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Parecer da CGTP-IN 

 

1. Introdução 

O Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR) tem 
uma dotação prevista de 2.208 milhões de euros, financiados pelo Fundo de Coesão, e 
representa 8,7% do total dos fundos comunitários para o período 2014-2020. 

O Governo pretende que este programa responda à Estratégia Europa 2020 no que toca à 
vertente da sustentabilidade e assenta em três pilares estratégicos: 

• Eficiência no uso de recursos – “com enfoque no domínio da energia (…), sector da 
água, dos resíduos e política de qualificação do território” (p.4); 

• Adaptação às alterações climáticas e a gestão e prevenção de riscos – “com destaque 
para a operacionalização dos instrumentos de política climática (…) e para a gestão e 
prevenção de riscos (…) e com o contributo parcial mas não negligenciável do sector da 
energia, do sector da água, do sector dos resíduos e dos investimentos na conservação 
e protecção da biodiversidade” (p.4/5); 

• Protecção do ambiente – “assente particularmente na operacionalização das estratégias 
para o sector dos resíduos, para o sector das águas, para a biodiversidade e para os 
passivos ambientais, com contributos importantes decorrentes da política de gestão e 
prevenção de riscos e da operacionalização dos instrumentos de política climática” (p.5). 

Estes 3 pilares são depois traduzidos em 3 eixos temáticos: 

1) Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 
sectores; 

2) Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 
3) Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

O PO SEUR inclui alguns dos eixos previstos na programação inicial do POVT – Programa 
Operacional de Valorização do Território – sendo, no entanto, muito mais restritivo e limitativo do 
que o actual QREN, nomeadamente por não incluir absolutamente nada sobre desenvolvimento 
urbano, sobre coesão social ou equidade territorial. Com a reprogramação do POVT em 2011 o 
número de eixos estratégicos reduziu-se, mas continua a existir um eixo de Infra-estruturas e 
Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano, que desaparece por 
completo no Acordo de Parceria 2014 – 2020.  
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POVT 2007 - 2013 
Reprogramação 

POVT 2011 
PO SEUR 2014 - 2020  

Eixos Operacionais 
Financiamento 

Comunitário 
Eixos Prioritários Eixos Prioritários 

Financiamento 
Comunitário 

I – Redes e Equipamentos 
Estruturantes de 
Transportes 

1.553,0 

I – Redes e 
Equipamentos 
Nacionais de 
Transportes e 
Mobilidade 
Sustentável 

I - Apoiar a transição 
para uma economia 
com baixas emissões 
de carbono em todos 
os sectores 

757 

II – Rede Estruturante de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento 

803 

II – Sistemas 
Ambientais e de 
Prevenção, Gestão 
e Monitorização de 
riscos 

II - Promover a 
adaptação às 
alterações climáticas 
e a prevenção e 
gestão de riscos 

401,2 

III – Prevenção, Gestão e 
Monitorização de Riscos 
Naturais e Tecnológicos 

534 

III – redes e 
equipamentos 
estruturantes da RA 
Açores 

III - Proteger o 
ambiente e promover 
a eficiência dos 
recursos 

1.000 

IV – Redes e 
Equipamentos 
Estruturantes da RA 
Açores 

70 

IV – redes e 
equipamentos 
estruturantes da RA 
Madeira 

IV – Assistência 
Técnica 

49,5 

V – Redes e 
Equipamentos 
Estruturantes da RA 
Madeira 

100 

V – Infra-estruturas 
e equipamentos 
para a Valorização 
Territorial e o 
desenvolvimento 
urbano 

  

VI – Investimentos 
Estruturantes do EFM 
Alqueva 

275 
VI – Assistência 
Técnica 

  

VII – Infra-estruturas para 
a Conectividade Territorial 

270    

VIII – Infra-estruturas para 
a Valorização de 
Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) 

155    

IX – Desenvolvimento do 
Sistema Urbano Nacional 

799    

X – Assistência Técnica 99,6    

Total 
4.658,5 (FC e 

FEDER) 
 Total 2.207,7 (FC) 

Unidade: milhões de euros 

 

Comparando os eixos definidos no POVT 2007- 2013 e no PO SEUR 2013 – 2020, e sabendo-se 
que  

(i) as infraestruturas de transportes estão parcialmente cobertas pelo PO Competitividade e 
Internacionalização – Objectivo Estratégico 7: transportes sustentáveis e eliminar 
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estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas (ver parecer da CGTP-IN 
relativo ao POCI), 

(ii) os PO Regionais estão maioritariamente orientados para a competitividade e 
internacionalização, 

(iii) Portugal não está mais coeso e nem se tem verificado uma convergência das regiões 
mais desfavorecidas, particularmente as regiões do interior,  

(iv) os centros urbanos revelam elevadas necessidades de reabilitação, 

a CGTP-IN considera preocupante que os Programas Operacionais e, nomeadamente o PO 
SEUR tenha excluído por completo o desenvolvimento urbano como eixo prioritário de aplicação 
dos fundos comunitários. Recordemo-nos que o POVT alocava, na programação original, 799 
milhões de euros para o desenvolvimento urbano e que, entre outros, procurava responder às 
dinâmicas de povoamento através da “qualificação e a coerência das redes nacionais de 
equipamentos” colectivos, como forma de aumentar “a competitividade dos territórios e a 
promoção da igualdade de oportunidades” (p. 71 do POVT).  

Neste contexto, a CGTP-IN defende o investimento na habitação e reabilitação urbana, a partir 
de planos elaborados em coordenação entre o Estado, as autarquias e as populações, que 
recupere as habitações degradadas e as cidades, que promova um mercado social de 
arrendamento, repovoe os centros históricos e supra carências de habitação, contribuindo para 
melhoria das acessibilidades e condições de vida no espaço urbano. Deve prever-se a 
requalificação de bairros sociais, já que alguns deles se encontram em avançado estado de 
degradação, colocando em causa a segurança das famílias aí alojadas.  
 

 

2. Posição da CGTP-IN relativamente a alguns aspectos do PO SEUR 

O Eixo I consiste em “Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono 
em todos os sectores”. Neste âmbito a CGTP-IN defende que é necessário aumentar a eficiência 
energética, nomeadamente através de uma mudança para transportes públicos mais 
sustentáveis e utilizadores de energias renováveis, sendo para tal fundamental que as empresas 
públicas de transportes sejam beneficiárias de fundos com esta finalidade (e que não se 
privatizem). A Administração Pública deve também ter financiamento com esta finalidade 
destinado a edifícios, equipamentos e iluminação pública.  
 

O terceiro objectivo do PO SEUR consiste, como referido anteriormente, em “proteger o 
ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos”, objectivo que é atendido pelo Eixo 
Prioritário 3.  

Uma das formas como o Governo pretende, alegadamente, diminuir a produção de resíduos 
urbanos, é aprovar um Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos – num 
quadro de privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF) contrária à vontade dos municípios 
e dos trabalhadores e contrária aos interesses das populações –, que determinará o aumento 
das tarifas associadas à prestação do serviço de recolha, tratamento e valorização de resíduos 
urbanos. 
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Em primeiro lugar, a privatização e exploração com fins lucrativos não irá certamente respeitar 
plenamente critérios de preservação dos recursos naturais. A privatização da EGF – empresa 
que entre 2009 e 2012 contabilizou cerca de 16,7 milhões de euros em lucros – é uma decisão 
que desrespeita o poder local e as populações, beneficiando em exclusivo a grande empresa 
nacional ou estrangeira que ficará na posse do monopólio da gestão de resíduos urbanos em 
164 municípios.  

Em segundo lugar, encontra-se claramente expresso no PO SEUR que este Regulamento 
Tarifário irá garantir o aumento substancial das tarifas (ao ponto do Governo considerar a 
definição de um “tarifário social”), introduzindo a lógica de utilizador – pagador no sector dos 
resíduos urbanos. Tal aumento das tarifas irá implicar não só o agravamento das despesas 
básicas dos agregados familiares – a par da pesada factura da electricidade, do gás e das 
comunicações, etc. -, como garantirá avultados lucros à EGF privatizada – como acontece com 
as empresas energéticas e de comunicações.  

A CGTP-IN condena e rejeita não só a privatização da EGF, como todos os passos que possam 
conduzir à privatização de mais empresas públicas do sector, e ainda a intenção de aumentar as 
tarifas associadas aos serviços de tratamento dos resíduos urbanos. A substituição de 
financiamento a fundo perdido por empréstimos reembolsáveis indicia ainda que se prevê a 
privatização da distribuição de água e do saneamento, no âmbito do “PENSAAR 2020 – uma 
nova estratégia para o sector de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais” 
(documento que ainda não é conhecido), o que, a acontecer, conhecerá a firme oposição da 
CGTP-IN. 

O PO SEUR prevê também a privatização dos equipamentos e infraestruturas ligadas ao turismo 
da natureza em áreas classificadas, estabelecendo novas PPPs para cerca de 100 
equipamentos:  

“Pretende-se assim uma mudança de paradigma no modelo de negócio associado 
à exploração dos equipamentos e infraestruturas da titularidade ou sob gestão do 
Estado, legitimado pelo regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade, através de contratos de concessão a operadores privados que 
assegurem os necessários serviços de interesse público, prosseguindo assim os 
objectivos de valorização do capital natural em áreas classificadas” (p.29) 

A exploração de espaços naturais classificados por privados e com fins lucrativos é contrária aos 
objectivos de protecção e conservação da natureza. O objectivo de “valorização e promoção dos 
espaços naturais” (p.77) é, aliás, dedicado em exclusivo à exploração económica dos valores 
naturais, da paisagem e dos espaços naturais, referindo inclusive o interesse da utilização dos 
fundos comunitários para a promoção de economias de escala.  

A lógica que está patente a este objectivo (enquadrado no Eixo 3 do PO SEUR) é a de obtenção 
dos lucros por empresas privadas pela exploração dos recursos naturais do País, após a 
realização de investimentos públicos nos equipamentos e infraestruturas a concessionar: 

“Pretende-se apostar num conjunto de investimentos alavancados por fundos 
públicos que, através da posterior exploração por operadores privados, mediante 
contratos de concessão, ou em parceria com entidades públicas locais, garantam a 
prestação de um serviço público e a sustentabilidade futura dos equipamentos e 
das infraestruturas, valor que não é possível atingir sem este incentivo, dadas as 
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fortes restrições ao investimento e à presença dos agentes económicos e das 
populações nestas áreas” (p.78) 

Não sendo uma novidade que os Programas Operacionais do novo Acordo de Parceria prevêem 
de forma transversal aos PO a realização de investimentos públicos e a sua posterior entrega à 
gestão e exploração privadas, no entender da CGTP-IN a privatização da gestão da Natureza e 
dos investimentos públicos que lhe estão associados é uma clara violação dos interesses do 
País e da sua população, e faz com que o Governo atinja um novo patamar na sua fúria 
privatizadora. 

O documento prevê a criação de um Comité de Acompanhamento para o PO. Afirma-se na pág. 
96 que “o processo de definição dos parceiros que integrarão o Comité de Acompanhamento 
tem como pressuposto, por um lado a promoção da diversidade e, por outro, a garantia da 
escolha dos actores considerados como os mais representativos das áreas abrangidas neste 
PO”, uma formulação vaga que pode excluir vários parceiros relevantes. A CGTP-IN defende 
que o órgão de consulta deve ter membros efectivos de todos os parceiros sociais, reunir 
trimestralmente para fazer a avaliação do impacto da execução financeira e física do programa 
operacional e corrigir atempadamente erros e objectivos.  

Deve ultrapassar-se o modo de funcionamento burocratizado e, em muitos casos, meramente 
sancionatório das opções do Governo/autoridade de gestão que tem caracterizado os períodos 
de programação anteriores, em que o peso da administração pública é desproporcional face às 
outras entidades, nomeadamente os parceiros sociais. A CGTP-IN entende ainda que a 
participação deve começar na própria elaboração do programa e dos regulamentos necessários 
a cada programa e medida.  

 

Lisboa, 25.03.14 

CGTP-IN 

 


