AÇÃO DE FORMAÇÃO
“Questões Ambientais relacionadas com a Gestão de
Financiamentos Comunitários”

PÚBLICO-ALVO:
Funcionários com responsabilidades na área da gestão de fundos comunitários independentemente
da respectiva habilitação no sector ambiental.
OBJECTIVOS:
Disponibilizar informação básica sobre questões ambientais relacionadas com a gestão de
financiamentos comunitários a nível:
–

das políticas e do enquadramento regulamentar;

–

dos conceitos mais comuns e da sua operacionalização;

–

das competências, circuitos e procedimentos.

Facultar um conjunto de ferramentas de trabalho e desenvolvimento de competências que
permitam suportar o exercício das actividades correntes de avaliação de programas ou planos de
intervenção, selecção ou apoio à preparação de candidaturas, acompanhamento de projectos ou de
eventuais situações de contencioso, análise ou preparação de relatórios de execução.
Melhorar a capacidade de interpretação de documentos especializados e de articulação com as
entidades competentes para a emissão de declarações diversas e de consulta à informação
relevante disponibilizada pelas entidades do sector.
Não se pretende desenvolver competências específicas na área de emissão de pareceres ou
realização de estudos especializados na matéria.
As exposições são complementadas por exercícios práticos.
LOCAL: Lisboa
DATAS: 1ª. edição 8-9 de Março e 2ª. edição 29-30 de Março
DURAÇÃO: dois dias
N.º PARTICIPANTES por edição: 30
Formadores:

Margarida Faria da Costa
Anabela Trindade
Maria João Coelho
Pedro Cardoso

CONTEÚDOS:
1º Dia
Introdução / Enquadramento legal:
 Definição de Ambiente
 Serviços fornecidos pelos ecossistemas (aprovisionamento; regulação, culturais, suporte, etc)
 Componentes (água, ar, solo, fauna, flora, paisagem, etc…)
 Principais entidades públicas com competência em matéria do ambiente;
 Princípios base da legislação ambiental
 Cumprimento da legislação ambiental dos projectos co-financiados
Acesso à informação sobre ambiente
Responsabilidade Ambiental
 Enquadramento legal e principais conceitos
 Tipologias de projetos abrangidos
 Entidades intervenientes / obrigações dos operadores

Ocupação e Uso do Solo - Condicionantes
 A Rede Fundamental de Conservação da Natureza
- Áreas Protegidas (o que são, como se caracterizam e classificam, tipologias)
- Rede Natura 2000 (objetivos, como se designam os SIC e ZPE, o plano sectorial)
- Outras Áreas Classificadas ao abrigo de Compromissos internacionais
 Enquadramento legal
 Principais conceitos
 Entidades competentes
 Avaliação incidências ambientais
 Declaração de conformidade com a rede natura 2000
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN)
 Enquadramento legal
 Principais conceitos
 Entidades competentes
 Documentos comprovativos da conformidade REN e RAN

Instrumentos de Gestão do Território - Compatibilidade
 Planos e Programas de Ordenamento do Território





PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
PROT - Plano Regional de Ordenamento do Território
PMOT - Planos Municipais de Ordenamento do Território (PDM)
PEOT - Planos Especiais de Ordenamento do Território (Áreas Protegidas, Orla
Costeira, Albufeiras de águas públicas; Estuários)

 Enquadramento legal
 Principais conceitos
 Entidades competentes
 Verificação da conformidade

CONTEÚDOS:
2º Dia
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
 Enquadramento legal
 Princípios Gerais e Conceitos a salientar
 Tipologias de Projectos abrangidas
 Procedimento de AIA
- Principais etapas e entidades intervenientes
- Autoridades de AIA
 Decisão: a Declaração de Impacte Ambiental
 Dispensa de AIA
 Pós-Avaliação
- Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução com a DIA (RECAPE)
- Outras actividades
 Fiscalização

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de Planos e Programas
 Enquadramento legal
 Princípios Gerais e Conceitos a salientar
 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e AIA
 Tipologias de Planos e Programas abrangidas
 Procedimento
- Principais etapas e entidades intervenientes
- Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas
 Decisão e a Declaração Ambiental
 Articulação entre Avaliação Ambiental de Planos e Programas e AIA de Projectos

Licenciamento/autorização das operações
 O licenciamento como garantia da conformidade da legislação ambiental aplicável
 Regime legal consoante a atividade a desenvolver;
 Tipos de licenças / autorizações
 Exemplos de regimes de licenciamento






Regime jurídico da urbanização e da edificação
Regime de exercício da atividade industrial
Regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos
turísticos
Licenciamento de operações de gestão de resíduos
Licenciamento de utilização de recursos hídricos

Prevenção e controlo Integrado da Poluição (PCIP)
 Enquadramento legal e principais conceitos
 Tipologias de projectos abrangidos
 Procedimento - Entidades intervenientes, procedimentos e circuitos
 Participação Pública
 Articulação com AIA e outros regimes
 Documento comprovativo da conformidade: Licença Ambiental

