
Inquérito aos Cidadãos

Missão oceanos, mares, águas costeiras e 
interiores saudáveis
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ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS NO ÂMBITO DAS MISSÕES

É entendido como sendo um procedimento de natureza ativa, envolvendo um processo 
bidirecional entre os envolvidos e todos aqueles que procuram envolver-se

O Horizonte Europa especifica que as missões: 

... pretendem ter impacto na sociedade e na formulação de políticas através 
da C&T e serem relevantes para uma parte significativa da população e
cidadãos europeus

... devem encorajar um amplo envolvimento e a participação ativa dos 
cidadãos e dos utilizadores finais e possibilitar múltiplas abordagens, tendo 
em conta as necessidades/benefícios sociais e reconhecendo a importância de 
diversas contribuições para concretizar as missões
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INQUÉRITO AO CIDADÃO: REGENERAR OS NOSSOS OCEANOS E 
ÁGUAS ATÉ 2030

Objetivo: saber o que sente, o que conhece e o que 
preocupa o cidadão português, relativamente ao 
estado de poluição dos oceanos, mares, águas 
costeiras e interiores 

Período de consulta: julho – setembro 2020

Divulgação: site ANI, site DPI-ANI, newsletter ANI, 
LinkedIn, newsletters temáticas, parceiros ANI,... 

Nº de respostas: 76
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PEGADA HUMANA INSUSTENTÁVEL

Qual das frases melhor descrevem a sua atitude perante o mar, lagos e rios?

47,4 %

14,5 %

25 %

10,5 %

2,6 %

Recreational use
(summer cottage,

boating, leisure
fishing, etc.)

Practising of
business (fishing,

aquaculture,
tourism, etc.)

Participation in the
work of some

water protection
organisation

Something else None/Don't know
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PEGADA HUMANA INSUSTENTÁVEL

Na sua opinião, a poluição do mar, lagos e rios

2,60%

52,60%

44,70%

0%

0%

0%

In a very grave state but I don’t know how to help

In a very grave state but I am careful that I bring back my litter when I go
to the sea, lakes and rivers

In a very grave state and I actively pick up litter when I see it

I think it is under control, I don’t feel it is an important issue

I don’t see any pollution

I have no opinion
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PEGADA HUMANA INSUSTENTÁVEL

Na sua opinião, quais são as 3 formas mais importantes de reduzir a poluição das águas 
marinhas, lagos e de rios? 

21,3 %

8,14 %

14 %

14,5 %

24 %

14 %

4 %

0,5 %

Improving the efficiency of waste water treatment in industry and
municipalities

Reducing nutrient loads in agriculture and forestry

Reducing emissions from ships

Reducing emissions of harmful substances (heavy metals, chemicals,
medicines)

Reducing the flow of plastic to the oceans, seas and inland  waters,
for example, by banning the use of single-use plastic and developing

harmless substitutes for plastics

Reducing littering, for example, through information and education
campaigns and the development of teaching materials for schools

Something else

Don’t know



PERIN - Duplicar a Presença Portuguesa nos Programas Europeus

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Na sua opinião, quais são os meios mais importantes para ajudar no combate e 
adaptação às alterações climáticas, especialmente dirigidos aos oceanos, mares e águas 

fluviais? Escolha só 3 opções.

25,8 %

30,4 %

9,2 %

35,3 %

6,9 %

2,3 %

Production of renewable
energy (wind power, wave

energy) in marine areas

Development of low-
emission maritime
transport, including
shipbuilding, ports

Inclusion of shipping in the
EU Emissions Trading

System

Nature-based solutions for
flood protection and

management of urban
runoff

Something else Don't know
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CONHECIMENTO / COMPREENSÃO / CONEXÕES COM OCEANOS E 
ÁGUAS

Na sua opinião, quais as 3 medidas mais importantes para promover a conservação e 
uso sustentável da biodiversidade e habitats marinhos? Escolha só 3 opções.

24,8%

10,2%

17,3%

7,1%

2,2%

13,3%

6,2%

18,1%

0,4%

0,4%

Creation of protected areas (creation of nature reserves)

Restoration of coastal waters, lakes and rivers

Regulating fisheries so that fish stocks remain sustainable

Developing sustainable tourism

Reducing underwater noise

Marine spatial planning, where different modes of use are reconciled in a
sustainable manner

Development of new raw materials for industry and food production
from oceans, seas and inland waters

Raising people's awareness of the importance of the biodiversity of
marine and aquatic habitats for the economy and wellbeing

Something else

Don’t know
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Na sua opinião, como poderia ser mais bem explorada a informação sobre o estado de 
poluição dos oceanos, mares e águas de interior?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Information on the state of oceans, seas and waters and the associated
loads is not sufficient

Information on the state of waters is sufficient, but it is not easy to find

Although the information is freely available as such, user interfaces are
not sufficiently easy to use

Information has not been processed into understandable format with
regard to the needs of different users

There is too much information

Citizens do not have sufficient opportunities to participate in the
production of information, for example, by monitoring their immediate

surroundings

Fully agree More or less agree Do not agree or disagree More or less disagree Fully disagree Don't know

CONHECIMENTO / COMPREENSÃO / CONEXÕES COM OCEANOS E 
ÁGUAS
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No período pós Covid-19 pensa que os cidadãos irão estar mais conscientes e dar mais 
atenção à proteção dos oceanos, mares, águas costeiras e de interior?

1%

36%

44%

19%

Yes

Yes, partially

No

Maybe

CONHECIMENTO / COMPREENSÃO / CONEXÕES COM OCEANOS E 
ÁGUAS
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No período pós Covid-19 pensa que a sua ligação aos oceanos, mares, águas costeiras e 
de interior aumentou?

35%

20%

40%

5%

Yes

Yes, partially

No

Maybe

CONHECIMENTO / COMPREENSÃO / CONEXÕES COM OCEANOS E 
ÁGUAS



PERIN - Duplicar a Presença Portuguesa nos Programas Europeus

GOVERNANÇA

Na sua opinião o quadro legislativo existente (nacional / europeu) é adequado tendo 
em vista a manutenção da qualidade das águas nacionais?

8%

26%

41%

24%

1%

Yes

Yes, partially

No

I don't know but I would like to
know more

I don't know and I'm not
interested



Inquérito aos Cidadãos

Missão oceanos, mares, águas costeiras e 
interiores saudáveis

Muito 

obrigada!



Healthy oceans, 
seas, coastal and 

inland waters 

Cancer Adaptation to 
climate change, 

including societal 
transformation

Soil health and 
food

Climate-neutral 
and smart cities 

Board:

Pedro Pita Barros, UNova

Assembly: 

Fátima Carneiro, UPorto e 
Mª Céu Machado, Ulisboa

National Delegates:

Patrícia Calado e Natália Dias

Board:

Helena Freitas, UCoimbra

Assembly: 

Susana Viegas, ULisboa e 
Élio Sucena, Ulisboa

National Delegates:

Cristina Gouveia

Board:

Tiago Pitta e Cunha, 
Fundação Azul

National Delegates:

Ana Sutcliffe e Maria 
João Fernandes

PERIN

PORTUGAL IN EUROPE RESEARCH

AND INNOVATION NETWORK

Board:

Paulo Ferrão, IST

National Delegates:

Luís Maia e Sofia Azevedo

R&I Missions
P T  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  N a t i o n a l  D e l e g a t e s

Board:

Teresa Pinto Correia, 
Uévora

Assembly: 

Ana Marta Paz, INIAV

National Delegates:

Maria João Fernandes


