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Em atualização!
Legislação

A AIA encontra-se consagrada, enquanto princípio, no artigo 18º da Lei de Bases do Ambiente
( Lei n.º 19/2014, de 14 de abril).
O regime jurídico de AIA encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos
públicos e privados no ambiente.
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013 reflete, também os compromissos assumidos pelo Governo
Português no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto
Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo Decreto n.º 59/99, de 17 de dezembro.
Diplomas regulamentares:
• Portaria n.º 172/2014 de 5 de setembro, estabelece a composição, o modo de funcionamento
e as atribuições do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental
• Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017, de 17 de janeiro,
fixa os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador de pós-avaliação de
projetos sujeitos a AIA
• Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro, fixa o valor das taxas a cobrar no âmbito do processo
de AIA
• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, aprova os requisitos e normas técnicas aplicáveis à
documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA e o modelo da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
• Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro, estabelecem os elementos que
devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de
Ambiente, para a atividade pecuária e para as atividades industriais ou similares a industriais
(operações de gestão de resíduos e centrais termoelétricas, exceto centrais solares),
respetivamente
Mais informações: Agência Portuguesa do Ambiente/Avaliação de Impacte Ambiental

Fiscalização e regime sancionatório
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Fiscalização
A fiscalização do cumprimento das disposições previstas no regime jurídico de AIA e o
respetivo sancionamento são da competência da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), sem prejuízo das competências de
fiscalização próprias das entidades licenciadoras ou competentes para autorizar o projeto.
Sempre que a autoridade de AIA ou qualquer outra entidade competente tome conhecimento
de situações que indiciem a prática de uma contraordenação prevista no presente regime
jurídico deve dar notícia à IGAMAOT e remeter-lhe toda a documentação de que disponha para
efeito da instauração e instrução do processo de contraordenação e consequente decisão.

Contra-ordenações
Para efeitos de determinação da coima aplicável às contraordenações ambientais, nos termos
do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual, que
aprovou a lei-quadro das contraordenações ambientais, estas classificam-se em leves, graves
e muito graves, correspondendo-lhes o montante das coimas previsto no artigo 22.º da referida
lei.
Nos termos do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro:
Constitui contraordenação ambiental muito grave:
a) A execução parcial ou total de projetos sujeitos a AIA nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo
1.º sem que tenha sido emitida a respetiva DIA;
b) A execução parcial ou total de projetos sujeitos a AIA nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo
1.º sem que tenha sido emitida, quando aplicável, a decisão sobre a conformidade ambiental
do projeto de execução;
c) A execução parcial ou total de projetos sujeitos a AIA nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo
1.º cuja DIA tenha caducado nos termos previstos no artigo 23.º;
d) A execução parcial ou total de projetos sujeitos a AIA nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo
1.º cuja decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução, quando aplicável,
tenha caducado nos termos previstos no artigo 23.º
Constitui contraordenação ambiental grave:
a) O não cumprimento das medidas fixadas na decisão de dispensa de AIA, nos termos
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previstos no n.º 7 do artigo 4.º;
b) O não cumprimento do conteúdo fixado na DIA nos termos previstos no n.º 3 do artigo 18.º;
c) O não cumprimento das medidas fixadas nos termos do n.º 4 do artigo 18.º;
d) O não cumprimento das medidas fixadas na decisão sobre a conformidade ambiental do
projeto de execução nos termos do n.º 5 do artigo 21.º;
e) O não cumprimento das medidas adicionais impostas pela autoridade de AIA nos termos do
n.º 6 do artigo 26.º;
f) A não realização das auditorias impostas pela autoridade de AIA nos termos do n.º 1 do
artigo 27.º
Constitui contraordenação ambiental leve:
a) A falta de remessa dos relatórios de monitorização ou outros documentos à autoridade de
AIA nos termos previstos no n.º 3 do artigo 26.º;
b) A falta de remessa à autoridade de AIA dos dados do projeto solicitados nos termos do n.º 5
do artigo 26.º;
c) Qualquer impedimento ou obstáculo da responsabilidade do proponente ao acesso pela
autoridade de AIA aos locais onde o projeto se desenvolve.
A tentativa e a negligência são puníveis nos termos da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua
redação atual.

Apreensão cautelar e sanções acessórias
A entidade competente para a aplicação da coima pode proceder a apreensões cautelares e
aplicar as sanções acessórias que se mostrem adequadas, nos termos do artigo 30.º da Lei n.º
50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual.
Artigo 30.º
1. Pela prática de contraordenações graves e muito graves podem ser aplicadas ao infrator as
seguintes sanções acessórias:
a) Apreensão e perda a favor do Estado dos objetos pertencentes ao arguido, utilizados ou
produzidos aquando da infração;
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b) Interdição do exercício de profissões ou atividades cujo exercício dependa de título público
ou de autorização ou homologação de autoridade pública;
c) Privação do direito a benefícios ou subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos
nacionais ou comunitários;
d) Privação do direito de participar em conferências, feiras ou mercados nacionais ou
internacionais com intuito de transacionar ou dar publicidade aos seus produtos ou às suas
atividades;
e) Privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos que tenham por
objeto a empreitada ou concessão de obras públicas, a aquisição de bens e serviços, a
concessão de serviços públicos e a atribuição de licenças ou alvarás;
f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença
de autoridade administrativa;
g) Cessação ou suspensão de licenças, alvarás ou autorizações relacionadas com o exercício
da respetiva atividade;
h) Perda de benefícios fiscais, de benefícios de crédito e de linhas de financiamento de crédito
de que haja usufruído;
i) Selagem de equipamentos destinados à laboração;
j) Imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais, à
reposição da situação anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da mesma;
l) Publicidade da condenação;
m) Apreensão de animais.
2. No caso de ser aplicada a sanção prevista nas alíneas c) e h) do número anterior, deve a
autoridade administrativa comunicar de imediato à entidade que atribui o benefício ou subsídio
com vista à suspensão das restantes parcelas dos mesmos.
3. No caso do recebimento pelo infrator da totalidade ou parte do benefício ou subsídio, pode o
mesmo ser condenado a devolvê-lo.
4. As sanções referidas nas alíneas b) a j) do n.º 1 têm a duração máxima de três anos,
contados a partir da data da decisão condenatória definitiva.
5. Quando se verifique obstrução à execução das medidas previstas nas alíneas f), i) e j) do n.º
1 do presente artigo, pode igualmente ser solicitada às entidades competentes a notificação
dos distribuidores de energia elétrica para interromperem o fornecimento desta.
6. No caso de ser aplicada a sanção prevista na alínea m) do n.º 1, deve a autoridade
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administrativa comunicar de imediato à entidade licenciadora da respetiva atividade, para que
esta a execute.

Reposição da situação anterior à infracção
1— Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, sanções acessórias, o infractor está sempre
obrigado à remoção das causas da infracção e à reconstituição da situação anterior à prática
da mesma.
2— Sempre que o dever de reposição da situação anterior não seja voluntariamente cumprido,
os serviços competentes do ministério responsável pela área do ambiente actuarão
directamente por conta do infractor, sendo as despesas cobradas coercivamente através do
processo previsto para as execuções fiscais.

Medidas compensatórias
Em caso de não ser possível ou considerada adequada pela autoridade de AIA a reposição
das condições ambientais anteriores à infracção, o infractor é obrigado a executar, segundo
orientação expressa daquela entidade, as medidas necessárias para reduzir ou compensar os
impactes provocados.

Responsabilidade por danos ambientais
Caso as medidas compensatórias anterior não sejam executadas ou, sendo executadas, não
eliminem integralmente os danos causados ao ambiente, o infrator fica constituído na
obrigação de indemnizar o Estado.
Na total impossibilidade de fixar o montante da indemnização por recurso à caracterização de
alternativas à situação anteriormente existente, o tribunal fixa, com recurso a critérios de
equidade, o montante da indemnização.
Em caso de concurso de infratores, a responsabilidade é solidária.
O pedido de indemnização é sempre deduzido perante os tribunais comuns.
O disposto anteriormente não prejudica o exercício pelos particulares da pretensão
indemnizatória nos termos da legislação aplicável.
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– Registo histórico / Processos em curso Processos de Definição do Âmbito / Processos de AIA / Projectos Sujeitos a Pós-Avaliação
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/
Saber mais:
http://www.apambiente.pt/INSTRUMENTOS/AVALIACAOIMPACTEAMBIENTAL/Paginas/defaul
t.aspx
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