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A Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI) congratula-se em anunciar a
realização, em parceria com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Região
Autónoma da Madeira (DRAAC), da 9.ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes (CNAI
2020) nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2020, com o tema “Insularidade, Ultraperiferia e
Oceanos”.

A Avaliação de Impactes é a designação genérica de uma família de instrumentos,
nomeadamente a Avaliação Ambiental Estratégica e a Avaliação de Impacte Ambiental, com
aplicação em diferentes contextos a nível internacional, nacional e regional.

A aplicação da Avaliação de Impactes em situações de insularidade e, em particular em regiões
ultraperiféricas ou em estados arquipelágicos, coloca desafios, mas também oportunidades que
nos propomos analisar e debater na CNAI 2020. Interligado com esta dimensão da Avaliação
de Impactes, propõe-se a inclusão da dimensão oceano na Avaliação de Impactes como parte
integrante do tema da CNAI 2020.

A Comissão Organizadora propõe-se estruturar o programa em torno dos seguintes subtemas:

A comissão organizadora está disponível para discutir as vossas propostas e sugestões.

DATAS-CHAVE:
30 abril 2020: Submissão de sessões/eventos e de resumos de 
comunicações e posters
31 maio 2020: Comunicação aos autores da aceitação das propostas 
submetidas
30 junho 2020: Inscrição do(s) autor(es) designado(s) para a sua 
apresentação
30 setembro 2020: data limite para inscrição com desconto
15 outubro 2020: Aceitação de versões finais de comunicações e de 
posters dos autores
15 outubro 2020: Divulgação do Programa Final

• AIA em contexto insular e ultraperiférico
• AAE em contexto insular e ultraperiférico
• Participação pública em contexto insular e 

ultraperiférico
• AIA, AAE e Alterações Climáticas em contexto 

insular e ultraperiférico
• AIA, AAE e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em contexto insular e 
ultraperiférico

• AIA de projetos localizados no oceano (energia 
offshore, cabos submarinos, exploração 
mineira, aquicultura)

• AAE do ordenamento do espaço marítimo
• Os serviços ecossistémicos dos oceanos na AIA 

e na AAE
• Mitigação e monitorização de projetos offshore
• AIA da exploração do leito marinho em áreas 

exteriores às jurisdições nacionais
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