
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE 
CARBÓNICA - RNC2050

Decorreu no dia 4 de dezembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, a sessão de apresen-
tação do roteiro para a neutralidade carbónica – RNC2050, e na qual a ADIPA não poderia 
deixar de estar presente.

A sessão foi aberta com a apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica por 
Dr. Nuno Lacasta - Presidente da APA - Agência Portuguesa do Ambiente, que referiu que 
o objetivo da neutralidade carbónica a que Portugal se vinculou na sequência do acordo de 
paris é um objetivo de geração, salientando que de acordo com resultados recentes de um 
estudo para as próximas décadas, existe a necessidade imperiosa de começar já. Para tal é 
necessário desenvolver um conjunto de cenários para a economia portuguesa. Referiu que 
existem três futuros possíveis para Portugal “ Fora de pista”, “Pelotão” e “Camisola Amarela”.

Relativamente ao cenário “Fora de pista”, salientou que se se mantiverem os pressupos-
tos existentes atualmente, Portugal será pouco competitivo, com um persistente declínio 
da demografia e com uma excessiva concentração populacional nas áreas metropolitanas 
e o consequente aumento do despovoamento das zonas interiores. Neste cenário as estru-
turas de produção manter-se-ão inalteradas, nomeadamente uma agricultura em regime 
de produção convencional. Relativamente às questões da mobilidade, estas manterão o 
padrão atual. Já no cenário ”Pelotão”, verifica-se uma evolução moderada, nomeadamente 
em termos de desenvolvimento competitivo, onde a demografia conhecerá um decréscimo 
menos acentuado e uma concentração populacional nas áreas metropolitanas acompan-
hando também esta tendência. A evolução das estruturas de produção é gradualmente 
conservadora mas com um desenvolvimento tecnológico e um aumento de eficiência. 
Verifica-se uma circularidade moderada da economia e adesão também moderada a novas 
formas de mobilidade. Na agricultura assiste-se a um aumento  de produção integrada ou 
biológica. Em relação ao cenário “Camisola amarela”, Portugal apresenta-se muito com-
petitivo, com uma estrutura económica diferente dos cenários anteriores. A estabilização 
do saldo fisiológico (diferença entre natalidade e mortalidade) e reforço substancial do 
saldo migratório (diferença entre o numero dos que imigram e dos que emigram) é uma 
constante, levando a uma recuperação da evolução populacional, crescimento das cidades 
médias e redução da concentração populacional nas áreas metropolitanas. Neste cenário 
assiste-se a um maior grau de descentralização e digitalização do sistema energético, 
maior empreendedorismo, maior circularidade da economia, elevada penetração de novas 
formas de mobilidade (partilhada e suave) e predomínio do regime de produção biológica 
com valores muito mais expressivos. 

A conclusão com base nos resultados apresentados é a de que é possível atingir tecnica-
mente a neutralidade carbónica em 2050. É possível concretizar este objetivo recorrendo 
a tecnologias e processos já existentes atualmente. Referiu também que todos os setores 
contribuem para a neutralidade carbónica, energia, indústria, edifícios e outros, transportes, 
agricultura e resíduos. Seguiu-se o Ministro do Ambiente e da Transição Energética - João 
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Pedro Matos Fernandes o qual teve a opor-
tunidade de referir que tornar a economia 
circular e descarbonizar a cidade são os três 
grandes eixos de política  atual do ministério 
do ambiente e transição energética. Esteve 
também presente o Ministro Adjunto e da 
Economia - Pedro Siza Vieira que referiu 
que se nos queremos colocar neste tema 
temos de investir - investimentos de 2 mil 
milhões de euros por ano para o caminho 
para a neutralidade carbónica perfeita-
mente realizáveis. Também referiu que este 
roteiro implica grandes mudanças no modo 
como vivemos e no modo como produzimos 
e no modo como nos relacionamos com o 
mundo. Implica ainda mudanças na nossa 
agricultura na nossa mobilidade e na  forma 
como nos organizamos nas cidades. 

De seguida teve início a mesa redonda: 
Transportes e mobilidade que contou com a 
presença de Francisco Ferreira – Consórcio 
RNC2050, Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de Lisboa que foi o 

moderador do debate com José Manuel Viegas – Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa, de Vera Pinto Pereira – CEO da 
EDP, S.A., Ângelo Ramalho – EFACEC e Tiago Farias – Presidente e 
CEO da Carris, onde o tema foi amplamente debatido nas mais di-
versas perspetivas. Depois de uma breve pausa para café seguiu-se 
a mesa redonda Agricultura e Florestas em que o moderador foi o 
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural - 
Miguel João Freitas, contando com a presença de Francisco Avillez 
- Consórcio RNC2050, AGRO.GES, professor José Pimentel Coelho 
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Mesa redonda - Entidades do Artigo 36º: a mais-valia as potencialidades e os exemplos de sucesso

A ADIPA marcou presença, no passado dia 12 de Dezembro no Auditório do Campus do 
Lumiar (Lisboa) no seminário 10 Anos PNCA II 10 Anos EFSA Focal Point – “Ao serviço da 
Ciência e do Consumidor”. 

Um seminário que deu a conhecer a evolução dos resultados obtidos no PNCA - Plano 
Nacional de Colheita de Amostras nos últimos 10 anos, de forma a comunicar o nível de se-
gurança dos alimentos que se encontram no mercado em Portugal.

As palavras de boas – vindas foram proferidas por Pedro Portugal Gaspar – Inspetor – Ge-
ral da ASAE que apesar de não ter podido estar fisicamente presente, associou-se ao even-
to por meio de vídeo chamada. A sessão de abertura contou com a presença da Eng. Fili-
pa Melo Vasconcelos, Subinspectora-Geral da área Técnica da ASAE e a Profª. Dra. Maria 
Helena Florêncio – Presidente do Conselho Científico. Sendo que, a Engª. Filipa mencionou 
que o objetivo da ASAE é garantir que os géneros alimentícios são sãos e seguros. A mes-
ma também expôs que 1 em cada 10 pessoas consome alimentos contaminados e que os ali-
mentos podem ser contaminados a qualquer momento, e todos temos um papel importan-
te para garantir que os alimentos não causam doenças.

O tema “PNCA: evolução histórica até à atualidade que contou com a Divisão de Riscos Ali-
mentares” foi abordado pela divisão de riscos alimentares que é composta por Dr. Pedro Na-
bais – Chefe de divisão na ASAE e o Eng. Paulo Carmona – Engenheiro Agrónomo na Divisão 
de Riscos Alimentares da ASAE. O Eng. Paulo Carmona referiu que os resultados não confor-
mes totais de amostras têm vindo a baixar muito desde 2009 até 2017. As não conformida-
des no grupo das bebidas alcoólicas representou 26% em 2017. Foi referido que no grupo de 
géneros alimentícios onde se verificou a maior taxa de não conformidade em 2017 foi o gru-
po das bebidas alcoólicas, com 26%, com maior taxa genérica (segurança, rotulagem, re-
quisitos gerais ), sendo um pico de exceção pois nos anos anteriores andou à volta dos 19%.

O tema seguinte a ser abordado foi “O Laboratório de Segurança Alimentar no controlo 
oficial de géneros alimentícios” que contou com a presença da Engª. Maria de Jesus Tava-
res - Diretora do Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios da Autoridade de Se-
gurança Alimentar e Económica,  a qual referiu que em 2017 no laboratório entraram para 
ser analisadas 7700 amostras.

– Instituto Superior de Agronomia, Diogo Silveira – The Navigator Company, professor José 
Miguel Cardoso Pereira – Instituto Superior de Agronomia. “Neutralidade carbónica transição 
Justa” foi o seguinte tema abordado por Pedro Martins Barata- Consórcio RNC 2050, Get2C.

Seguiu-se a mesa redonda “Água, resíduos e Economia Circular” no qual o moderador foi 
Carlos Martins – Secretário de estado do ambiente, contanto com a presença da Dra. Sandra 
Martinho – Consórcio RNC2050 Lasting – Values, o Dr.Fernando Leite – Lipor e a professora 
Lígia Pinto – Universidade do Minho.

E por fim, a última mesa redonda “Energia e Indústria” no qual o moderador foi João 
Galamba – Secretário de Estado da Energia e que contou com a presença de Júlia Seixas – 
Consórcio RNC2050, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
João Peças Lopes – INESC TEC, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Gonça-
lo Salazar Leite – CEMBUREAU e o professor Jorge Vasconselos – Newes.

A sessão foi encerrada pelo senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética - 
João Pedro Matos Fernandes - que enfatizou o facto de não se poder ignorar os resultados 
dos estudos científicos que obrigam a que o apelo seja cada vez maior, e que o PNEC - Plano 
Nacional de Energia e Clima que está a ser desenvolvido vai concretizar a trajetória esta-

belecida no roteiro para a próxima década 
abreviando as metas hoje existentes para 
2030, com a ambição mas também com 
o realismo nos seguintes termos: Metas 
do PNEC: reduzir as emissões de gases 
com efeitos de estufa entre 45% - 55% em 
relação a 2005, alcançar a incorporação de 
renováveis do consumo final de energia de 
47%,estabelecer níveis de eficiência en-
ergética de 35%. Todos os setores têm um 
papel a desempenhar no caminho para a 
neutralidade. Se por um lado é fundamental 
reduzir as emissões dos diferentes setores 
de atividade por outro é essencial  assegu-
rar uma floresta sustentável.

A Srª. Engª. Sarogini Monteiro apresentou 
a plataforma “ EFSA / Knowledge Junction: 
Plataforma aberta à ciência ” que pode ser 
consultada em www.zenodo.org e que veio 
substituir a plataforma anterior IEP – Infor-
mation Exchange Plataform.

Da parte da tarde seguiu-se a mesa re-
donda “Entidades do Artigo 36º: a mais-va-
lia, as potencialidades e os exemplos de 
sucesso” que teve como moderador o Dr. 
Sérgio Rodeia – EFSA e contou com a pre-
sença da Prof. Dra. Maria Manuel Gil – Direto-
ra do centro de investigação MARE, Dr. An-
tónio Marques – Investigador no IPMA, Prof. 
Dr. Duarte Torres – Professor na Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto, Dra. Paula Auvite – 
Investigadora no Instituto Nacional de Sáu-
de Doutor Ricardo Jorge em parceria com a  
ASAE e a Dra. Filipa Vasconcelos - Subins-
pectora-Geral da área Técnica da ASAE.

Por fim realizou-se a segunda e última 
mesa redonda “PNCA: 10 anos ao serviço do 
consumidor” que contou com o Prof. Dr. Ma-
nuel Rui Azevedo Alves – Diretor da tecnoali-
mentar como moderador desta mesa, onde 
também esteve presente a Dra. Mónica Ven-
tosa – Diretora Geral Adjunta da APED, o Dr. 
Pedro Queiroz – Diretor Geral da FIPA, a Dra. 
Ana Fonseca – Direção-Geral do Consumi-
dor, o Dr. Bruno Santos - Public Affairs & Me-
dia Relations da DECO e a Dra. Filipa Vascon-
celos Subinspectora-Geral da área Técnica 
da ASAE. Durante este debate o Dr. Bruno 
Santos deu grande importância à coopera-
ção, sendo uma condição chave para o su-
cesso no futuro. Por sua vez, a Dra. Ana Fon-
seca aludiu ao facto de que informação a 
mais é ruído por isso a informação deve ser 
simples e direta, clara e precisa.

Coube à  Engª. Filipa Melo de Vasconcelos as 
últimas palavras de conclusão do seminário.


