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Enquadramento Legal


A nível europeu


Directiva 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho
de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos
públicos e privados no ambiente, alterada por:


Directiva 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997,
no que respeita à Convenção de Espoo, num contexto transfronteiriço.



Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de Maio de 2006, relativa à participação do
público na elaboração de certos planos e programas relativos ao
ambiente.



Directiva 2009/31/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Abril de 2009, que procede a emendas nos
Anexos I e II, adicionando projectos relacionados com o transporte,
captura e armazenamento geológico de dióxido de carbono (CO2).

Enquadramento Legal (2)


A nível nacional


Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, Regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental de projectos públicos e privados susceptíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente, alterado


por:

Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, transpondo a
Directiva 2003/35/CE, de 26 de Maio de 2006. [republica o DL 69/2000]




Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro
Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março, que transpõe a
Directiva 2009/31/CE, introduzindo projectos sujeitos a AIA



Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, Normas técnicas relativas
à Proposta de Definição do Âmbito, ao Estudo de Impacte Ambiental, e Resumo
Não Técnico, ao Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
com a Declaração de Impacte Ambiental e aos relatórios de monitorização a
apresentar à Autoridade de AIA.


Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 29 de Maio

Princípios Gerais




Aprovação de projectos públicos e privados
que possam ter um impacto significativo no
ambiente só após uma avaliação prévia desses
efeitos
Avaliação efectuada com base em informações
mínimas sobre o projecto e os seus efeitos, a
fornecer pelo dono de obra ou proponente

Princípios Gerais (2)




Conjunto de tipologias de projectos com
impacto significativo no ambiente: sempre
sujeitos a uma avaliação sistemática
Outro conjunto de tipologias de projectos de
menor impacto potencial no ambiente: sujeitos
a avaliação quando as suas características o
exigirem

Princípios Gerais (3)




Em casos excepcionais, um projecto específico
pode ser dispensado da avaliação
O procedimento de AIA é público, devendo ser
dada possibilidade ao público interessado de
exprimir a sua opinião antes de emitida a
autorização do projecto

Conceitos a salientar


Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)






instrumento de carácter preventivo da política do
ambiente, sustentado na realização de estudos e
consultas,
com efectiva participação pública
e análise de possíveis alternativas,
que tem por objecto a recolha de informação,
identificação e previsão dos efeitos ambientais de
determinados projectos,

Conceitos a salientar (2)




bem como a identificação e proposta de medidas
que evitem, minimizem ou compensem esses
efeitos,
tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da
execução de tais projectos e respectiva pósavaliação.

[alínea e) do artigo 2.º]

Conceitos a salientar (3)


Projecto


concepção e realização de obras de construção ou
de outras intervenções no meio natural ou na
paisagem, incluindo as intervenções destinadas à
exploração de recursos naturais.

[alínea o) do artigo 2.º]

Conceitos a salientar (4)


Áreas Sensíveis




Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho;

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de
conservação e zonas de protecção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
Abril, no âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE;



Áreas de protecção dos monumentos nacionais e
dos imóveis de interesse público definidas nos termos
da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.
[alínea b) do artigo 2.º]

Tipologias de projectos abrangidos


Projectos tipificados no Anexo I



Projectos tipificados no Anexo II

Tipologias de projectos abrangidos (2)


Projectos do Anexo II, ainda que não
abrangidos pelos limiares


por decisão da entidade licenciadora ou competente para
a autorização do projecto
Critérios do
Anexo V



Projectos susceptíveis de provocar um impacte
significativo no ambiente


por decisão conjunta dos membros do Governo
competente na área do projecto em razão da matéria e
responsável pela área do ambiente

Tipologias de projectos abrangidos (3)


Não se aplica a Projectos destinados à defesa
nacional


Por efeitos adversos, reconhecidos pelo Ministro da
Defesa Nacional

Procedimento de AIA: Principais
Etapas e Entidades Intervenientes


Apreciação prévia quanto à aplicabilidade do
regime jurídico de AIA (Screening) [artigo 2.º A]:


Entidade Licenciadora e, eventualmente, a
Autoridade de AIA

Procedimento de AIA: Autoridades
de AIA


Agência Portuguesa do Ambiente







Projecto do Anexo I
Entidade licenciadora - serviço central não
desconcentrado, instituto sob tutela da administração
central ou CCDR;
Projecto na área sob jurisdição de duas ou mais
CCDR

CCDR competente


Nos restantes casos

Procedimento de AIA: Principais
Etapas e Entidades Intervenientes (2)
Proposta de
Definição do
Âmbito

[artigo 11.º]
30 dias, sem consulta pública
+ C.P.: 20 a 30 dias
+ Relatório CP: 10 dias

[artigo 12.º e Anexo III]

Dono de obra ou Proponente

Definição do Âmbito
do EIA (Scoping)

Autoridade de AIA e
Comissão de Avaliação

Estudo de
Impacte
Ambiental (EIA)

Dono de obra ou Proponente

Procedimento de AIA: Principais
Etapas e Entidades Intervenientes (3)
[artigos 13.º a 16.º]

Apreciação Técnica
- Participação Pública

Proposta
de Decisão

[artigos 17.º, 18.º e 19.º]
Prazo total: 120 a 140 dias,
desde que o prazo não seja suspenso
para pedido de elementos adicionais

[artigos 27.º a 31.º]
RECAPE: 50 dias
(deferimento tácito)

- Autoridade de AIA e Comissão
de Avaliação
- Outras Entidades Públicas
- Público

Autoridade de AIA

Decisão (Declaração de
Impacte Ambiental)

Pós-Avaliação
- RECAPE

Ministro responsável pela
área do ambiente

- Autoridade de AIA
- Entidade Licenciadora

AIA Digital
(http://www.apambiente.pt)

Decisão: a Declaração de Impacte
Ambiental


Prévia à autorização ou licenciamento

Declaração de Impacte Ambiental
- Favorável
- Condicionalmente favorável
- Desfavorável

Deferimento Tácito
Caducidade da DIA

Carácter
Vinculativo

Decisão: a Declaração e Impacte
Ambiental (2)


Condições em que o projecto pode ser licenciado
ou autorizado





Condicionantes
Medidas de minimização
Medidas de Compensação
Programas de Monitorização

Dispensa de AIA









Existência de circunstâncias excepcionais,
devidamente fundamentadas
Despacho conjunto do ministro responsável
pela área do ambiente e do ministro da tutela
Parecer da Autoridade de AIA
Medidas de minimização impostas no
licenciamento do projecto
Decisão de dispensa e respectiva
fundamentação comunicada à CE

Pós-Avaliação




Fase após a emissão da DIA, abrangendo as
condições do licenciamento ou autorização,
construção, funcionamento, exploração e
desactivação do projecto
Visa assegurar que os termos e condições de
aprovação de um projecto são efectivamente
cumpridos.

Pós-Avaliação: RECAPE








Após procedimento de AIA em fase de Estudo
Prévio ou Anteprojecto
Projecto de execução objecto de verificação de
conformidade com a DIA
Proponente apresenta um relatório que o
demonstre (designado RECAPE).
Entidade responsável por essa verificação:
Autoridade de AIA ou Entidade Licenciadora.

Pós-Avaliação: RECAPE (2)




Autorização do projecto só após a emissão do
parecer de conformidade com a DIA (ou
decorridos 50 dias da recepção do RECAPE).
No caso de não conformidade com a DIA, a
fundamentação e eventuais medidas
necessárias constam do parecer e o
proponente fica obrigado ao cumprimento das
condições aí constantes.

Pós-Avaliação: Outras actividades


Outras actividades


Monitorização







Auditorias




Segundo os termos da DIA, ou do EIA.
Relatórios de monitorização entregues pelo proponente
nos prazos fixados na DIA ou EIA.
Autoridade de AIA pode impor ao proponente a adopção
de medidas adicionais.
Autoridade de AIA determina o âmbito e a realização

Acompanhamento Público


Cidadãos, organizações e entidades interessadas podem
apresentar informações

Fiscalização




A fiscalização do cumprimento das disposições
do RJAIA cabe à IGAOT.
Autoridade de AIA, APA, CCDR ou qualquer
outra entidade competente tem o dever de
comunicar à IGAOT qualquer situação que
indicie a prática de uma contra-ordenação.

Conclusão


A autorização de um projecto sujeito a AIA só
pode ocorrer após uma de três situações:






DIA favorável ou favorável condicionada OU
Após o decurso do prazo necessário para a produção
de deferimento tácito OU
Decisão de dispensa do procedimento de AIA.

Deve, ainda, compreender a exigência do
cumprimento dos termos e condições da DIA, bem
como, nos casos aplicáveis, do parecer de
conformidade no âmbito do RECAPE.

Conclusão (2)


Importância do instrumento






Preservação dos valores ambientais, antecipando
potenciais efeitos negativos para os evitar
Intervenção da política do ambiente nas políticas
sectoriais
Envolvimento da população interessada e maior
consenso na tomada de decisão
Melhores soluções, mais eficazes e sustentáveis
Sustentabilidade do território e utilização prudente e
racional dos recursos naturais

Links úteis


Sítio da Internet da APA
http://www.apambiente.pt (AIA Digital e Instrumentos)



Sítio da Internet das CCDR
http://www.ccr-norte.pt
https://www.ccdrc.pt
http://www.ccdr-lvt.pt
http://webb.ccdr-a.gov.pt
http://www.ccdr-alg.pt



Sítio da Internet da CE / Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/eia
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