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Avaliação Ambiental Estratégica – Avaliação de Políticas, Planos e Programas 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: 
Avaliação de políticas, planos e programas de AAE – Avaliação Ambiental Estratégica. 

 
Objetivos Específicos 

No final do Curso os participantes serão capazes de: 

 Identificar a terminologia, os principios e os principais conceitos de AAE; 

 Relacionar a AAE com outros instrumentos de politica, planeamento e gestão 
ambiental; 

 Aceder e interpretar directrizes adoptadas pela União Europeia e o Banco Mundial; 

 Definir processos, métodos e técnicas em AAE. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível 
da Avaliação de Políticas, Planos e Programas de Avaliação Ambiental, nomeadamente, 
Gestores, Quadros e Técnicos que necessitem utilizar a AAE. 

 
Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Evolução e Contexto para a AAE 

 Porquê a AAE? 
 Evolução, benefícios e objetivos da AAE 
 AAE e o processo de sustentabilidade 
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Módulo II - Conceito e Noção de AAE – O Que é a AAE? 

 AAE a níveis de política, planeamento e programa (níveis de Decisão em Avaliação 
Ambiental) 

 Terminologia e definição de AAE 
 Formas e aplicações da AAE 

 
Módulo III - Princípios da AAE 

 A importância da AAE  
 Prioridades para uma boa prática de AAE  
 Fatores de sucesso em AAE 
 Princípios de boa prática em AAE 
 Critérios de bom desempenho da AAE 

 
Módulo IV - Relações com Outros Instrumentos de Política, Planeamento e Gestão 
Ambiental 

Módulo V - Modelos Procedimentais e Abordagens em AAE 

Módulo VI - Fórum de Discussão sobre Experiências Existentes de AAE 

 Experiência internacional em países selecionados (Nova Zelândia, Canadá, Dinamarca, 
Grã-Bretanha, Holanda, EUA) 

 
Módulo VII - Diretrizes Adotadas Pela União Europeia e o Banco Mundial 

 Diretiva 2001/41/CE, de 27 de Junho de 2001 – avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente 

 Banco Mundial 
 
Módulo VIII - Métodos e Técnicas em AAE 

 Definir a necessidade de AAE 
 Identificar objetivos, metas e indicadores 
 Determinar responsabilidades 
 Identificação de agentes e formas de participação 
 Reunir informação de base e descrever o ambiente 
 Desenvolvimento de alternativas 
 Avaliação de impactes e comparação de alternativas 
 Estabelecer requisitos de monitorização 
 Assegurar o controlo de qualidade 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 
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O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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