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Reprograma ~a o dos Progra m as Operaci onai s do QREN 2007·2013 Ambiental Estrategica.

Ava li a~ a o

Na sequencia da solicita<;:ao de parecer relativa a reprograma<;:ao dos Programas
Operacionais do OREN 2007-2013, tendo em considera<;:ao as obriga<;:6es decorrentes da
legisla<;:ao nacional e comunitaria relativa a Avalia<;:ao Ambiental Estrategica (AAE), esta
Agencia analisou atentamente a documenta<;:ao que nos foi disponibilizada, nomeadamente
a fundamenta<;:ao de reprograma<;:ao preparada pelo Observat6rio do OREN e pelos
Programas Operacionais, bem como o parecer juridico sobre a AAE dessa reprograma<;:ao.
Gostariamos de chamar a melhor aten<;:ao de V. Exa. para os seguintes aspectos:
-As altera<;:6es aos PO aprovados para 2007-2013 carecem de verifica<;:ao para determinar
se sao ou nao susceptiveis de ter efeitos significativos no Ambiente - tal como foi sublinhado
na nota informativa subscrita conjuntamente pelas DG_ENV e pela DG_REGIO que a
Comissao dirigiu as Autoridades de Gestao em 2008/09/30, disponivel em
www.ec.europa.eu/environmentlintegration/cohesion policy. Sempre que sejam previsiveis
efeitos significativos sobre o Ambiente e necessaria preceder a Avalia<;:ao Ambiental.
- A determina<;:ao da probabilidade de ocorrerem efeitos significativos em resultado da
altera<;:ao de um programa sujeito a AAE e feita, caso a caso, com base na aplica<;:ao dos
criterios definidos no Anexo incluido na legisla<;:ao nacional aplicavel - Decreto-Lei
n°232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n°58/2011, de 4 de Maio-, Anexo II
da Directiva 2011/42/CE, de 27 de Junho. Estes criterios atendem quer as caracteristicas
dos programas quer as caracteristicas dos impactes e da area susceptive! de ser afectada.
- No actual periodo de programa<;:ao os 9 Programas Operacionais do OREN abrangidos
pela Directiva 2001/42 (2 Programas Tematicos - Factores de Competitividade e
Valoriza<;:ao do Territ6rio, 5 Programas Regionais do Continente - Norte, Centro, Lisboa,
Alentejo e Algarve e 2 Programas das Regioes Aut6nomas - A<;:ores e Madeira) foram
preparados antes da entrada em vigor da legisla<;:ao nacional. Recorda-se que, em
2006/2007, foi necessaria desenvolver um exercicio de Avalia<;:ao Ambiental para dar
resposta as exigencias da aplica<;:ao da Directiva, tendo por base as melhores praticas,
tarefa que foi executada com exito. Considerou-se entao pertinente autonomizar a Avalia<;:ao
Ambiental da avalia<;:ao ex-ante e abranger o conjunto dos 9 PO num unico Relat6rio
Ambiental, individualizando a analise relativa a cada um dos PO. 0 OREN, pela sua
natureza estrategica, nao estava sujeito a AAE de acordo com as normas comunitarias, mas
a aproxima<;:ao efectuada permitiu uma visao de conjunto e uma analise integrada.
- Para que uma correcta determina<;:ao da necessidade de se realizar nova AAE face a
reprograma<;:ao agora proposta torna-se imprescindivel revisitar as condi<;:6es em que a
Avalia<;:ao Ambiental foi inicialmente conduzida e ter em conta as resultados dessa
avalia<;:ao. lmporta recordar que a AAE ficou finalizada em Fevereiro de 2007, quando as
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contornos dos PO (que v1nam a ser aprovados no Outono seguinte) ainda nao se
encontravam completamente estabilizados. 0 resultado traduziu-se, numa primeira
aproximac;ao, no elencar de uma serie de recomendac;oes enderec;adas as Autoridades de
Gestao, a ter em conta durante a execuc;ao dos programas. A escala a que foi desenvolvida
a Avaliac;ao Ambiental era suficientemente flexivel para permitir acolher alterfl<;oes que nao
consubstanciassem marcadas diferenc;as com expressao no territ6rio, quer a nivel nacional
quer em termos regionais.
-A proposta de reprogramac;ao dos PO, agora em analise, mantem a matriz estrategica do
QREN, configurando-se como uma revisao de natureza tecnica e de programac;ao
financeira, promovida na sequencia de alterac;oes socioecon6micas, que visa antecipar
dificuldades de execuc;ao par forc;a de restric;oes orc;amentais. Sao considerados
ajustamentos financeiros e transferencias de verbas e redistribuic;ao de elegibilidades entre
programas e instrumentos de apoio financeiro, com pequenas alterac;oes no quadro de
elegibilidades .
- As questoes de natureza financeira e os aspectos organizacionais que tem que ver com o
sistema de governac;ao do QREN e dos seus PO estao excluidos do ambito de aplicac;ao da
legislac;ao nacional e comunitaria sabre AAE. A luz dos criterios definidos no Anexo ao
Decreta-Lei n°232/2007 o que interessa determinar e se, como resultado da reprogramac;ao,
vao ocorrer alterac;oes significativas nas elegibilidades aprovadas, isto e, se, relativamente a
situac;ao previamente avaliada, ha novas situac;oes a considerar, a nivel nacional ou
regional, que alterem a natureza dos impactes ou a localizac;ao das areas em que se irao
verificar.
- As alterac;oes previstas ao quadro de elegibilidades nao sao relevantes e nao parecem
agravar a situac;ao inicial, numa perspectiva de Avaliac;ao de lmpactes. De facto, M a
inclusao de uma tipologia de intervenc;ao referente a projectos de mobilidade baseados em
energias limpas, sao eliminadas as tipologias de intervenc;ao associadas ao novo Aeroporto
de Lisboa (trabalhos preparat6rios), e incluida uma nova tipologia de intervenc;ao referente a
hidraulica torrencial, no ambito da ja prevista prevenc;ao e gestao de riscos e assiste-se a
uma diminuic;ao de elegibilidades no dominio dos transportes.
- Nao ha transferencias de elegibilidade entre os PO regionais e, tendo em conta as ja
existentes sobreposic;oes geograficas entre os PO tematicos e os regionais, a proposta
redistribuic;ao de elegibilidades nao se traduz em alterac;oes no terreno, pelo que se mantem
a situa<;ao ja globalmente avaliada para o QREN no seu conjunto.
Assim, uma vez que nao estao id~ntificadas alterac;oes substantivas ao QREN , quer a nivel
nacional quer a nivel regional, nao parecem previsiveis efeitos significativos sabre o
Ambiente tendo por referenda a aplicac;ao dos criterios definidos no Anexo ao Decreta-Lei
n°232/2007. Nestas condic;oes, concorda-se com a interpretac;ao de nao ser necessaria
realizar nova AAE para os PO 2007-2013 em resultado desta reprogramac;ao.
Recomenda-se todavia uma atenc;ao redobrada aos aspectos de monitorizac;ao, a fim de
identificar atempadamente efeitos negativos imprevistos e aplicar as medidas de correcc;ao
adequadas. 0 conjunto de indicadores para a monitorizac;ao estrategica deve ser
optimizado, numa perspectiva pragmatica, de modo a facilitar um acompanhamento proximo
da execuc;ao dos programas por parte das autoridades ambientais e do publico.
Para finalizar refira-se ainda que a decisao de nao sujeitar a reprogramac;ao dos PO a AAE,
bem como a respectiva fundamentac;ao, deve ser disponibilizada ao publico na pagina do
Observat6rio do QREN e nas paginas de cada um dos 9 PO abrangidos.
Com os melhores cumprimentos,
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