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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O presente impulso legislativo, da iniciativa do Deputado único do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), é 

motivado pela ocorrência de diversos crimes ambientais que, a título exemplificativo, são referidos na exposição 

de motivos. São igualmente referidas as consequências negativas destes para as pessoas, os bens patrimoniais 

e os ecossistemas. Por isso o proponente defende que “deve ser dada maior importância a este tipo de delitos, 

atribuindo a correspondente competência de coordenação e direção da investigação destes crimes ao 

Departamento Central de Investigação e Acção Penal”.   

Consequentemente, o proponente pretende que no elenco de crimes em que o Departamento Central de 

Investigação e Ação Penal - órgão de coordenação e de direção da investigação e de prevenção da criminalidade 

violenta, altamente organizada ou de especial complexidade1 - tem competência para coordenar a direção da 

investigação sejam incluídos crimes contra a natureza, nomeadamente os crimes de: incêndio; explosões e 

outras condutas especialmente perigosas; de incêndio florestal; de danos contra a natureza; de poluição; de 

poluição com perigo comum e de perigo relativo a animais ou vegetais. 

 

Este projeto de lei compõe-se de três artigos: o artigo 1.º definidor do respetivo objeto; o artigo 2.º que altera o 

Estatuto do Ministério Público, incluindo os crimes contra a natureza no elenco de competências dos 

Departamentos de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal; e o 

artigo 3.º que prevê o início de vigência. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

O Projeto de Lei n.º 910/XIII/3.ª (PAN), é apresentado pelo Deputado do Partido Pessoas-Animais-Natureza 

(PAN), Deputado único representante de um partido, ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do 

n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República Portuguesa (Constituição) e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consubstanciam poder de 

iniciativa da lei.  

Respeita os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 119.º e nas alíneas a) b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento, relativamente às iniciativas em geral. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo 

Regimento, por força do disposto no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. 

                                                           
1 Cf. artigo 46.º/1 do Estatuto do Ministério Público. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=6&tabela=leis
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O Projeto de Lei deu entrada a 04/06/2018. Foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), com conexão à Comissão de Ambiente, Ordenamento 

do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação (11.ª) a 05/06/2018, tendo sido anunciado na mesma 

data.  

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, de ora em diante 

designada como lei formulário, contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário 

dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. As disposições desta lei devem, 

por isso, ser tidas em conta no decurso do processo da especialidade na Comissão, em particular aquando da 

redação final. 

A presente iniciativa tem um título conforme ao previsto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, que prevê que 

“Os atos normativos devem ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto”, podendo, no entanto, ser 

aperfeiçoado em sede de apreciação na especialidade ou redação final. 

Por outro lado, o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário estipula que “os diplomas que alterem outros devem indicar 

o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles 

diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”.  

A iniciativa acrescenta os crimes contra a natureza, ao elenco dos crimes sobre os quais o Departamento Central 

de Investigação e Ação Penal tem competências de coordenação e de investigação, alterando para o efeito o 

artigo 47.º do Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de outubro. 

Após consulta à base Digesto (Diário da República Eletrónico), confirmou-se que a Lei n.º 47/86, de 15 de 

outubro, foi objeto de onze alterações, uma vez que foi modificada pelas Leis n.ºs 2/90, de 01-20, 23/92, de 08-

20,  33-A/96, de 08-26, 60/98, de 08-27 (que a republica), 42/2005, de 08-29, 67/2007, de 12-31, 52/2008, de 

08-28, 37/2009, de 07-20, 55-A/2010, de 31-12, 9/2011, de 04-12 e Lei n.º 114/2017, de 12-29. 

Assim, caso venha a ser aprovada, esta iniciativa constituirá a 12.ª alteração ao Estatuto dos Magistrados do 

Ministério Público, aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de outubro, pelo que o título deve fazer referência ao 

diploma que é alterado e ao número de ordem das alterações introduzidas. Nesse sentido, propõe-se o seguinte 

título:  

“Acrescenta os crimes ambientais ao elenco de competências do Departamento de Investigação e Ação 

Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (Décima segunda alteração ao Estatuto 

do Ministério Público, aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de outubro)”. 

 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222422/details/normal?q=lei+47%2F86
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222422/details/normal?q=lei+47%2F86
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222422/details/normal?q=lei+47%2F86
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/333792/details/normal?q=lei+2%2F90
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259066/details/normal?q=lei+23%2F92
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259066/details/normal?q=lei+23%2F92
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/30648981/init/normal?p_p_auth=c4lwbVSX&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/30755122/init/normal?p_p_auth=c4lwbVSX&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/245305/details/normal?q=lei+42%2F2005
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/628004/details/normal?p_p_auth=jJMUt7GE
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/453251/details/normal?q=lei+52%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/453251/details/normal?q=lei+52%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/492382/details/normal?q=lei+37%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344942/details/normal?q=lei+55-A%2F2010
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31803338/init/normal?p_p_auth=3JBHyE6u&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/114426277/init/normal?p_p_auth=3JBHyE6u&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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Por sua vez o artigo 6.º da lei formulário enumera os casos em que deve ser promovida a republicação do 

diploma legal. No caso da Lei n.º 47/98, de 15 de outubro, embora esteja em causa a 12.ª alteração, o Estatuto 

foi republicado pela Lei n.º 60/98, de 27-08, pelo que, em caso de aprovação, pode a Comissão ponderar se, 

em face da dimensão da alteração produzida, entende necessária a republicação. 

Caso seja aprovada, esta iniciativa, revestindo a forma de lei, será publicada na 1.ª série do Diário da República, 

nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º do Projeto de Lei estabelece que a sua entrada em vigor 

ocorrerá “no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação”, mostrando-se conforme com o previsto no n.º 

1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o inicio da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em 

face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

Nos termos do artigo 219.º da Constituição da República Portuguesa, compete ao Ministério Público (MP) 

exercer a ação penal, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, representar 

o Estado e defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar. 

 

O Ministério Público goza de autonomia em relação aos demais órgãos do poder central, regional e local, bem 

como de estatuto próprio, aprovado pela Lei n.º 47/86, 15 de outubro2. Esta lei3 foi objeto de diversas alterações, 

a última das quais pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Aprova o Orçamento do Estado para 2018). A 

mais extensa dessas alterações foi levada a cabo pela Lei n.º 60/98, de 27 de agosto, que renumerou e 

republicou o Estatuto do Ministério Público (EMP)4; entre as modificações introduzidas conta-se a consagração 

legal do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e dos departamentos de investigação e 

ação penal (DIAP). É então que é introduzido o artigo 47.º, que fixa as competências do DCIAP, sobre o qual 

incide a presente iniciativa e que não sofreu até à data qualquer alteração5. 

                                                           
2 Versão consolidada disponível no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

3 Teve origem na Proposta de Lei n.º 22/IV/1, aprovada em votação final global por unanimidade. 

4 Alterando também o título da lei, que até aí se designava Lei Orgânica do Ministério Público; a Lei n.º 60/98, de 27 de 

agosto, teve origem na Proposta de Lei n.º 113/VII e foi aprovada em votação final global com os votos a favor do PS, do 

PCP e do PEV e contra do PSD e do CDS-PP. 

5 Foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 20/98, de 2 de novembro. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art219
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=6&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114425596/view?p_p_state=maximized
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/08/197A00/43724422.pdf
http://arexp1:7780/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=28093
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5086
https://dre.pt/application/conteudo/222613
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São órgãos do MP a Procuradoria-Geral da República, as procuradorias-gerais distritais, as procuradorias-gerais 

de coordenação nos tribunais centrais administrativos e as procuradorias de comarca. 

 

A Procuradoria-Geral da República é o órgão de cúpula do Ministério Público e compreende um conjunto de 

departamentos, incluindo o DCIAP. O DCIAP é um órgão de coordenação e de direção da investigação e de 

prevenção da criminalidade violenta, altamente organizada ou de especial complexidade, dirigido por um 

procurador-geral-adjunto. Foi, como acima referido, criado com a reforma do EMP de 1998, e instalado pela 

Portaria n.º 386-B/99, de 25 de maio. 

 

Estabelece o EMP (artigo 70.º e seguintes) que na comarca sede de cada distrito judicial (Lisboa, Porto, Coimbra 

e Évora) existe um DIAP, podendo também ser criados DIAP em comarcas de elevado volume processual do 

EMP. No site do Ministério Público encontram-se elencados os DIAP atualmente existentes6. 

 

Compete ao DCIAP, nos termos do n.º 1 do referido artigo 47.º do EMP, coordenar a direção da investigação 

dos seguintes crimes: 

a) Contra a paz e a humanidade;  

b) Organização terrorista e terrorismo; 

c) Contra a segurança do Estado, com exceção dos crimes eleitorais; 

d) Tráfico de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, salvo tratando-se de situações 

de distribuição direta ao consumidor, e associação criminosa para o tráfico; 

e) Branqueamento de capitais; 

f) Corrupção, peculato e participação económica em negócio; 

g) Insolvência dolosa; 

h) Administração danosa em unidade económica do sector público; 

i) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito; 

j) Infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, nomeadamente com recurso à 

tecnologia informática; 

l) Infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional. 

 

Compete também ao DCIAP dirigir o inquérito e exercer a ação penal relativamente aos crimes acima 

elencados, quando a atividade criminosa ocorrer em comarcas pertencentes a diferentes distritos judiciais ou 

quando tal seja determinado por despacho do Procurador-Geral da República, em virtude de a manifesta 

gravidade do crime, a especial complexidade ou a dispersão territorial da atividade criminosa justificarem a 

direção concentrada da investigação (n.º 2 do artigo 47.º). 

 

                                                           
6 Tendo em conta a reforma da organização judiciária operada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 

49/2014, de 27 de março, que a regulamenta e estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais 

judiciais. Este Decreto-Lei prevê 14 DIAP, a que acrescem outros 3, criados pela Portaria n.º 162/2014, 21 de agosto. 

http://www.ministeriopublico.pt/pagina/procuradoria-geral-da-republica
https://dre.pt/application/conteudo/666679
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=6A0070&nid=6&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.ministeriopublico.pt/pagina/departamentos-de-investigacao-e-acao-penal
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=6A0047&nid=6&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115348910/201807020258/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105630273/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105630273/view?p_p_state=maximized
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16000/0436004360.pdf


 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.o 910/XIII/3.ª (PAN)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

As ações de prevenção a realizar pelo DCIAP (n.º 3 do artigo 47.º) referem-se aos seguintes crimes: 

a) Branqueamento de capitais;  

b) Corrupção, peculato e participação económica em negócio;  

c) Administração danosa em unidade económica do sector público; 

d) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito; 

e) Infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia 

informática; 

f) Infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional. 

 

Aos DIAP das comarcas sede de distrito judicial compete dirigir o inquérito e exercer a ação penal por crimes 

cometidos na área da respetiva comarca; dirigir o inquérito e exercer a ação penal relativamente aos crimes 

indicados no referido n.º 1 do artigo 47.º, quando a atividade criminosa ocorrer em comarcas pertencentes ao 

mesmo distrito judicial, e, por despacho do procurador-geral distrital, dirigir o inquérito e exercer a ação penal 

quando, relativamente a crimes de manifesta gravidade, a complexidade ou dispersão territorial da atividade 

criminosa justificarem a direção concentrada da investigação. Aos DIAP criados em comarcas de elevado 

volume processual compete dirigir o inquérito e exercer a ação penal relativamente a crimes cometidos na área 

da respetiva comarca. 

 

Propõe o PAN que no elenco de crimes em que o DCIAP tem competência para coordenar a direção da 

investigação (n.º 1 do artigo 47.º do EMP) sejam incluídos crimes contra a natureza, nomeadamente os crimes 

de incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas (artigo 272.º do Código Penal), de incêndio 

florestal (artigo 274.º), de danos contra a natureza (artigo 278.º), de poluição (artigo 279.º), de poluição com 

perigo comum (artigo 280.º) e de perigo relativo a animais ou vegetais (artigo 281.º). 

 

Em termos de antecedentes parlamentares, cumpre ainda mencionar a Resolução da Assembleia da República 

n.º 102/2016, de 7 de junho - Recomenda ao Governo que legisle no sentido de permitir que a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P., possa partilhar com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) 

atribuições no âmbito dos crimes ambientais. Esta Resolução teve origem no Projeto de Resolução n.º 113/XIII 

(CDS-PP), aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do CDS-PP e do PAN, os votos contra do PCP e a 

abstenção do BE e do PEV. 

 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe, no seu artigo 11.º que as exigências em matéria 

de proteção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e ações da União, em 

especial com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável.  

No mesmo sentido, o título XX do Tratado, relativo ao ambiente, refere-se à prossecução dos objetivos da União 

nesta matéria, como sejam a preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente, utilização prudente 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0272&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0274&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0278&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0279&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0280&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0281&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/application/conteudo/74604807
https://dre.pt/application/conteudo/74604807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40012
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40012
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
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dos recursos naturais, promoção de medidas destinadas a enfrentar os problemas do ambiente (191.º), bem 

como as próprias medidas a adotar (192.º), não obstante a possibilidade de os Estados-membros manterem ou 

introduzirem medidas de proteção reforçada (193.º). 

A Diretiva 2004/35/CE, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 

ambientais, tem como objetivo estabelecer um quadro de responsabilidade ambiental baseado no princípio do 

«poluidor-pagador», para prevenir e reparar danos ambientais. A Diretiva previa assim medidas de reparação, 

suportando os operadores os custos das ações de prevenção e reparação necessárias. 

Não obstante, preocupada com o aumento de infrações ambientais e com os efeitos que ultrapassam as 

fronteiras dos Estados-membros, a União Europeia criou a Diretiva 2008/99/CE, relativa à proteção do ambiente 

através do direito penal, referindo os atos qualificados como infrações penais pelos Estados-membros, quando 

sejam ilícitos e cometidos com dolo, ou pelo menos, com negligência grave, nos quais se incluem ações que 

possam causar danos substanciais à qualidade do ar, à qualidade do solo ou da água, ou animais ou plantas, 

relacionadas com resíduos, descarga, emissão ou introdução de matéria ou radiações ionizantes na atmosfera, 

exploração de atividades perigosas, materiais nucleares, comércio de espécies protegidas, entre outros. 

Previa a Diretiva que os Estados-membros deveriam assegurar a punição como infração penal da cumplicidade 

nos atos cometidos com dolo ou instigação à sua prática, tomando as medidas necessárias para a aplicação de 

sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas, aplicando-se também a pessoas coletivas. 

Assim, os países da UE são responsáveis por intentar ações judiciais contra crimes ambientais. Na medida em 

que os sistemas jurídicos diferem entre os países da UE, os infratores podem tirar partido de qualquer falta de 

cooperação e coordenação entre as autoridades nacionais. As redes de profissionais para questões do 

ambiente, como a Rede Europeia para a Implementação e Execução da Legislação Ambiental (IMPEL), o Fórum 

Europeu de Juízes para Questões do Ambiente (EUFJE) e a Rede Europeia de Procuradores para o Meio 

Ambiente (ENPE), desempenham um papel importante na partilha de melhores práticas e no desenvolvimento 

de metodologias para uma execução eficaz. 

 

 Enquadramento internacional 

 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha, França e Suécia.  

 

ESPANHA 

O artigo 124 da Constituição espanhola atribui ao Ministerio Fiscal (Ministério Público) a competência para 

promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dos direitos dos cidadãos e do interesse público protegido 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:PT:PDF
http://impel.eu/
http://www.eufje.org/index.php/en/
http://www.eufje.org/index.php/en/
http://www.environmentalprosecutors.eu/
http://www.environmentalprosecutors.eu/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t6.html#a124
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por lei, por iniciativa própria ou a pedido dos interessados, bem como velar pela independência dos tribunais e 

obter junto destes a satisfação do interesse social. 

 

O Ministerio Fiscal (também designado Fiscalia) é um órgão constitucional com personalidade jurídica integrado 

com autonomia funcional no poder judicial e regulado por estatuto próprio. A Ley 50/81 de 30 de diciembre, por 

la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMP) contém a regulação essencial das funções, 

organização, estrutura e princípios, normas de atuação, carreira, direitos e deveres e regime disciplinar dos 

fiscales (procuradores). 

Trata-se de um órgão único para todo o Estado espanhol, que exerce as suas funções através de órgãos 

próprios, de acordo com os princípios de unidade de atuação e dependência hierárquica, com respeito pelos 

princípios da legalidade e da imparcialidade. Entre esses órgãos (elencados no artigo 12 do EOMP), conta-se a 

Fiscalía General del Estado (Procuradoria-Geral), junto da qual existe desde 2006 uma unidade especializada 

em crimes relativos à ordenação do território e proteção do património histórico, meio ambiente e incêndios 

florestais, dirigida por um fiscal de sala (procurador-geral adjunto). 

As competências desta unidade encontram-se elencadas no n.º 2 do artigo 20 do EOMP e incluem, 

designadamente, o exercício da ação judicial área e a coordenação das seções especializadas em matéria de 

ambiente que existem junto das procuradorias das comunidades autónomas (previstas no artigo 18 da mesma 

lei). 

Esta Fiscalia especializada conta com a colaboração de uma unidade do Serviço de Proteção da Natureza da 

Guardia Civil, bem como, quando for o caso, dos efetivos necessários das restantes forças de segurança e 

órgãos com competência em matéria de ambiente, de acordo com a Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A Fiscalia pode também contratar os profissionais e especialistas técnicos 

necessários, de forma permanente ou ocasional, e agentes florestais ou ambientais das administrações públicas 

correspondentes, no âmbito das respetivas funções. 

 

O Código Penal espanhol7 dedica o título XVI do seu Livro II aos crimes relativos à ordenação do território e 

urbanismo (capítulo I), proteção do património histórico (capítulo II) e meio ambiente (capítulos III – crimes contra 

os recursos naturais e o meio ambiente; e IV – crimes contra a proteção da flora, fauna e animais domésticos). 

 

Segundo dados disponíveis no relatório de atividades da Fiscalia especialista en materia de medioambiente 

relativo a 2015 (o mais recente disponível no respetivo site), nesse ano foram abertos 2232 inquéritos, dos quais 

397 correspondem a crimes contra o meio ambiente, 1089 contra a ordenação do território e urbanismo, 53 

contra o património histórico, 289 contra a flora e fauna, 242 por incêndios florestais e 163 por maus tratos a 

animais. 

 

 

 

                                                           
7 Aprovado pela Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre – aqui disponível a versão consolidada. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1981.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1981.t2.html
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/medio_ambiente/!ut/p/a1/lZNNDoIwEEbP4gkYaGnKsoRIS0QSCBHZGFamiaIL4_ktbIxFZnR2Td7rl8xP0Add0I_D056Hh72Nw2V69-JklFahaaDId3ILKjdNGmvNqr1wwHEdkDX_zYeVUoD5vAjx_AnA_DQmfAdgfs0I3wGYz4j-TQDmA5UPXj7kMQMlW9Ek2RaAc99fAh--zOrUfc8iGTLNHOz7SwCbPyf6PwGYryLfr3QZOSAsW55kDED86S8BYn8PQU8hKDCfyAxgN0BtgQd86QI1x_u1fVcH1lizeQFu-mSh/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzNDAz/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1981.t2.html#a20
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#l2t16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c4
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Memoria%202015%20Fiscalía%20de%20Medio%20Ambiente.pdf?idFile=0a07ddd4-c77a-472e-9f38-a003b571ca5e
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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FRANÇA 

O Ministére Public, ou Le Parquet, designa o conjunto dos procuradores franceses, aos quais compete velar 

pela aplicação da lei, exercer a ação penal em nome dos interesses fundamentais da sociedade e representar 

o Estado, com respeito pelo princípio da imparcialidade. Ao contrário do que acontece em Portugal e Espanha, 

não tem previsão constitucional específica, remetendo o artigo 64 da Constituição a aprovação do estatuto dos 

magistrados (juízes e procuradores) para uma lei orgânica. Esse estatuto consta da Ordonnance n° 58-1270 du 

22/12/1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

Trata-se de um órgão indivisível (a decisão de cada magistrado vincula o conjunto do Ministério Público) e 

hierarquizado, tendo como superior hierárquico o procureur genéral do respetivo court d’appel (tribunal de 

segunda instância) ou do court de cassation (tribunal de última instância), sob autoridade do Ministro da Justiça 

(que apenas pode dar instruções gerais, nos termos da referida Ordonnance). 

 

Não se localizou a existência de órgãos/departamentos do Ministére Public com competência centralizada em 

matéria de crimes contra a natureza, embora exista uma procuradoria específica para investigar os crimes 

financeiros (parquet national financier), criada em 2013, e esteja em debate a possível criação de uma segunda 

unidade específica, neste caso para combate ao terrorismo, no âmbito da reforma da justiça em curso. 

 

O Código do Ambiente reúne as principais normas em matéria ambiental, contendo o seu Capítulo III, do Título 

VI, que tem por epígrafe: “Disposições Penais”. 

 

SUÉCIA 

Na Suécia, a entidade com competências equivalentes às do Ministério Público é a Swedish Prosecution 

Authority.  

Dirigida por um procurador-geral, esta autoridade dispõe de 32 procuradorias espalhadas pelo país e 3 gabinetes 

internacionais de combate ao crime organizado, localizados em diferentes cidades. Para além disso, a nível 

central (National Public Prosecution Department) existem três unidades com competência especializada a nível 

nacional: uma em matéria de combate à corrupção, outra em matéria de segurança e outra com competência 

em matéria ambiental. 

 

A National Unit for Environment and Working Environment Cases tem competência em relação a crimes 

ambientais (previstos no Código Ambiental e no Código Penal e legislação avulsa, incluindo legislação específica 

em matéria de poluição por navios (Act on Prevention of Pollution from Ships) e crimes graves de caça de 

espécies protegidas e ainda crimes em matéria de higiene e segurança no trabalho. 

 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

A Network of Prosecutors on Environmental Crime (ENPE) reúne procuradores de vários países europeus, 

focando-se no combate aos crimes ambientais. Recebe financiamento através do EU Life. Poderá ter interesse 

este relatório que contém informação comparada de vários países em matéria de punição de crimes ambientais. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
https://www.economie.gouv.fr/infographie-parquet-national-financier
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019280476&idSectionTA=LEGISCTA000019280487&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110825
https://www.aklagare.se/en/om-oss/uppdrag-och-mal/
https://www.aklagare.se/en/om-oss/uppdrag-och-mal/
https://www.aklagare.se/en/om-oss/public-prosecution-areas/national-public-prosecution-department/national-unit-for-environment-and-working-environment-cases/
https://www.environmentalprosecutors.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_Print.pdf
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas e petições 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, não foram 

encontradas iniciativas ou petições pendentes sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Em 6 de junho de 2018, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior Ministério Público. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa. No entanto, não parecem previsíveis encargos para o Estado resultantes da 

sua aprovação. 

 


