

funcionam realmente na prática); 

- Uma componente de comunicação que assegura a partilha de 

informação e interseção das múltiplas perspetivas, promove uma visão 
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integrada e processos participativos adequados ao problema, aos 

timings e aos atores a envolver, e permite a criação de processos de 

aprendizagem. 

A uma abordagem estratégica deste tipo estão associadas várias 

características como a consideração de cenários alternativos no 

desenvolvimento de ações futuras, a adoção de perspetivas de longo prazo, 

flexibilidade e vulnerabilidade às mudanças por fatores externos, trabalhar com 

tendências, e elevados níveis de incerteza. A AAE, numa abordagem 

estratégica, desempenha três funções fundamentais no processo de decisão 

(Partidário, 2012): 

- Integração: das questões ambientais e de sustentabilidade em processos 

estratégicos; 

- Avaliação: das opções estratégicas relativamente às oportunidades e 

riscos; 

- Validação: do desempenho da AAE. 

A aplicação de um modelo de pensamento estratégico devolve um conjunto 

de resultados que preenchem os requisitos legais mas que sobretudo são um 

incentivo às boas práticas e contribuem para a mudança da cultura de 

mentalidades (que muitas vezes olha para a AAE enquanto requisito legal e 

adota uma abordagem tipo AIA e nem sempre reconhece a mais-valia e o valor 

do instrumento para o processo decisório).  
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2.4. Capacidade institucional e governança 
 

“O desenvolvimento de capacidades baseia-se no aproveitamento e 

aumento das capacidades existentes. Um primeiro passo consiste na 

identificação e plena utilização das competências, consultoria e capacidade 

de investigação nacionais.” 

(OCDE, 2012) 

 

A integração do ambiente no planeamento estratégico e na tomada de 

decisões implica que as principais questões ambientais sejam adotadas na 

formação e formulação de políticas e, para tal, é vital focar-se no papel das 

instituições no desenvolvimento de uma AAE. Para além disto, outras questões-

chave que também merecem um foco para garantir resultados ambiental e 

socialmente sustentáveis incluem a compreensão do processo político, a 

identificação de prioridades ambientais, o fortalecimento da representação 

das partes interessadas, a análise e o fortalecimento de capacidades 

institucionais, a análise e a mitigação das restrições institucionais, o 

fortalecimento da responsabilidade social e a garantia da aprendizagem social 

(Slunge et al., 2009). 

A partir deste contexto que olha para a AAE através de uma perspetiva 

institucional, o Banco Mundial desenvolveu uma abordagem para avaliar e 

fortalecer as instituições na integração das questões ambientais nas políticas, 

baseada em seis etapas (World Bank, 2008): 

i. Compreender a formação de políticas e potenciais janelas de 

oportunidade para influenciar a tomada de decisão; 

ii. Início do diálogo com as partes interessadas; 

iii. Identificação de questões ambientais chave; 

iv. Identificação e seleção de prioridades ambientais; 

v. Avaliação institucional; 

vi. Formulação de ajustes de políticas e instituições. 
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Conforme descrito na Figura 6, o modelo do Banco Mundial assume que, 

seguindo as seis etapas apresentadas acima, as possibilidades de alcançar o 

objetivo de integrar considerações ambientais na formulação e 

implementação de políticas poderiam ser consideravelmente maiores. 

 

 

No âmbito do estudo da capacidade institucional em AAE, interessa olhar com 

maior detalhe para a avaliação institucional referida. Desde logo impõe-se a 

pergunta: o que são na realidade instituições? A literatura sobre o tema é muito 

rica e complexa e existem várias definições diferentes de instituições. Uma das 

mais famosas é apresentada pelo vencedor do Nobel, Douglas North, que diz 

que “as instituições são as restrições humanamente concebidas que estruturam 

as interações políticas, económicas e sociais. São compostas por restrições 

formais (regras, leis, constituições, entre outros), restrições informais (tais como 

normas de comportamento, convenções, códigos de conduta) e pelas suas 

características de cumprimento” (North, 1994). 

Numa tentativa de desenredar a visão ampla das instituições enquanto 

restrições formais e informais em unidades analíticas mais tangíveis, o Banco 

Mundial, no relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (World Bank, 2003), 

descreve as instituições como um continuum que, do lado informal se estende 

desde a confiança e outras formas de capital social até às redes de 

Figura 6. Modelo conceptual de uma AAE centrada nas instituições: etapas, resultados 

e objetivos. Fonte: Banco Mundial, 2008 
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coordenação, e do lado formal incluem leis e regras codificadas, bem como 

organizações formais, sejam elas tribunais ou agências governamentais (Figura 

7). 

 

As instituições, enquanto elementos cruciais para o desenvolvimento, devem 

desempenhar três funções principais para contribuir para um desenvolvimento 

sustentável (World Bank, 2003):  

i. Captar sinais sobre as necessidades e problemas, o que envolve gerar 

informação, dar voz aos cidadãos, dar resposta ao feedback e fomentar 

a aprendizagem; 

ii. Equilibrar os interesses negociando mudanças e acordos e evitando 

impasses e conflitos;  

iii. Executar e implementar soluções respeitando os acordos. 

Para que as instituições possam desempenhar as funções acimas indicadas, é 

necessário compreender o contexto institucional, o que implica não só uma 

análise institucional mas também alteração institucional, conforme seja 

necessária ou resultante da dinâmica política. No entanto, parece haver uma 

certa dificuldade na mudança das instituições, em parte explicada pela 

natureza lenta da mudança das normas, bem como à sua importância na 

aplicação das restrições formais. Embora as restrições formais possam ser 

alteradas facilmente, as restrições informais, geralmente, são alteradas apenas 

gradualmente (North, 1994).  

Figura 7. Instituições enquanto restrições formais e informais. Fonte: Banco 

Mundial, 2003 



24 
 

Desta forma, cultivar a mudança de mentalidades ao nível institucional, 

trabalhando sobretudo em alterar as restrições formais, como os valores 

partilhados, as normas e as tradições, torna-se essencial para que as instituições 

possam tornar-se mais capazes e mais adaptadas aos contextos de incerteza e 

de estratégia subjacentes ao processo de avaliação ambiental estratégica. 

É igualmente importante discutir o conceito de capacitação. Em Avaliação de 

Impactes este conceito tem sido abordado por vários autores. Kolhoff et al. 

(2018) referem-se à capacitação como “a capacidade de uma organização 

(…) para atingir os seus interesses e objetivos”, enquanto que outros autores se 

referem ao conceito como “a capacidade de uma organização para 

funcionar como uma entidade resiliente, estratégica e autónoma” (Kaplan, 

1999) ou como “a combinação emergente de atributos que permitem que um 

sistema humano crie valor de desenvolvimento”, ou seja, a capacidade de um 

sistema para criar valor (Morgan, 2006).  

Esta última perspetiva olha para as capacidades a um nível mais institucional, 

como um sistema incutido de valores, em que o contexto cultural e os sistemas 

de governança interessam (Monteiro et al., 2018). Esta é a visão adotada para 

este estudo, em que a capacitação em AAE é definida pela capacidade que 

os sistemas de AAE têm para agregar valor à tomada de decisão  (Partidário, 

2000). A capacidade é moldada pelo sistema dominante de valores, de modo 

a realizar e alcançar o propósito pretendido de colocar os valores da 

sustentabilidade no centro do processo decisório (Partidário, 2005; Partidário e 

Wilson, 2011; Cashmore e Partidário, 2016. Partidário (2005) destaca as 

“motivações que podem possibilitar o papel positivo da AAE”, Partidário e Wilson 

(2011) relacionam o desempenho da AAE com as capacidades institucionais, 

enquanto Cashmore e Partidário (2016) identificam a mentalidade dos políticos 

e o contexto cultural da decisão como fatores relevantes na construção de 

capacidades em AAE). 

Fazendo uma revisão dos relatórios da CE relativos à aplicação da Diretiva AAE, 

e no que diz respeito à eficácia das disposições e procedimentos institucionais, 

encontram-se algumas, embora poucas, informações acerca da cultura de 

mentalidades existente nas instituições dos vários Estados-Membros.  
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Embora o relatório de 2009 aponte que “não foi possível concluir nada em 

relação à eficácia das disposições legais e institucionais, já que as experiências 

até agora são limitadas demais para fornecer evidências confiáveis” (COWI, 

2009, 130), o relatório de 2016, por sua vez, indica que “os profissionais de AAE 

consultados para o estudo concordaram que os Relatórios Ambientais são 

frequentemente excessivamente abrangentes e não suficientemente 

adaptados às necessidades de avaliação, o que resulta em ineficiência. 

Atribuem principalmente esta fraqueza a (…) uma tendência por parte das 

autoridades de seguir os requisitos (…) de forma muito conservadora”. 

Acrescenta ainda que “em muitos Estados-Membros, as autoridades, 

particularmente a nível local, continuam a não ter (…) compreensão dos 

requisitos administrativos da AAE (…) afetando assim a [sua] qualidade. Essas 

autoridades menos conscientes deveriam ser apoiadas (…) por exemplo, por 

meio de programas de capacitação e formação, disponibilização de 

documentos de orientação específicos, listas de verificação e modelos padrão” 

(Milieu, 2016, 123). 

Mais recentemente, Monteiro et al. (2018) conduziram um estudo cujo objetivo 

era entender se, e como, o contexto de governança pode influenciar o sistema 

e a institucionalização da AAE e a capacidade desta em alcançar os seus 

objetivos. A metodologia de pesquisa baseou-se em seis casos de países com 

um sistema de AAE estabelecido, sendo um deles Portugal. As conclusões 

expressas no estudo indicam que, em Portugal, apesar da orientação nacional 

que promove uma metodologia de AAE baseada no pensamento estratégico 

(Partidário, 2012), a utilização de uma AAE baseada na AIA ainda prevalece e 

que, embora a nova terminologia estabelecida no guia de orientação seja 

amplamente utilizada a pedido das autoridades, o espírito e a filosofia de 

avaliação não mudaram na prática. 

Estes resultados indicam uma lacuna na capacitação e no compromisso de 

conduzir uma AAE estratégica, possivelmente devido à falta de conhecimento, 

incentivos e disposição para agir o que, por sua vez, se traduz na dificuldade de 

implementar o instrumento na prática (Monteiro et al., 2018).  

Outra razão que pode estar por detrás da dificuldade em adotar o pensamento 

estratégico da AAE em Portugal é a centralização do poder e das 
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responsabilidades. Esta pode diminuir a autonomia para atuar, a qual está 

ligada a níveis mais baixos de competências para realizar a AAE, a resistências 

a mudanças em ambientes institucionais e a uma menor capacidade de 

responder a mudanças que reflitam limites na autonomia institucional (Monteiro 

et al., 2018). A autonomia é um elemento essencial na institucionalização, 

representando a capacidade das instituições para tomar e implementar as suas 

próprias decisões (Peters, 2012).  

Desta forma, e coerente com o acima exposto, realça-se a necessidade de 

uma mudança de cultura dos intervenientes, para que, ao nível institucional, se 

deixe de ter uma postura demasiado conservadora em prol de uma atitude 

mais flexível e adaptável aos diversos contextos.  

Esta mudança de cultura e de mentalidades pode ser alcançada através do 

desenvolvimento de capacidades, desenvolvimento esse que é 

profundamente dependente das condições de aprendizagem. Essas envolvem 

condições técnicas e institucionais, apoiadas pelos recursos necessários. A 

capacitação institucional requer um compromisso de longo prazo para 

acompanhar a evolução das tendências ao longo do tempo, uma vez que 

existe uma necessidade sistemática de reajustes institucionais. 

Mas ao mesmo tempo que é necessária capacitação para a aplicação da AAE, 

a própria AAE fornece o potencial para o desenvolvimento de capacidades na 

tomada de decisões complexas (OCDE, 2012). A AAE apoia a boa governação 

ao contribuir, por exemplo, para a maior responsabilidade das decisões, maior 

envolvimento do público e mais transparência. Por outras palavras, a AAE não 

é “um fim em si mesma”. Pode ser catalisadora de um sistema de governança 

eficaz (OCDE, 2012). 
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2.5. Participação pública e envolvimento de stakeholders em AAE 
 

Tal como referido no subcapítulo anterior, uma das funções das instituições 

enquanto elementos para o desenvolvimento é o de captar sinais sobre as 

necessidades e problemas, o que envolve, entre outras atividades, dar voz aos 

cidadãos (World Bank, 2003). Desta forma, a participação do público e das 

partes interessadas pode comportar-se como uma componente importante 

para a capacitação institucional, uma vez que quanto maior for o envolvimento 

de todos os intervenientes no processo, maior poderá ser a vontade de fazer 

melhor e de reconhecimento do valor de cada um deles.  

Durante a última década, o debate sobre a AAE em geral, e sobre o 

envolvimento das partes interessadas e do público em particular, tem sido palco 

de uma análise mais profunda em vários campos de pesquisa. Ao disponibilizar 

as informações acerca do planeamento a, pelo menos, uma sessão de 

participação pública, a AAE contribui desde logo para a transparência e a 

democratização da tomada de decisões. As decisões tomadas por meio de um 

processo aberto e participativo podem fornecer informações adicionais 

relevantes para a tomada de decisões, aumentar a credibilidade do plano e 

identificar e resolver conflitos (Gauthier et al., 2011; van Buuren e Nooteboom, 

2010). Mais importante ainda, decisões não tomadas por meio de um processo 

aberto e verdadeiramente participativo podem diminuir o grau de confiança, 

gerar contestações legais e atrasar a implementação dos planos (Booth e 

Skelton, 2011), que por sua vez podem ter implicações financeiras e de tempo 

significativas (Therivel, 2013). No entanto, existem também restrições 

significativas ao envolver o público na AAE, incluindo as preocupações dos 

planeadores em relação à confidencialidade ou complexidade dos planos, a 

oposição dos planeadores acostumados à natureza tradicionalmente fechada 

da tomada de decisões e o poder que isso lhes confere, preocupações 

relativamente ao facto de o planeamento ser menos eficiente, e falta de 

expertise em envolver o público (Gauthier et al., 2011). 

Na literatura sobre AAE, as ferramentas para avaliar a eficácia ou o 

desempenho da AAE têm sido amplamente discutidas desde meados da 

década de 1990, e conjuntos de critérios que cobrem o envolvimento do 
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público e das partes interessadas, entre outros aspetos, foram propostos por 

vários autores e organizações. Mais recentemente, estudos e pesquisas 

relataram as práticas atuais. A ‘AAE participativa’ é um dos seis critérios de 

desempenho da IAIA bem estabelecidos (IAIA, 2002), definida como um 

processo que 'informa e envolve órgãos públicos e governamentais interessados 

e afetados' e 'aborda explicitamente os seus contributos e preocupações 

durante todo o processo de tomada de decisão'. Fischer e Gazzola (2006, 401) 

examinaram 45 publicações internacionais fundamentais da AAE para 

extrapolar sete critérios abrangentes de eficácia da AAE, um dos quais dita que 

‘a AAE deve ser orientada pelas partes interessadas, abordando explicitamente 

os contributos e preocupações do público e assegurando o acesso a 

informações relevantes do PPP em questão'. Essas visões são também refletidas 

em sucessivos guias e/ou diretrizes de AAE emitidas por autoridades nacionais, 

como é o caso de Portugal (Partidário, 2012) ou do Reino Unido (ODPM et al., 

2005). 

Comparativamente, menos casos de estudo estão disponíveis sobre a 

qualidade e a eficácia do envolvimento das partes interessadas e do público 

na prática da AAE. O primeiro relatório sobre a aplicação e eficácia da Diretiva 

AAE recolheu informações sobre os principais aspetos da aplicação da AAE na 

União Europeia e observa que “de um modo geral, os Estados-Membros 

informam que a consulta do público e de outras autoridades está bem 

desenvolvida utilizando uma vasta gama de métodos” (COWI, 2009, 91). Isto é 

subestimado por visões mais específicas de alguns Estados-Membros, por 

exemplo, o Chipre, Bulgária, Finlândia, Letónia e Reino Unido que comunicaram 

que “os requisitos da Diretiva AAE à participação pública e consulta das 

autoridades são um contributo positivo para o processo de planeamento” 

(COWI, 2009, 121). No entanto, dois Estados-Membros indicaram que “Os 

requisitos da Diretiva AAE para envolver o público podem ser demorados e 

onerosos” (COWI, 2009, 125). 

Na sua maioria, ainda assim, os Estados-Membros reconhecem que o 

envolvimento público e a consulta de autoridades qualificam a tomada de 

decisões e facilitam e fortalecem a cooperação entre diferentes autoridades 

(COWI, 2009, 125). A conclusão geral do estudo da COWI é que a então prática 
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de AAE na Europa "contribui para um processo de tomada de decisão 

transparente e participativo" (COWI, 2009, 125). 

Um exemplo interessante é dado pela Scottish SEA Review (Deasley et al., 2011). 

O Parlamento Escocês assumiu um forte compromisso com o envolvimento das 

partes interessadas através da Lei de Avaliação Ambiental (Escócia) de 2005, 

mas, apesar disso, as principais constatações da análise escocesa são que “No 

geral, os níveis de envolvimento das partes interessadas na AAE escocesa são 

muito baixos”; “As partes interessadas adotam geralmente uma postura cética 

acerca da influência que as suas opiniões podem ter na AAE e na tomada de 

decisões”; e 'além das autoridades de consulta estatutárias, parece haver níveis 

muito baixos de envolvimento na AAE por parte dos órgãos públicos'. Para 

encontrar possíveis razões para tais resultados dececionantes, Illsey et al. (2011) 

conduziram uma série de entrevistas a profissionais de AAE e partes interessadas 

da comunidade e descobriram que existem dois fatores principais que estavam 

a dificultar o envolvimento do público na Escócia: falta de entendimento claro 

sobre o processo de AAE e a sua relação com o processo de planeamento; e 

falta de capacidade, especialmente para pequenos grupos de ativistas locais, 

com pouco tempo e recursos para entender os documentos da AAE e dar-lhes 

resposta. Para superar essas barreiras, os autores sugeriram as seguintes ações: 

antecipar o envolvimento de partes interessadas não estatutárias desde o início 

do processo de planeamento; tornar a metodologia da AAE mais acessível a 

um público não técnico; e integrando sempre que possível processos de 

consulta decorrentes do planeamento e regulamentos de AAE para evitar 

duplicações e confusão entre as partes interessadas (Illsey et al., 2011). 

Bonifazi et al. (2011) examinaram a prática de AAE relacionada com o 

planeamento espacial em Itália, tendo em vista o seu potencial como 

ferramenta de democratização. Descobriram que a AAE está a contribuir para 

a cooperação institucional, mas a sua contribuição para o estabelecimento de 

arenas participativas e inclusivas ainda parece limitada. No entanto, alguns 

casos demonstram que a AAE tem potencial para fortalecer a disseminação e 

a comunicação de informação e alcançar grupos sociais e organizações da 

sociedade geralmente excluídos. 
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Também descobriram que a transparência e a responsabilidade estão a ser 

melhoradas através da AAE, mas apenas ocasionalmente os cidadãos são 

realmente capacitados e contribuem efetivamente para os processos de 

planeamento. Bonifazi et al. (2011) sugerem que, para melhorar as práticas de 

AAE, os pressupostos simplistas sobre o propósito da AAE que cobrem as 

reivindicações de valor conflituantes que sustentam a dinâmica da governança 

ambiental devem ser substituídos por abordagens de avaliação que 

considerem antecipadamente as implicações da ética e da política (Connelly 

e Richardson, 2005) ou explorem teorias que enfatizem a contribuição 

construtiva do pluralismo político (Mouffe, 2000). Na sua opinião, a AAE 

democrática poderia ser (re)conceptualizada como uma construção relacional 

e pluralista, em que a consciência, a competência e a capacidade de 

influenciar a tomada de decisão através da AAE são propriedades das redes 

sociais, e não apenas dos indivíduos. 

No geral, os estudos acima analisados parecem indicar que a prática atual da 

AAE na participação pública e no envolvimento das partes interessadas ainda 

está largamente abaixo da teoria. Por outro lado, alguns casos demonstram que 

a AAE tem o potencial de promover a participação ativa de poder, embora a 

sua eficácia e influência real na tomada de decisões seja difícil de avaliar e 

dependa de uma variedade de variáveis sociopolíticas. Na maior parte dos 

casos, o envolvimento do público é mais visto como um requisito legal do que 

como uma agregação de valor. 

É neste contexto que se torna pertinente abordar o tema da participação 

pública e envolvimento das partes interessadas e tentar perceber a relação que 

apresenta com a capacitação institucional. Se, simultaneamente com o 

desenvolvimento de capacidades institucionais, se promover a capacitação 

do público, potencializando as sinergias entre ambos e cultivando uma 

mudança de mentalidades que deixe de olhar para a participação apenas 

como um requisito legal, o processo da AAE poderá tornar-se mais eficaz e 

apresentar melhores resultados. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA, AMOSTRA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Por forma a atingir os objetivos enunciados na introdução, estabeleceu-se uma 

metodologia constituída por três etapas: análise do quadro teórico pertinente 

para a investigação, análise da perceção dos técnicos de AAE a respeito da 

capacidade institucional existente, através de um questionário, e análise dos 

pareceres técnicos de processos de AAE nacionais. 

A primeira etapa, tal como referido, baseia-se na recolha de informação 

pertinente para o entendimento teórico. É realizada uma revisão de literatura 

dos temas em estudo, conceitos e evolução da AAE. A pesquisa bibliográfica 

foi feita recorrendo essencialmente às plataformas Science Direct, Research 

Gate e Google Scholar, usando maioritariamente motores de busca em inglês. 

Os termos mais comumente inseridos para busca foram Strategic Environmental 

Assessment, Institucional Capacity, Capacity Building, Governance e Public 

Participation. Na pesquisa de informações mais específicas sobre o tema em 

Portugal, a busca foi feita recorrendo aos mesmos termos mas em português. 

Esta pesquisa devolveu cerca de 95 artigos no total, dos quais 45 foram úteis. A 

partir desta análise teórica foi possível estabelecer os critérios de avaliação 

necessários às fases seguintes do estudo. 

De seguida, a segunda etapa diz respeito ao questionário, tendo este sido 

elaborado e dirigido às ERAE e divulgado pela APA, e a sua análise incidido na 

capacitação institucional, na formação em AAE dos técnicos envolvidos em 

processos de avaliação ambiental e na autoavaliação relativamente à 

integração de pareceres e comunicação existente entre diferentes entidades. 

Na terceira etapa, procedeu-se à recolha de pareceres técnicos de processos 

de AAE, e a sua análise atendeu à forma como estes apreciam os documentos 

a que referem, sejam eles Relatórios Ambientais (RA) e/ou Relatórios de Fatores 

Críticos para a Decisão (RFCD). Esta análise pretende verificar a adoção de 



32 
 

boas práticas para avaliação ambiental (AA) por parte das entidades em 

matéria de emissão de pareceres em processos de AAE. 

Na Figura 8 destacam-se as principais etapas da metodologia seguida para o 

modelo de avaliação que serviu para a apreciação dos objetos de análise e a 

sua avaliação.  

 
Figura 8. Metodologia aplicada para o desenvolvimento do estudo 

 

 

3.1. Questionário 
 

O questionário elaborado teve como objetivo recolher elementos para a 

investigação, incidindo na integração temática e comunicação existente entre 

diferentes entidades em momentos de emissão de pareceres técnicos nos 

processos de AAE. 

O questionário, composto por um total de 30 perguntas, incluía questões sobre 

a Preparação de Base para Avaliação Ambiental Estratégica, a Integração 

Temática de Pareceres Técnicos e Comunicação Entre Diferentes Entidades e o 

Processo Institucional de Emissão de Pareceres Técnicos. No Anexo I apresenta-

se o modelo do questionário. 

.
•Análise do quadro teórico pertinente para a investigação

•Estabelecimento dos critérios de avaliação

•Recolha de pareceres técnicos de processos de AAE e pesquisa dos 
documentos em falta

•Elaboração do questionário dirigido às ERAE e posterior divulgação do mesmo 
através da APA, via eletrónica

.
•Recolha das respostas do questionário e tratamento de dados

.
•Avaliação dos pareceres técnicos pertencentes à amostra 

.
•Análise e interpretação dos resultados
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O inquérito foi encaminhado pela APA, via eletrónica, para todos os contactos 

(aproximadamente 50) existentes na Base de Dados da entidade, 

correspondentes aos vários departamentos das diferentes ERAE: Agência 

Portuguesa do Ambiente, Administrações das Regiões Hidrográficas, Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, 

Administrações Regionais de Saúde e Direção Geral de Saúde. 

Esta componente do estudo contou com a resposta de 14 técnicos de 

diferentes entidades, o que corresponde a uma taxa de resposta de 28% de 

adesão. Este valor resulta da disponibilidade por parte dos contactados em 

participar no estudo, apesar de se ter reenviado o questionário e de se ter 

tentado contactar pessoalmente com os técnicos, embora sem sucesso. 

 

3.2. Pareceres técnicos 
 

A amostra de pareceres técnicos, correspondente a 11 planos setoriais e de 

ordenamento do território, inclui um conjunto de planos e programas cujas AAE 

foram desenvolvidas pela equipa de investigação do SENSU (Strategic 

Approaches to Environment and Sustainability), integrado no Centro de Estudos 

de Gestão do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. A opção de 

rever apenas casos do SENSU é justificada por três razões: 1) facilidade de 

acesso aos pareceres técnicos; 2) elaboração das AAE seguindo a mesma 

abordagem metodológica e 3) as AAE seguem o modelo de pensamento 

estratégico que é o modelo adotado para a elaboração da presente 

dissertação por ter uma grande componente de aprendizagem, essencial ao 

tema da capacidade institucional. Este modelo tem como um dos resultados a 

governança, a aprendizagem política e a confiança através da colaboração 

institucional, partilha de responsabilidade e definição de prioridades.  
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Os planos foram aprovados no período compreendido entre Março de 2007 e 

Setembro de 2017 e as respetivas tipologias estão representadas na Figura 9.  

Dentro do universo de planos considerado, 2 referem-se a planos setoriais e os 

restantes a Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de nível municipal. Estes 

últimos representam cerca de 64% no universo analisado, sendo que mais de 54% 

são planos diretores municipais (PDM). Estes números vão ao encontro dos 

resultados apresentados pela APA (consultar Capítulo 2.2), em que 84% das DA 

formalmente enviadas à agência dizem respeito a IGT de âmbito municipal. 

 

Figura 9. Amostra de planos e programas cujos pareceres técnicos foram considerados 

no universo de análise 

Abaixo, a Tabela 2 apresenta o conjunto de planos e programas considerados 

para o estudo, a partir dos quais se procedeu à análise dos respetivos pareceres 

técnicos em fase de RFCD e RA, quando disponível. 
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Tabela 2. Amostra considerada no estudo 

Nome do plano ou programa Tipo 
Fase do processo Pareceres analisados 

RFCD RA RFCD RA Total 

Plano Diretor Municipal de Sintra 

PDM 

  31 31 62 

Plano Diretor Municipal do Montijo   36 - 36 

Plano Diretor Municipal de Cascais   - 29 29 

Plano Diretor Municipal de Lisboa   17 26 43 

Plano Diretor Municipal da Lourinhã   33 33 66 

Plano Diretor Municipal de Tomar   2 - 2 

Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Oeste e Vale do Tejo 

PROT 

  - 1 1 

Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de 

Lisboa   
24 24 48 

Plano de Urbanização da Serra da 

Carregueira PU   - 18 18 

Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de 

Eletricidade, 2009-2014 (2019) Plano 

Setorial 

  
19 - 19 

Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de 

Eletricidade, 2012-2017 (2022)   
- 39 39 

   Total 162 201 363 

 

Os critérios de avaliação adotados para a análise dos pareceres técnicos 

basearam-se em orientações e critérios de desempenho presentes em diversos 

documentos normativos e de orientação, nomeadamente o Guia de Melhores 

Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica publicado pela APA em 2012, os 

critérios de desempenho publicados pela International Association for Impact 

Assessment (IAIA), o Guia de Boas Práticas na Cooperação para o 

Desenvolvimento (OCDE), o Guia da Aplicação da Diretiva 2001/42/CE da 

União Europeia e o relatório do Banco Mundial sobre “Integrating Environmental 

Considerations in Policy Formulation”, mantendo sempre como base o 



36 
 

pensamento estratégico da avaliação ambiental, revisto na literatura e 

apresentado no Capítulo 2. Os critérios assim definidos são abaixo apresentados 

e esclarecidos (Tabela 3 e Figura 10).  

 

 

 

 

  

Tabela 3. Critérios de avaliação para a revisão de pareceres técnicos 
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3.3. Observações gerais 
 

A análise e avaliação realizadas com estes critérios e metodologia, e que se 

apresenta nas secções seguintes, assenta nas seguintes  limitações: 

- Foi utilizada apenas informação documental existente na equipa de 

investigação do SENSU, equipa responsável pelo desenvolvimento das 

avaliações ambientais estratégicas, pelas razões acima indicadas. Não 

houve contactos pessoais com quaisquer proponentes do plano ou 

programa; 

- Uma vez que a Lei da Proteção de Dados não permite a circulação de 

dados pessoais, como sejam os contactos de bases de dados que 

contenham endereços de e-mail, a divulgação do inquérito foi efetuada 

pela APA, não sendo assim possível saber exatamente o alcance do 

questionário nos diversos departamentos das diversas entidades 

contactadas.   

Figura 10. Sequência lógica de revisão dos pareceres técnicos através dos 

critérios de avaliação 
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CAPÍTULO 4 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Apresentam-se neste capítulo os principais resultados obtidos relativamente ao 

inquérito e à revisão dos pareceres técnicos. Um mapa de resultados mais 

detalhado, resultante do registo de observação das respostas ao inquérito e dos 

pareceres técnicos analisados, pode ser consultado nos Anexos II e III do 

presente documento. 

 

4.1. Inquérito dirigido às ERAE 
 

As próximas páginas apresentam os principais resultados provenientes da 

análise das respostas ao inquérito realizado às diversas Entidades com 

Responsabilidade Ambiental Específica. Como mencionado no capítulo 

anterior, num universo de 50 pessoas contactadas, 14 responderam ao inquérito. 

Fizeram parte do universo de respostas as entidades APA, as diversas CCDR e o 

ICNF. Os técnicos das restantes ERAE, sejam ARS, ARH, DGS e ANMP, não se 

pronunciaram. 

 

4.1.1. Preparação de base 
 

Relativamente à parte do questionário referente à Preparação de Base, os 

próximos gráficos apresentam informação acerca da formação de base dos 

inquiridos, o grau de familiarização com o Decreto-Lei 232/2007 a prática na 

elaboração de pareceres técnicos e o conhecimento e recurso a documentos 

normativos e de orientação técnica sobre a aplicação da AAE. Ao nível mais 

institucional, recolheu-se informação sobre o bom entendimento da AAE em 

cada entidade, a existência de política de formação na área de ambiente 

e/ou sustentabilidade e, em caso positivo, a consequente adequabilidade da 
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política de formação ao domínio da AAE. Por último, procurou saber-se se os 

inquiridos, enquanto técnicos envolvidos na elaboração e emissão de 

pareceres técnicos em processos de AAE, têm formação complementar na 

área. 

 

4.1.1.1. Preparação de base – Familiarização com Decreto-Lei 232/2007 

 

Relativamente ao DL 232/2007, 64% dos inquiridos afirmam estar muito 

familiarizados e 29% afirmam estar apenas moderadamente familiarizados. 

Somente 7% estão pouco familiarizados com o DL e nenhum dos inquiridos 

afirma estar nada familiarizado. De acordo com estes resultados, pode retirar-

se a conclusão de que, globalmente, os técnicos estão suficientemente 

familiarizados com o enquadramento institucional de referência e, 

consequentemente, com os procedimentos e normas institucionais para a 

elaboração de uma AAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Grau de familiarização com o Decreto-Lei 232/2007 

 

  

64%

29%

7% 0%

Quão familiarizado está com o DL 232/2007?

Muito Moderadamente Pouco Nada
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4.1.1.2. Preparação de base – Prática na elaboração de pareceres técnicos 

 

No que diz respeito à prática na elaboração de pareceres técnicos em 

processos de AAE, 71% já estiveram envolvidos na elaboração de mais de 20 

pareceres, sendo que o restante da amostra (29%) esteve envolvido na 

elaboração de apenas 4 a 10 pareceres técnicos. Globalmente, a amostra 

revela ser experiente na prática de elaboração de pareceres, o que poderá ser 

um bom ponto de partida para a análise da preparação de base dos técnicos 

e posteriormente do envolvimento que os diferentes técnicos de diferentes 

entidades têm no processo de emissão de pareceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prática na elaboração de pareceres técnicos em processos de AAE 

 

4.1.1.3. Preparação de base – Conhecimento e recurso a documentos 

normativos e de orientação técnica sobre a aplicação da AAE 

 

O universo de respostas mostra que 86% dos técnicos têm conhecimento sobre 

documentos normativos e de orientação técnica sobre a aplicação da AAE 

mas apenas 57% recorrem frequentemente a estes documentos. O questionário 

pedia igualmente para que os inquiridos indicassem quais os documentos a que 

mais frequentemente recorrem e a maior parte das respostas incluía o Guia de 

Boas Práticas para AAE (APA, 2007) e o Guia de Melhores Práticas para AAE 

(APA, 2012). Com menor expressão, incluíam-se o Guia das AA dos PMOT 

(DGOTDU, 2008) e outros documentos internacionais orientadores sobre o tema. 

29%

71%

Esteve envolvido na elaboração de quantos 

pareceres técnicos em processos de AAE?

Nenhum 1 a 3 4 a 10 11 a 20 Mais de 20
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Figura 13. Conhecimento de documentos normativos e de orientação técnica sobre a 

aplicação da AAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Recurso frequente a documentos normativos e de orientação técnica sobre 

a aplicação da AAE 

 

4.1.1.4. Preparação de base – Entendimento da Avaliação Ambiental Estratégica 

nas entidades 

 

Em termos do entendimento do que é a avaliação ambiental estratégica, 86% 

dos inquiridos creem que na entidade onde trabalham existe um bom 

entendimento do que é a AAE. 

 

86%

14%

Tem conhecimento de algum documento 

normativo e de orientação técnica sobre a 

aplicação da AAE?

Sim Não

57%

43%

Recorre frequentemente a algum documento 

normativo e de orientação técnica sobre a 

aplicação da AAE?

Sim Não
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Figura 15. Entendimento da AAE nas entidades  

 

 

4.1.1.5. Preparação de base – Política de formação nas entidades e formação 

complementar em Avaliação Ambiental Estratégica 

 

No que toca à política de formação, 57% afirmam que a entidade possui 

politicas de formação na área de ambiente e/ou sustentabilidade, sendo que 

67% admitem que essa mesma política de formação, quando existe, não é 

adequada ao domínio da AAE. 

Verifica-se igualmente que em termos de formação complementar, 

aproximadamente 80% executam as suas funções na área de avaliação 

ambiental estratégica sem possuir formação complementar na mesma, apesar 

de resultados anteriores revelarem a experiência na prática de elaboração de 

pareceres técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Na entidade existe um bom entendimento do 

que é a AAE?

Sim Não NS/NR
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Figura 16. Política de formação na área de ambiente e/ou de sustentabilidade 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Adequabilidade da política de formação ao domínio da AAE 

 

 

 

 

57%
36%

7%

Na entidade existe alguma política de 

formação na área de ambiente e/ou de 

sustentabilidade?

Sim Não NS/NR

22%

67%

11%

A política de formação é adequada ao domínio 

da AAE?

Sim Não NS/NR
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Figura 18. Formação complementar em Avaliação Ambiental Estratégica 

 

4.1.2. Integração Temática e Comunicação 
 

No que diz respeito ao tema da Integração Temática e Comunicação procurou 

avaliar-se estes dois parâmetros em dois níveis distintos: dentro da própria 

entidade e entre entidades.  

Para uma melhor compreensão do tema, entende-se por integração temática 

de pareceres técnicos a integração de opiniões de diferentes técnicos no que 

diz respeito às questões biofísicas, sociais, institucionais e económicas. Foi desta 

forma que o questionário abordou o tema e procurou saber a perceção dos 

técnicos relativamente à integração temática de pareceres emitidos pela 

própria entidade e entre diferentes entidades. 

Relativamente ao segundo tema, mais uma vez as questões foram colocadas 

separadamente em relação à comunicação existente entre os diferentes 

setores da mesma entidade e entre diferentes entidades.  

As questões incidiram na perceção dos técnicos no que toca à abertura e 

disponibilidade para comunicação e colaboração em matéria de emissão de 

pareceres, à disponibilidade de tempo de trabalho desenvolvido 

conjuntamente em matéria de emissão de pareceres e à adequação e 

suficiência dos meios de comunicação existentes. 

 

14%

79%

7%

Tem formação complementar em AAE?

Sim Não NS/NR
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4.1.2.1. Integração temática e comunicação – Integração temática de 

pareceres nas entidades e entre entidades 

 

Relativamente à integração temática, 57% consideram que a entidade onde 

trabalham emite pareceres técnicos a processos de avaliação ambiental 

estratégica moderadamente integrados, 14% consideram-nos muito integrados 

e 29% não sabe ou não respondeu a esta questão. 

Entre entidades, 43% do universo de respondentes considera não haver 

integração temática entre os pareceres emitidos pelas diferentes ERAE, 28% 

considera que ela existe e 29% não sabe ou não respondeu. 

A partir destas informações retira-se que os técnicos consideram que a 

integração temática correspondente à integração de opiniões dos diferentes 

departamentos dentro da própria entidade no exercício de emissão de 

pareceres apresenta melhores resultados do que quando este exercício é 

analisado do ponto de vista de emissão entre as diferentes entidades. 

 

Figura 19. Integração temática de pareceres técnicos emitidos por cada entidade 

 

 

 

 

 

 

14%

57%

29%

Como classifica os pareceres emitidos pela entidade 

relativamente à sua integração temática?

Muito integrados

Moderadamente integrados

Pouco integrados

Sem integração

NS/NR
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Figura 20. Integração temática de pareceres técnicos entre entidades 

 

4.1.2.2. Integração temática e comunicação – Comunicação dentro da 

entidade 

 

Cerca de 60% consideram que existe abertura/disponibilidade para 

comunicação e colaboração entre os diferentes setores da mesma entidade 

em matéria de emissão de pareceres. Contudo, cerca de 70% admitem que a 

percentagem de tempo de trabalho desenvolvido conjuntamente está fixado 

no intervalo de 0-25%. O restante não sabe ou não respondeu. 

O inquérito tentou igualmente avaliar a eficácia dos meios de comunicação 

existentes para o desenvolvimento de trabalho conjunto e, no conjunto, 64% 

consideram que os meios de comunicação existentes são adequados e 

suficientes. 

  

28%

43%

29%

Considera que existe integração temática entre 

os pareceres emitidos pelas ERAE?

Sim Não NS/NR
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Figura 22. Percentagem de tempo de trabalho desenvolvido conjuntamente dentro da 

entidade em matéria de emissão de pareceres 

  

57%

14%

29%

Considera que existe abertura/disponibilidade 

para comunicação e colaboração em matéria 

de emissão de pareceres?

Sim Não NS/NR

71%

29%

Qual a percentagem de tempo de trabalho 

desenvolvido conjuntamente em matéria de 

emissão de pareceres?

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% NS/NR

Figura 21. Abertura e disponibilidade para comunicação e colaboração 

dentro da entidade em matéria de emissão de pareceres 
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Figura 24. Adequabilidade e suficiência dos meios de comunicação existentes dentro 

da entidade 

 

4.1.2.3. Integração temática e comunicação – Comunicação entre entidades 

 

Entre entidades, apenas 50% consideram que existe abertura/disponibilidade 

para comunicação e colaboração em matéria de emissão de pareceres. Tal 

como sucedeu na comunicação dentro da entidade, também entre entidades 

71% afirmam que a percentagem de tempo de trabalho desenvolvido 

conjuntamente em matéria de emissão de pareceres é entre os 0 e os 25%. Mais 

uma vez, 71% creem que os meios de comunicação existentes são adequados 

e suficientes.  

64%7%

29%

Considera adequados e suficientes os meios de 

comunicação existentes?

Sim Não NS/NR

Figura 23. Eficácia dos meios de comunicação para o desenvolvimento de trabalho 

conjunto dentro da entidade em matéria de emissão de pareceres 
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Estes resultados parecem sugerir que o tempo de trabalho desenvolvido 

conjuntamente e as ferramentas de comunicação não dependem uma da 

outra, uma vez que a generalidade dos inquiridos consideram adequados e 

suficientes os meios de comunicação existentes.  

Relativamente à periodicidade da realização de reuniões de trabalho com 

outras entidades em matéria de emissão de pareceres, a maioria dos 

respondentes não sabe ou não respondeu, ou afirma que a periodicidade é 

variável consoante o processo de AAE em questão. Por último, os resultados são 

pouco conclusivos no que diz respeito à suficiência, atempação, clareza e 

coerência na comunicação existente entre entidades, havendo uma 

distribuição quase equilibrada entre os inquiridos que concordam, discordam e 

não sabem ou não respondem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Abertura e disponibilidade para comunicação e colaboração entre 

entidades em matéria de emissão de pareceres 

 

 

 

50%

21%

29%

Considera que existe abertura/disponibilidade 

para comunicação e colaboração em matéria 

de emissão de pareceres?

Sim Não NS/NR
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Figura 26. Percentagem de tempo de trabalho desenvolvido conjuntamente  

entre entidades em matéria de emissão de pareceres  

 

 

Figura 27. Eficácia dos meios de comunicação para o desenvolvimento de trabalho 

conjunto entre entidades em matéria de emissão de pareceres 

 

 

 

71%

29%

Qual a percentagem de tempo de trabalho 

desenvolvido conjuntamente em matéria de 

emissão de pareceres?

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% NS/NR
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71%

29%

Considera adequados e suficientes os meios de 

comunicação existentes?

Sim Não NS/NR

7%

14%

57%

22%

Caso seja prática comum, indique a periodicidade da 

realização de reuniões de trabalho com outras 

entidades externas em matéria de emissão de 

pareceres

Mensal

Trimestral

Semestral

Anual

NS/NR

Variável

Figura 29. Adequabilidade e suficiência dos meios de comunicação 

existentes entre entidades 

Figura 28. Periodicidade da realização de reuniões com outras entidades em matéria 

de emissão de pareceres 
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Figura 30. Caracterização da comunicação existente entre entidades em matéria de 

emissão de pareceres 

 

4.1.3. Processo Institucional de Emissão de Pareceres Técnicos 

 

Finalmente, no que diz respeito ao tema do Processo Institucional de Emissão de 

Pareceres Técnicos procurou avaliar-se a perceção dos técnicos relativamente 

aos contributos que a consulta institucional tem para o processo de AAE e ao 

reconhecimento que a mesma tem para as equipas de AAE e para o público. 

Estas questões serviram para avaliar a hipótese de o reconhecimento e 

valorização pública do processo de consulta institucional serem um incentivo à 

capacitação das instituições. 

 

4.1.3.1. Processo institucional de emissão de pareceres técnicos – Contributos 

da consulta institucional em processos de AAE 

 

Numa pergunta em que apenas podiam ser assinaladas as duas respostas 

principais, 60% dos inquiridos concentram os contributos da consulta institucional 

em requisitos legais e contributos técnicos. Desta forma a agregação de 

informação e a agregação de valor ao processo da AAE tomam expressões 

secundárias no processo de avaliação. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Suficiente Atempada Clara Coerente

Classifique as seguintes afirmações relativas à 

comunicação entre entidades em matéria de emissão 

de pareceres

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente NS/NR
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4.1.3.2. Processo institucional de emissão de pareceres técnicos – Prazos para 

consulta institucional em processos de AAE 

 

No que diz respeito aos prazos fixados para consulta institucional, 50% afirmam 

que são suficientes, 14% consideram que não o são e 36% não sabe ou não 

respondeu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Suficiência dos prazos fixados para a consulta institucional 

30%

30%

9%

9%

22%

Quais são os contributos da consulta institucional em 

processos de AAE?

Requisitos legais

Contributos técnicos

Agregação de informação

Agregação de valor ao

processo de AAE

NS/NR

50%

14%

36%

Considera que os prazos fixados para a 

consulta institucional são suficientes?

Sim Não NS/NR

Figura 31. Contributos da consulta institucional em processos de AAE 
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4.1.3.3. Processo institucional de emissão de pareceres técnicos – Consideração 

e reconhecimento público pelos pareceres na consulta institucional 

 

Os próximos gráficos correspondem à consideração e reconhecimento público 

pelos pareceres na consulta institucional e contêm apenas os resultados 

correspondentes às respostas válidas, tendo sido suprimidas as respostas NS/NR 

por terem uma expressão, nos três gráficos, de 36%. 

Relativamente à consideração dos pareceres pelas equipas de AAE, pretende 

avaliar-se a perceção das instituições relativamente ao modo como as equipas 

de AAE acolhem e integram as considerações expostas nos pareceres emitidos 

aos processos. A maioria dos inquiridos (56%) classificam-na como regular, e os 

restantes como boa (33%) e muito boa (11%).  

No que diz respeito à forma como são dadas as justificações das ponderações 

elaboradas pelas equipas de AAE aos pareceres emitidos, a maioria das 

respostas (67%) concentra-se novamente em regular, 22% em boa e 11% em 

muito boa. 

Por último, a maioria (67%) dos inquiridos sente que o reconhecimento público 

dado aos pareceres emitidos no processo de consulta institucional é regular, 22% 

que é bom e 11% sentem que é mau. 

Estes resultados parecem indicar que, do ponto de vista das instituições, o 

reconhecimento público pelos contributos institucionais em processos de AAE é 

mais fraco comparativamente ao reconhecimento das equipas de AAE. 
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33%56%

Como avalia a forma como são considerados 

pelas equipas de AAE os pareceres técnicos?

Muito boa Boa Regular

Figura 33. Consideração dos pareceres técnicos pelas equipas de AAE 
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11%

22%

67%

Como avalia a forma como são justificadas as 

ponderações feitas pelas equipas de AAE aos 

pareceres técnicos?

Muito boa Boa Regular

22%

67%

11%

O reconhecimento público pelos pareceres na 

consulta institucional é:

Bom Regular Mau

Figura 34. Justificação das ponderações feitas pelas equipas de AAE aos 

pareceres técnicos 

Figura 35. Reconhecimento público pelos pareceres na consulta 

institucional 
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4.2. Revisão de pareceres técnicos de processos de AAE 

 

Como referido anteriormente no Capítulo 3 – Metodologia, Amostra e Critérios 

de Avaliação, os objetivos desta dissertação incluem uma segunda 

componente de análise e avaliação. Esta componente refere-se à revisão de 

pareceres técnicos emitidos por diversas entidades envolvidas em processos de 

AAE, compreendidos entre 2007 e 2016, através de critérios de avaliação 

previamente expostos. Apresentam-se de seguida os principais resultados 

obtidos. 

 

4.2.1. Revisão de pareceres técnicos – Emissão de pareceres 

 

Em 363 pareceres emitidos, apenas 25% se pronunciaram relativamente à AAE, 

o que corresponde a um total de 92 pareceres. Os restantes 75%, 

correspondentes a 271 pareceres, pronunciaram-se unicamente acerca de 

outros documentos que integram as Propostas Técnicas. Estes resultados 

mostram que a emissão de pareceres com pronúncia relativamente à AAE é 

baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25%

75%

Emissão de pareceres 

Pronunciaram-se relativamente à AAE

Não se pronunciaram relativamente à AAE

Figura 36. Emissão de pareceres com pronúncia relativamente à AAE 
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4.2.2. Revisão de pareceres técnicos – Participação positiva 

 

Dos 92 pareceres com expressão relativamente à AAE supramencionados, 

apenas 23% distinguem o que de positivo foi feito durante a elaboração do 

processo, não se focando exclusivamente em apontar os aspetos negativos. Os 

restantes 77% não apresentam esta participação positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2.3. Revisão de pareceres técnicos – Justificação dos pareceres emitidos 
 

Tendo novamente como ponto de partida os 92 pareceres com pronúncia 

sobre a AAE, 77% deles são emitidos com justificação, o que corresponde a um 

total de 71 pareceres. É sobre este valor que as próximas categorias são 

analisadas. 

23%

77%

Participação positiva

Existe participação pela positiva

Não existe participação pela positiva

Figura 37. Participação positiva nos pareceres emitidos 
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Figura 38. Justificação dos pareceres emitidos 

 

4.2.4. Revisão de pareceres técnicos – Aceitação ou proposta de alteração do 

quadro de avaliação 

 

Relativamente à aceitação ou proposta de alteração de FCD, critérios de 

avaliação ou indicadores, 59% dos pareceres propõem alterações, das quais 19% 

correspondem a alterações de FCD, Critérios e Indicadores, 28% a Critérios e 

Indicadores, 5% a apenas Critérios e 48% a apenas Indicadores.  

No que diz respeito à fase em que estas propostas de alterações são feitas, 62% 

dos casos (correspondente a 42 pareceres) é na fase de RFCD e os restantes 38% 

(correspondente a 16 pareceres) em fase de RA, altura do processo em que o 

quadro de avaliação já deve, teoricamente, estar fechado. 

77%

23%

Justificação dos pareceres emitidos 

Parecer emitido com justificação Parecer emitido sem justicação
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Tabela 4. Proposta de alteração do quadro de avaliação – Fase do processo 

Pareceres FCD+Critério+Indicador Critério+Indicador Critério Indicador 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão - RFCD 

26 5 8 2 11 

100% 19% 31% 8% 42% 

Relatório Ambiental - RA 

16 3 4 0 9 

100% 19% 25% 0% 56% 

59%

41%

Aceitação ou proposta de alteração do quadro 

de avaliação

Propõem alteração do quadro de avaliação

Não propõem alteração do quadro de avaliação

Figura 40. Aceitação ou proposta de alteração do quadro de avaliação 

Figura 39. Proposta de alteração do quadro de avaliação, por categoria 
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4.2.5. Revisão de pareceres técnicos – Adequação à escala do plano 

 

No que diz respeito à adequação à escala do plano, 61% dos pareceres 

emitidos estão adequados à escala, ou seja, estão coerentes com os objetivos 

e o âmbito de aplicação territorial do plano, respeitando, assim, o nível de 

detalhe exigido. Os restantes 39% não cumprem este critério e, como tal, 

consideram-se desadequados à escala. 

 

 

  

 

  

61%

39%

Adequação dos pareceres à escala do plano 

Proposta de alteração adequada à escala do plano

Proposta de alteração desadequada à escala do plano

Figura 41. Adequação dos pareceres emitidos à escala do plano 
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4.2.6. Revisão de pareceres técnicos – Participação construtiva e sugestão 

específica de alterações 

 

Verifica-se que em 75% dos pareceres analisados a contribuição dada na 

sugestão de alterações é construtiva e específica, contrariamente a apenas 

serem apontados genericamente os aspetos com os quais não se concorda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. Revisão de pareceres técnicos – Integração temática 

 

No que toca à integração temática, apenas 30% dos pareceres são emitidos 

com integração, ou seja, integram questões relacionadas com os aspetos 

biofísicos, sociais, institucionais e económicos. Os restantes 70% são emitidos sem 

integração.  

É de especial importância, ainda, acrescentar que dos 363 pareceres 

analisados, apenas 1 foi emitido conjuntamente pelas diversas entidades da 

comissão de acompanhamento, sendo este o único exemplo de uma profunda 

integração temática no processo de emissão de pareceres. 

75%

25%

Participação construtiva e sugestão específica 

de alterações dos pareceres emitidos 

Existe participação construtiva e específica

Não existe participação construtiva e específica

Figura 42. Participação construtiva e sugestão específica de alterações 

dos pareceres emitidos 
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4.2.8. Revisão de pareceres técnicos – Dimensão estratégica 

 

Por último, relativamente à dimensão estratégica, apenas 14% dos pareceres 

analisados revelam a capacidade de manter uma visão sobre objetivos de 

longo prazo, aceitar a incerteza e se focar no essencial num contexto mais 

amplo. Este é um valor bastante baixo face à componente de pensamento 

estratégico subjacente ao processo de avaliação ambiental estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Integração temática dos pareceres 

Pareceres com integração temática

Pareceres sem integração temática

14%

86%

Dimensão estratégica dos pareceres 

Pareceres com dimensão estratégica

Pareceres sem dimensão estratégica

Figura 43. Integração temática dos pareceres emitidos 

Figura 44. Dimensão estratégica dos pareceres emitidos 
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CAPÍTULO 5 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Começando a discussão dos resultados pelo questionário dirigido às ERAE, ao 

nível da preparação de base tem-se que os técnicos consideram que, na 

generalidade, estão muito familiarizados com o DL 232/2007, que já estiveram 

envolvidos na elaboração de vários pareceres técnicos em processos de AAE, 

que têm conhecimento e recorrem frequentemente a documentos normativos 

e de orientação técnica (na sua maioria ao Guia de Melhores Práticas para AAE 

que segue o modelo de pensamento estratégico), e que nas instituições em que 

trabalham existe um bom entendimento do que é a AAE. Contudo, a outra 

realidade apresentada pelos resultados é a de que novamente a maioria dos 

técnicos admite que a política de formação nas instituições em que trabalham, 

quando existente, não é adequada ao domínio da AAE e que os próprios 

técnicos não possuem formação complementar na área. 

Estas duas realidades traduzidas pelos resultados são de certa forma 

contraditórias uma vez que, apesar da experiência reconhecida na prática de 

elaboração de pareceres a processos de AAE, parece não existir uma 

preparação de base suficientemente consolidada para que seja coerente 

afirmar que ambos os técnicos e instituições têm um bom entendimento sobre 

o que é a AAE. Desta forma, os resultados expressos por esta parte do 

questionário parecem sugerir que a capacitação técnica existente nas 

instituições para a prática de elaboração de pareceres técnicos a processos de 

AAE é baixa. 

Relativamente à componente de integração temática e comunicação 

presentes no questionário, os resultados indicam que os técnicos consideram 

que os pareceres emitidos pelas entidades onde trabalham são, na sua maioria, 

moderadamente integrados mas consideram não haver integração temática 

entre os pareceres emitidos pelas diferentes entidades. Como forma de 
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complemento a esta questão procurou avaliar-se a comunicação dentro e 

entre entidades. Em ambos os casos, apenas cerca de metade dos inquiridos 

afirma que existe abertura e disponibilidade para comunicação e colaboração 

em matéria de emissão de pareceres mas, em ambos os casos, a maioria 

admite que essa colaboração se dá no intervalo de 0-25% das vezes. Não 

obstante, a maioria dos técnicos concorda que os meios de comunicação 

existentes são adequados e suficientes. 

Os resultados acima expressos parecem sugerir que o valor baixo 

correspondente ao desenvolvimento de trabalho conjunto dentro e entre 

entidades, que consequentemente se traduz numa reduzida integração 

temática de pareceres, não é dependente das ferramentas de comunicação 

existentes.  

Coerentes com o acima exposto são os resultados relativos à revisão de 

pareceres técnicos no que diz respeito à integração temática. Estes 

demonstram, a partir do universo analisado, que a grande maioria dos 

pareceres não integram as diversas temáticas e que, em menor expressão 

ainda, estes são emitidos conjuntamente entre entidades. Parece, deste modo, 

existir uma lacuna entre o envolvimento e colaboração que teoricamente deve 

haver durante um processo de AAE e aquele que efetivamente existe. Esta 

ausência de espírito participativo e colaborativo pode querer revelar uma 

cultura de mentalidades pouco aberta ao diálogo colaborativo, sendo este 

uma ferramenta de apoio à aprendizagem e construção de conhecimento que 

indiretamente se traduzem na melhoria da capacitação institucional. 

Os restantes resultados obtidos através da revisão de pareceres técnicos 

coadunam com o anteriormente apresentado uma vez que demonstram que 

a emissão voluntária de pareceres com pronúncia relativamente à AAE é 

significativamente baixa e que, quando existe, é caracterizada por uma 

ausência de pensamento estratégico, de compreensão e adequação à escala 

do plano, e de uma postura positiva e construtiva. Não obstante, a revisão 

mostra que, na grande maioria dos casos, os pareceres incluem uma sugestão 

específica de alterações à AAE. Este resultado pode querer espelhar um 

empenho das instituições em contribuir para o processo de planeamento mas 

pode, por outro lado, ser o reflexo daquilo que cada entidade quer ver expresso 
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no plano, independentemente de estar adequado à escala do plano ou 

integrado com as restantes opiniões. 

O fraco investimento aparente das instituições no processo de emissão de 

pareceres pode, também, estar relacionado com o reconhecimento do valor 

da AAE e do processo de consulta institucional. Desta forma, a última parte do 

questionário dirigido às ERAE pretendia estudar estas questões. Os resultados 

demonstram que a maioria dos técnicos considera que os contributos da 

consulta institucional são principalmente requisitos legais e contributos técnicos 

para o processo de planeamento, havendo muito pouco reconhecimento do 

processo de consulta enquanto meio para agregação de informação e de 

valor acrescentado. Relativamente ao reconhecimento do processo de 

consulta institucional, os técnicos consideram-se satisfeitos com a forma como 

os pareceres emitidos são considerados pelas equipas de AAE mas quando 

questionados acerca do reconhecimento público pelos pareceres na consulta 

institucional, as respostas revelam uma menor satisfação, havendo 

inclusivamente quem considere que o reconhecimento é mau. 

Estas respostas parecem refletir, por um lado, uma postura de obrigatoriedade 

perante o instrumento de avaliação ambiental e, por outro lado, um sentimento 

de desincentivo causado pelo fraco reconhecimento do processo de consulta 

aos olhos do público. 

Os resultados acima expressos sugerem, no geral, que institucionalmente existe 

uma preocupação em cumprir os requisitos legais mas que não se recorre, 

muitas vezes, às melhores práticas de AAE. Continua a seguir-se uma 

abordagem tradicional de AIA em detrimento da abordagem de pensamento 

estratégico desenvolvida no guia de orientação nacional (guia esse referido 

como o documento de orientação técnica mais frequentemente consultado 

pelos técnicos).  

Estas conclusões parecem indicar uma lacuna na capacitação institucional e 

no compromisso de conduzir uma AAE estratégica, justificada pela falta de 

formação, incentivos e disposição para agir identificadas através do 

questionário e da revisão de pareceres técnicos. 
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Relativamente à aplicação da abordagem estratégica apoiada por Partidário 

(2012) - que defende que a integração dos processos de planeamento e 

avaliação deve conjugar quatro componentes, duas delas a componente 

institucional e a de comunicação e envolvimento - verifica-se que a prática 

atual sugere a ausência de um levantamento de necessidades de capacitação 

nas instituições, o que impede, por sua vez, que as devidas alterações 

institucionais sejam reconhecidas e alcançadas. Estes fatores resultam em níveis 

de competências para realizar a AAE mais baixos e numa menor capacidade 

de responder a mudanças em ambientes institucionais. Para além disto, a 

ausência de uma cultura de envolvimento, integração e comunicação 

desvirtua a componente de aprendizagem, partilha de conhecimento e 

trabalho em rede associada à capacitação. 

Os resultados obtidos nesta dissertação são coerentes com os apresentados na 

revisão de literatura uma vez que, a nível nacional, tanto os estudos da APA 

(Cabral, 2017), como o estudo de Monteiro et al. (2018) e o debate sobre a 

eficácia da AAE em Portugal (realizado na APA em Setembro de 2018) 

concluem que continua a haver uma postura de obrigatoriedade perante o 

instrumento da AAE, que apesar da orientação nacional que promove uma 

metodologia de AAE baseada no pensamento estratégico, a utilização de uma 

AAE baseada na AIA ainda prevalece, que o espírito e a filosofia de avaliação 

não mudaram na prática, que os potenciais de capacitação não estão a ser 

totalmente explorados uma vez que os próprios potenciais da AAE não o estão 

a ser, e que a capacitação institucional atualmente existente é baixa. 

Também os resultados expressos acerca da experiência europeia (Milieu, 2016) 

afirmam que existe uma tendência por parte das autoridades de seguir os 

requisitos de forma muito conservadora e que, em muitos Estados-Membros, as 

autoridades continuam a não ter compreensão dos requisitos administrativos da 

AAE, afetando assim a sua qualidade.  

Estas informações parecem sugerir que a postura de obrigatoriedade existente 

perante o instrumento da AAE é comum, pelo menos ao nível europeu, e que é 

necessária uma mudança de cultura para que se reúnam as condições de 

aprendizagem e conhecimento necessárias que promovam a capacitação 

institucional. 
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A par dos resultados expressos neste estudo, é importante apontar que, apesar 

de o inquérito ter sido distribuído pela APA e de se ter procedido a duas rondas 

de solicitação de respostas, a amostra teve uma dimensão mais reduzida que 

a esperada. 

A ausência de mais respostas é, em si mesma, um dado relevante, ao permitir 

inferir a existência de desinteresse das entidades contactadas face ao tema em 

causa.  

De qualquer forma, considera-se que a globalidade da informação obtida e 

analisada suportam suficientemente as conclusões que seguidamente se 

apresentam.   
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES 
 

O grande objetivo desta dissertação foi analisar a capacidade institucional em 

AAE em Portugal, através da caracterização as capacidades atualmente 

existentes. Foi efetuado um estado-da-arte sobre a AAE e analisadas as diversas 

componentes que integram o tema da dissertação, entre elas a capacidade 

institucional e a participação pública e envolvimento de partes interessadas. 

Posteriormente foram aplicados instrumentos de inquérito e analisados 

pareceres técnicos de processos de AAE, por forma a concretizar o objetivo 

inicialmente proposto. 

Todos os participantes são técnicos que trabalham nas diversas entidades 

responsáveis pela emissão de pareceres técnicos a processos de AAE. Deste 

modo, os resultados desta dissertação refletem as perceções dos agentes 

envolvidos a nível institucional e poderão ser orientadores para 

desenvolvimentos futuros da capacitação institucional em AAE. 

Em termos teóricos, existe a perceção de que a AAE fornece o potencial para 

o desenvolvimento de capacidades. Apesar disso, os discursos sobre o estado 

atual da capacitação institucional não são positivos. Existe a perceção de que 

os potenciais de capacitação não estão a ser totalmente explorados, uma vez 

que os próprios potenciais da AAE não o estão a ser, e que a capacitação 

institucional atualmente existente é baixa. Existe também a perceção de que a 

AAE é conduzida com uma abordagem tradicional (que pouco difere da AIA 

de projetos), que continua a haver uma postura de obrigatoriedade perante o 

instrumento da AAE e que o espírito e a filosofia de avaliação não mudaram. 

Na prática, os resultados expressos na dissertação comprovam-no. 

Conclui-se que as instituições envolvidas em processos de AAE em Portugal 

necessitam de uma maior capacitação para poderem aplicar a AAE como um 

instrumento de apoio à decisão.  
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É necessário que se desenvolvam iniciativas para promover as boas práticas e 

trazer a AAE para a ordem do dia, que se faça um levantamento das 

necessidades de capacitação nas instituições, que se invista na formação dos 

seus técnicos, e que se cultive a mudança de cultura e de mentalidades, 

fomentando um espírito positivo e construtivo, de iniciativa, criatividade, 

encorajamento, aprendizagem e melhoria. 

Reconhece-se, ainda, que o processo de aprendizagem é muito importante 

para a mudança de cultura e de mentalidades. Uma preocupação crescente 

com a pesquisa e o desenvolvimento de capacidades levará à criação de 

condições favoráveis para a aprendizagem. Isto envolve o estabelecimento de 

mecanismos que garantam não apenas que a aprendizagem ocorre e que o 

conhecimento é gerado, mas também que a capacidade institucional para 

absorver esse conhecimento existe. 

Criar as condições favoráveis para a aprendizagem requer, ainda, que o 

investimento financeiro que seja menos dependente de projetos pontuais. É 

também aqui que o debate deve estar mais estreitamente envolvido com a 

tomada de decisões, tanto para garantir o envolvimento ativo no processo de 

decisão, como também para criar um sistema cíclico entre aprendizagem e 

implementação.  

A excelência na pesquisa e na prática da AAE implica aprender com e através 

da prática, de modo a melhorar o seu desempenho.  
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ANEXO I – INQUÉRITO DIRIGIDO ÀS ERAE 
 

Questionário dirigido às entidades responsáveis pela emissão 

de pareceres técnicos em processos de Avaliação Ambiental 

Estratégica 

 

Afiliação Institucional  

Entidade:_____________________________________________________________________________________ 

Divisão:_______________________________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________________________ 

 

Preparação de base para Avaliação Ambiental Estratégica 

1. Qual a sua formação de base (licenciatura, mestrado)? 

 

2. De acordo com as suas competências institucionais, está mais familiarizado(a) com que 

tipo de instrumentos de gestão territorial? Assinale todos os que se apliquem. 

 Programas setoriais 

 Programas especiais 

 Programas regionais 

 Programas intermunicipais 

 Planos intermunicipais 

 Planos diretores municipais 

 Planos de urbanização 

 Planos de pormenor 

 

3. Quão familiarizado(a) está com o Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho? 

 Muito  

O presente questionário insere-se no âmbito da dissertação de mestrado do curso de 

Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico, cujo tema é a Análise da Capacidade 

Institucional em Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) em Portugal. 

Este questionário tem como objetivo recolher elementos para a investigação sobre a 

integração temática e comunicação existente entre diferentes entidades em momentos de 

emissão de pareceres técnicos nos processos de AAE. 

O preenchimento deste questionário tem uma duração estimada de 15 minutos e as suas 

respostas têm caráter estritamente confidencial. Os dados serão tratados de forma conjunta e 

integrada, garantindo assim a confidencialidade das respostas.  

O questionário deve ser respondido individualmente por diferentes técnicos, sendo que cada 

técnico deverá responder apenas uma vez.  

A sua participação é muito importante para o desenvolvimento desta investigação. Desde já 

agradeço a disponibilidade e colaboração. 
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 Moderadamente  

 Pouco  

 Nada familiarizado(a) 

4. A entidade em que trabalha foi responsável pela elaboração de algum instrumento de gestão 

territorial sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)? 

 Sim  Não  Não sei/Desconheço 

5. Considera que na entidade em que trabalha existe um bom entendimento do que é a AAE? 

 Sim  Não  Não sei/Desconheço 

6. Esteve envolvido(a) na elaboração de quantos pareceres técnicos em processos de AAE? 

 Nenhum 

 1 a 3 

 4 a 10 

 10 a 20 

 Mais de 20 

7. Os pareceres técnicos de processos de AAE em que esteve envolvido(a) foram maioritariamente para 

que tipo de instrumento de gestão territorial? 

 Programas setoriais 

 Programas especiais 

 Programas regionais 

 Programas intermunicipais 

 Planos intermunicipais 

 Planos diretores municipais 

 Planos de urbanização 

 Planos de pormenor  

8. Os pareceres técnicos de processos de AAE em que esteve envolvido(a) foram maioritariamente para 

que fase do processo de AAE? 

 Definição de âmbito / Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

 Relatório de Opções Estratégicas 

 Relatório Ambiental 

 Avaliação e Controlo 

9. Tem conhecimento de algum documento normativo e de orientação técnica sobre a aplicação da 

AAE?  

 Sim  Não 

9.1 Se Sim, quais? 

 

10. Recorre frequentemente a algum documento normativo e de orientação técnica sobre a aplicação 

da AAE?  

 Sim  Não 

10.1  Se Sim, quais? 

 

11. Na entidade em que trabalha existe alguma política de formação na área de ambiente e/ou de 

sustentabilidade? 

 Sim  Não 

11.1. Se Sim, a política de formação é adequada ao domínio da AAE? 
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 Sim  Não 

11.1.1 Se Sim, em que medida é adequada? 

 

 

11.2. Se Não, porquê? 

 

12. Tem formação complementar em AAE? 

 Sim  Não 

12.1  Se Sim, qual a formação? Onde obteve essa formação? 

 

12.2  Se Sim, qual a motivação para tal formação? 

 Melhoria das minhas competências profissionais no domínio da AAE? 

 Melhoria das minhas competências pessoais no domínio da AAE? 

 Criação/fortalecimento de relações 

 Exigência profissional 

 Oportunidade oferecida por um(a) conhecido(a) 

 Outro(s): ___________________________________________________________________ 

 

Integração temática de pareceres técnicos e comunicação entre diferentes 

entidades 

Entende-se por integração temática de pareceres técnicos a integração de opiniões 

de diferentes técnicos no que diz respeito às questões biofísicas, sociais, institucionais e 

económicas. 

 

13. Como classifica os pareceres emitidos pela entidade em que trabalha nos processos de 

AAE relativamente à sua integração temática? 

 Muito integrados 

 Moderadamente integrados 

 Pouco integrados 

 Sem integração 

14. Considera que existe integração temática entre os pareceres técnicos emitidos pelas 

diferentes Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE)? 

 Sim  Não 

15. Considera que existe abertura/disponibilidade entre setores dentro da mesma entidade 

para comunicação e colaboração em matéria de pareces técnicos a processos de AAE? 

 Sim  Não 
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17. Qual o nível de eficácia dos seguintes meios de comunicação para o desenvolvimento de 

trabalho conjunto entre setores da mesma entidade em matéria de emissão de pareceres 

técnicos a processos de AAE? 

 
Muito Eficaz Eficaz 

Pouco 

Eficaz 
Ineficaz 

Rede Telefónica Fixa     

Rede Telefónica Móvel     

Correio Electrónico Institucional     

SmartDocs     

Placards Informativos     

Newsletters Eletrónicas     

Reuniões     

Comunicação Escrita     

Comunicação Oral     

Redes Sociais     

18. Considera adequados e suficientes os meios de comunicação existentes entre os diferentes 

setores da mesma entidade? 

 Sim  Não 

19. Considera que existe abertura/disponibilidade de outras entidades para comunicação e 

colaboração em matéria de pareces técnicos a processos de AAE? 

 Sim  Não 

20. Qual a percentagem de tempo de trabalho desenvolvido conjuntamente com outras 

entidades em matéria de emissão de pareceres técnicos a processos de AAE? 

 0 – 25%  25 - 50%  50 – 75%  75 – 100% 

21. Qual o nível de eficácia dos seguintes meios de comunicação para o desenvolvimento de 

trabalho conjunto com outras entidades em matéria de emissão de pareceres técnicos a 

processos de AAE? 

 
Muito Eficaz Eficaz 

Pouco 

Eficaz 
Ineficaz 

Rede Telefónica Fixa     

Rede Telefónica Móvel     

Correio Electrónico Institucional     

SmartDocs     

Placards Informativos     

Newsletters Eletrónicas     

Reuniões     

Comunicação Escrita     

Comunicação Oral     

Redes Sociais     

16. Qual a percentagem de tempo de trabalho desenvolvido conjuntamente entre setores da 

mesma entidade em matéria de emissão de pareceres técnicos a processos de AAE? 

 0 – 25%  25 - 50%  50 – 75%  75 – 100% 



78 
 

22. Considera adequados e suficientes os meios de comunicação existentes entre entidades? 

 Sim  Não 

23. Caso seja prática comum a realização de reuniões de trabalho com outras entidades 

externas para a emissão de pareceres técnicos a processos de AAE, indique a 

periodicidade das mesmas: 

 Mensal 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Outra:____________________________________________________________ 

23.1  Indique até três exemplos das entidades externas com quem é mais frequente ter 

reuniões: 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

24. Classifique as seguintes afirmações relativas à comunicação entre entidades para a 

emissão de pareceres técnicos a processos de AAE: 

 Concordo 

totalmente 
Concordo Discordo 

Discordo 

totalmente 

Suficiente     

Atempada     

Clara     

Coerente     

25. Que práticas considera que podiam ser implementadas/desenvolvidas para a melhoria da 

comunicação entre entidades como forma de melhorar a emissão de pareceres em 

processos de AAE? Assinale todos os que se apliquem: 

 Redes telefónicas 

 Boletins de informação 

 Reuniões periódicas com diferentes entidades 

 E-mail institucional 

 Redes sociais 

 Reunião anual promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente 

 Comunidade de discussão  

 Aprendizagem E-Learning 

 Ações de formação com especialistas nacionais e/ou internacionais 

 Outro(s):___________________________________________________________ 
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Processo Institucional de Emissão de Pareceres Técnicos 

 

26. Quais são os contributos da consulta institucional em processos de AAE? Escolha os dois 

principais. 

 Requisitos legais 

 Contributos técnicos 

 Agregação de informação 

 Agregação de valor ao processo de AAE 

 Outro(s): ___________________________________________________________ 

27. Considera que os prazos fixados para a consulta institucional são suficientes? 

 Sim  Não 

28. Como avalia a forma como são considerados pelas equipas de AAE os pareceres 

técnicos? 

 Muito boa 

 Boa 

 Regular 

 Má 

 Muito má 

29. Como avalia a forma como são justificadas as ponderações feitas pelas equipas de AAE 

aos pareceres técnicos? 

 Muito boa 

 Boa 

 Regular 

 Má 

 Muito má 

30. O reconhecimento público pelos pareceres na consulta institucional em AAE é? 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Mau 

 Muito mau 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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ANEXO II – MAPA DE RESULTADOS DO INQUÉRITO 
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ANEXO III – MAPA DE RESULTADOS DA REVISÃO DE 

PARECERES TÉCNICOS
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