
Acasos e Desgraças Ambientais

Cristina Antunes & Sofia Cunha 

avaliação e monitorização de pressões e impactos na APA  



CONTEÚDOS

1. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
2. Os desafios
3. Avaliação e monitorização:

▪ Águas balneares
▪ Qualidade da água do Tejo
▪ Emissões de gases poluentes
▪ Impacte ambiental

4. Conclusão



A Agência Portuguesa do Ambiente

▪ Criada em 2012, em resultado da fusão 
de 9 organismos;

▪ Instituição pública que tem por missão 
propor, desenvolver e acompanhar a 
gestão integrada e participada das 
políticas de ambiente e de 
desenvolvimento sustentável;

▪ Executa a sua missão através da 
cooperação próxima e articulada com 
outros organismos públicos, privados e a 
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OS DESAFIOS

• Integração de diferentes sistemas de
monitorização;

• Perspetiva da evolução temporal e dos
dados em tempo real;

• Visão global dos dados de monitorização.



AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

▪ Águas balneares

▪ Qualidade da água do Tejo

▪ Emissões de gases poluentes

▪ Impacte ambiental



ÁGUAS BALNEARES

▪ São um fator de saúde e um indicador de qualidade
ambiental e de desenvolvimento turístico;

▪ A sua avaliação rege-se pela Diretiva 2006/7/CE
e Decreto-Lei n.º 113/2012;

▪ A avaliação baseia-se em análises bacteriológicas para 
identificação de Enterococos intestinais e Escherichia
coli;

▪ Os resultados permitem proibir ou desaconselhar a 
prática balnear.

▪ São águas superficiais (interiores, costeiras ou de
transição) onde se prevê uma grande afluência de
banhistas;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://dre.pt/application/file/178024
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https://sniamb.apambiente.pt/content/
mapa-praias

https://sniamb.apambiente.pt/content/mapa-praias






QUALIDADE DA ÁGUA DO TEJO

▪ Integra 4 redes de monitorização:

▪ Qualidade da água (SNIRH)
▪ Qualidade automática (SNIRH)
▪ Hidrométrica (SNIRH)
▪ Autocontrolo

que monitorizam diferentes parâmetros físico-
químicos;

▪ Permite identificar anomalias que poderão contribuir 
para localizar e quantificar eventuais focos de 
poluição.



Versão externa: https://sniamb.apambiente.pt/content/qualidade-da-%C3%A1gua-
tejo-0?language=pt-pt

https://sniamb.apambiente.pt/content/qualidade-da-%C3%A1gua-tejo-0?language=pt-pt


EMISSÕES DE GASES POLUENTES 

▪ Na qualidade de estado membro da EU e no
âmbito de diversos acordos internacionais
Portugal tem de assegurar o envio de
informação sobre a emissão de gases e
poluentes;

▪ Os dados incluem emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) e de outros poluentes
atmosféricos, por concelho e por NUTIII,
relativas aos anos 2015 e 2017.
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Versão em desenvolvimento:  
https://arcg.is/0zLz0H

https://arcg.is/0zLz0H


IMPACTE AMBIENTAL

▪ A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é
um instrumento de carácter preventivo da política do
ambiente, com efetiva participação pública e análise
de possíveis alternativas;

▪ As áreas de estudo são divulgadas no SNIAmb com
ligação ao SIAIA.
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Versão interna



CONCLUSÃO

Pontos Fortes Pontos Fracos

• Integração de dados de 
diferentes sistemas

• Perspetiva temporal e em
tempo real

• Ferramenta de análise e
controlo

• Inconsistência dos dados
• Falhas na recolha de dados
• Falhas no carregamento e 

transmissão dos dados

Oportunidades Ameaças

• Comunicação institucional
• Apoio à decisão

• Dependência do software
• Dependência do hardware
• Dependência das

comunicações
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