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REPÚBLICA
PORTUGUESA
GABINETE DO MINISTRO DO AMBIENTE

Exmo. Senhor
Eng. o Nuno Araújo
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFER~NCIA
Ofício n. o 3277

SUA COMUNICAÇÃO DE
02 · 11·2017

NOSSA REFER~NCIA

DATA

ASSUNTO: Pergunta n. o 214/XIII/3.i! de 02 de novembro de 2017, CDS-PP
Auto de notícia por infrações ambientais

Na sequência do ofício acima identificado e em resposta à pergunta n. o 214/XIII/3. a , de 2 de novembro de
2017, formulada pelo Senhores Deputados Patrícia Fonseca e Álvaro Castelo Branco, do Grupo Parlamentar
do Partido Popular (CDS-PP), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente de transmitir o seguinte:

1. Assumindo que V. Exa tem conhecimento do Relatório em causa, que ações foram já tomadas
pelo Ministério do Ambiente para, ao longo deste ano, colmatar esta falha?
A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA) possui competências legais de fiscalização em matéria de
recursos hídricos, cabendo às Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH), essa atuação .
Em linha com o Plano de Atividades, é elaborado anualmente um Programa de Fiscalização que identifica
as áreas temáticas e setores de atividade específicos, que carecem de um acompanhamento próximo, com
vista a melhorar o conhecimento e a capacidade de resposta da APA, reduzir os riscos para o ambiente e
a saúde pública e aumentar a segurança de pessoas e bens. Paralelamente, são ainda desenvolvidas ações
de fiscalização extraordinárias (não planeadas) decorrentes de reclamações, denúncias e procedimentos
de licenciamento em curso.
De acordo com o "Programa de Fiscalização 2016",
disponível no site da APA
(https: / /www.apambiente .pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=12)
foram
realizadas
3193
fiscalizações pelos serviços regionais da APA, dos quais resultaram 77 Autos de Notícia. À data da
elaboração do relatório de fiscalização tinha sido iniciada a instrução de 75% dos processos de
contraordenação.
No domínio do ambiente, existem outras entidades com competência de fiscalização, as quais, de acordo
com a legislação em vigor, não detêm competências instrutórias, pelo que procedem ao envio dos autos
de notícia para a APA para efeitos de instrução e decisão.
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Em 2016, foram remetidos à APA mais de 1000 autos de notícia, para os quais, à data da elaboração do
correspondente Relatório de Fiscalização, tinha sido iniciada a instrução de cerca de 17%. Salienta-se que
ao número de processos instruídos acresceram cerca de 700 processos de contraordenação relacionados
com autos de notícia anteriores a 2016, tal como expresso no mesmo Relatório.
No presente ano, a APA tem vindo a dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos em matéria de
fiscalização dos recursos hídricos, estando, para o efeito, a desenvolver as ações previstas no seu Programa
de Fiscalização de 2017, disponível para leitura no portal da APA.

o

ano de 2017 tem sido ainda mais desafiante pois, pela primeira vez em Portugal, está a ser
implementado um Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental (PNFIA). O PNFIA é o resultado de
um trabalho conjunto entre a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (IGAMAOT), a APA, as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Serviço de Proteção da Natureza e do
Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA /GNR), no sentido de promover o cumprimento da
legislação ambiental, com clara rentabilização de meios, que, vistos isoladamente, seriam sempre
escassos, mas que, em conjunto, se traduzem num valor acrescentado de articulação.
Este Plano consiste numa ação integrada de base anual e com incidência nacional, visando alargar ao
território nacional os bons resultados alcançados para a bacia hidrográfica do rio Tejo em 2016. As ações
em curso foram precedidas de um trabalho conjunto de i'dentificação prévia de alvos, diferenciação de
critérios de intervenção e centralização de informação numa plataforma eletrónica própria desenvolvida
para o efeito.
Em 2017 está igualmente a ser dada continuidade aos trabalhos da Comissão de Acompanhamento sobre
a poluição no rio Tejo, com o objetivo de operacionalizar ações de fiscalização/inspeção no terreno e
as
propostas
de
ação
definidas
no
Relatório
da
Comissão
implementar
(https: l/www.apambiente.pt/zdata/DESTAQUES/2016/Relatorio Tejo Final.pdf).

2. Quais as razões para que apenas 20,8% dos autos de noticia por infrações ambientais tenham
seguimento? Falta de formação dos agentes fiscalizadores? Falta de recursos humanos?

Conforme anteriormente indicado, à data da elaboração do Relatório de Fiscalização de 2016, a
percentagem de processos de contraordenação com instrução iniciada, com origem em fiscalizações
realizadas pela APA e de entidades externas à APA, foi superior ao valor apontado. A este número
acresceram centenas de processos de contraordenação relacionados com autos de notícia anteriores a
2016, não evidenciado o valor de 20,8 % o esforço do trabalho desenvolvidos pelos serviços da APA.
À presente data, foi iniciada a instrução de 49,5 % dos autos de notícia lavrados em 2016, quer pelos
serviços de fiscalização da APA, quer por entidades externas que remeteram à APA para instrução.
Cumpre acrescentar que a instrução dos processos, seu início e fim, não coincide com o ano civil em que
são desenvolvidas as ações de fiscalização, facto que se deve nomeadamente às diferentes fases da
tramitação dos processos. Por outro lado, é de salientar que as infrações detetadas no domínio dos
recursos hídricos não correspondem exclusivamente a fenómenos de poluição, podendo abranger situações
relacionadas com a atividade da náutica de recreio e regularização de obras em margens privadas.
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3. Que acompanhamento tem sido feito durante este ano, quase a terminar? Tem o Ministério do
Ambiente trabalhado em conjunto e/ou tido o apoio dos Ministérios da Justiça e da Administração
Interna?

Para além das ações descritas previamente, a APA tem vindo a reforçar as boas práticas de licenciamento
mediante uma maior coordenação e partilha de informação entre as entidades públicas com competências
em matéria de atividade económica e de ambiente.
Paralelamente, têm vindo a ser promovidos encontros com magistrados do Ministério Público tendo em
vista uma melhor articulação entre as autoridades ambientais e judiciais e uma atuação mais eficaz e
célere relativamente às situações que constituam ilícitos ambientais.
No presente ano, a APA organizou e coordenou dois cursos de formação na área ambiental aos oficiais do
Serviço de Proteção da Natureza (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e ao efetivo das Brigadas
de Proteção do Ambiente (BRiPA) da Polícia de Segurança Pública (PSP). A estrutura curricular dos cursos
foi concebida e adaptada ao perfil dos formandos, no sentido de dotá-los dos conhecimentos necessários
para um desempenho eficaz no domínio da prevenção e da fiscalização relacionadas com o cumprimento
das políticas e das normas de ambiente no território nacional. Foram igualmente participantes nestas
ações de formação a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), IGAMAOT e ICNF.
Acresce ainda referir que em 2016 foi formalizada uma Rede Nacional IMPEL, visando a melhoria do
processo de implementação da legislação ambiental, em benefício do interesse público. Integram a
referida Rede a Procuradoria-Geral da República, Secretária-geral do Ministério do Ambiente, a APA, a
IGAMAOT, o ICNF, a Inspeção Regional do Ambiente dos Açores e a Direção Regional do Ordenamento do
Território e do Ambiente da Madeira. Em 2017 foi apurada a necessidade de expandir e alargar esta Rede
Nacional passando a integrá-la a Direção Geral do Território (DGT), a Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos (ERSAR), as cinco CCDR e a Polícia de Segurança Pública / BriPA- Brigadas de Proteção
Ambiental. Foi igualmente decidido convidar o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável a participar nesta Rede, com o estatuto de observador.
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