
ssntribktin na Rc1,i;b’ en ‘, i/nt IluhilUt (/(J S’ . IIII i: TIc/Ic i.t it

i Pr srlrr h idc/c c/ce fif

______

CNADS
Ckiss,ticacno

fl Data

:1

?n)4u1Q

I
Ex.m4 Senhora
Dr Maria cia Assunçäo Esteves
Presidente cia Assembleia da RepOblica

Palácio de S. Bento

1249-068 LISBOA

Sue referenda:
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Usboa, 15 cia abril cIa 2013

Assunto: Parecer do Conseiho Nacional do Ambjente e do Desenvolvimento

Sustentável sobre a Proposta de Lei n° 133/XII, Estabelece as Bases da

Poiltica de Ordenamento e de Gestâo do Espaço MarItimo.

o Conseiho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável deliberou, na sua
rewiiäo de 11 de dezembro de 2012, conferir ao Grupo de Trabaiho Oceano e Zona Costeira
a tarefa de acompanhar a elaboraçào do Projeto de Proposta de Lei de Bases do
Ordenamento e Gestâo do Espaço Maritimo.

Dada a importáncia da matéria pan a poiftica ambiental e o desenvolvimento sustentável, o
CNADS no seguimento do debate que teve lugar na i ReuniAo Ordinária do Conseiho em
2013, em 7 demarço, aprovou uma Reflexâo Prelixninar sobre esta materia.

A ReflexAo Preliminarviria a constituir a base do Parecer do CNADS sobre a Proposta de
Lei n° 133/2(11, Estabeleoe as Bases da Poiltica de Ordenamento e de GestAo do Espaço
Maritimo o qual, per razôes decalendário, foi circulado e aprovado per via eletrOnica em 14
de abril e será submetido a ratificaçao na prOxima sessAo plenaria do Conseiho.
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CNADS

Assim, ao abrigo do estatuto do Conseiho, venho por este rneio levar ao conhecirnento de

// / V.EX.a o referido Parecer que, nesta mesma data, scM igualmente remetido a Suas

/ // Excelências o Primeiro-Ministro, o Ministro de Estado e das Finanças, o Ministro de

Estado e dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro da

// AdministraçAo Interna, o Ministro da Presidéncia e dos Assuntos Parlarnentares, o Ministro
Adjunto e do Desenvolvirnento Regional, o Ministro da Economia e do Emprego, a

Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Ministro

da EducaçAo e Ciéncia, bern como a Presidente da Assernbleia Regional dos Açores e ao

Presidente da Assernbleia Regional da Madeira.

0 presente Parecer será igualmente rernetido ao Presidente da CornissAo Parlarnentar de

Agricultura e Mar e ao Presidente da CornissAo Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do

TerritOrio e Poder Local.

Corn os rnelhores cumprirnento$ wktv t9tlIcac.r

0 Presidente

Mario Ruivo

N’
Anexo:

Parceer do CNADS sobrç a Proposta dcLein° 133/3(11
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PARECER DO CONSEUIO NAtIONAL DO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL

sobre

a Proposta de Lel ii 133/Xfl, que estabelece as Bases da Politica de

Ordenamento e da Gestâo do Espaço MarItimo Nacional

o CNADS saüda a iniciativa do Governo de regulamentar o ordenamento e a gesto do

espaço maritimo, sendo este urn dos três pilares’ da Estratégia Nacional para 0 Mar

(ENMAR) 2 e urna das olto açöes estratégicas nela consideradas. Corn efeito, na ENMAR

ainda em vigor3 estabelece-se como objetivo central: “aproveitar meihor os recursos

do oceano e zonas costeiras, promovendo o desenvoi’vimento económico e social de

forma sustentOvel e respeitadora do ambiente, através de uma coordenaçöo efIciente,

responsOvel e empenhada que con tribua activamente para a Agenda Internacional dos

Oceanos”.

Por ocasiäo da consulta aos parceiros soclais sobre o Projeto de Proposta de Lei de

Bases do Ordenamento e da Gestäo do Espaço Maritimo Nacional, o CNADS deliberou,

na sua reunio de 11 de dezembro de 2012, conferir ao Grupo de Trabalbo Oceano e

• Zona Costeira mandato para acompanhar este assunto.

10 conhecimento; o planeamento e o ordenamento espaciais; a promoçâo e a defesa activas dos interesses
nacionais.
2 Aprovada pela Resoluçfto do Conselbo de Ministros fl.0 163/2006, de 12 de Dezembro.

0 CNADS assinala que a Proposta de ENMAR 2013-2020 foi divulgada no passado dia I de marco e
está em processo de consulta páblica.

1
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Assim, Os Coordenadores do Grupo de Trabalho, Conselbeiros J05é Guerreiro e

Emanuel Gonçalves, em colaboraçäo tom os Conseiheiros Antonio Abreu, João Ferräo

e Ua de Vasconcelos, apOs consulta ao Grupo de Trabaiho e a alguns especialistas,

elaborararn uma Proposta de Refiexo, a qual, no seguimento do debate que teve

lugar na 1! Reuniào Ordinária do Conselho em 2013, foi aprovada por unanimidade,

constituindo a base do presente Parecer o qual, por razöes de calendário, foi circulado

e aprovado por via eletrOnica em 14 de abril e será submetido a ratificaço na prOxima

sessâo plenária do Conselho.

1. Sobre a Exposlç5o de Motivos

Nos contextos national e internacional pode dizer-se que existe um “antes” e um

“depois” do Ano International dos Oceanos (1998), processo no qual Portugal

desempenhou um papel relevante, que se fez sentir posteriormente na matriz da

Politica Maritima Europeia Integrada e do seu pilar ambiental, a Diretiva-Quadro

Estratégia Marinha. 0 tema Mar integrou-se definitivamente na Agenda Polftica

International. 0 RelatOrio “0 Oceano Nosso Futuro”4 aponta o uso sustentável dos

oceanos a escala global como essencial a qualidade de vida das sociedades humanas

em harmonia com a planeta.

Ulteriormente tern vindo a ser posta em evidência a importância do ordenamento e da

gestäo do espaço marftimo, instrumento5 determinantes para a sustentabilidade dos

usos e das atividades nele desenvolvidas, numa Otica de compatibllizaçao tom o

ambiente, objetivo a enfatizar numa Lei de Bases sobre a matéria,

4Elaborado pela Comiso Mundial Independente pars as Oceanos (CMIO), 1998.
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Refira-se, ainda, no piano internacional, a importância do ordenarnento do espaço

maritimo português pela sua vastido e localizaçäo estratégica no Atlântico Norte e

peio seu potencial de cooperação transfronteiriça em articulaçao corn o Atlântico 5u15.

Sendo o pianeamento e 0 ordenamento espaciais urn dos pilares da ENMAR, conviria

que a Proposta de lei desenvolvesse o pressuposto da sua concecäo: “A construçao de

uma economia maritima próspera co serviço do qualidade de vida e do bem-estar

social e respeitando o ambiente”. Daqui decorre a necessidade de dar resposta a urna

visäo abrangente sobre o planeamento e ordenarnento do espaço marItimo, em

particular no que se refere a sua finalidade e objetivos, que näo podern limitar-se a urn

regime de “expioraco”. A “Nova dimensdo maritima de Portugal” constitui um

patrirnónio para o desenvolvirnento econàrnico e social do pals e para o bem-estar das

geraçoes atuais e futuras, pelo que temos o dever de o gerir racionaimente, de acordo

corn o principlo da solidariedade intergeracional. Sobretudo, haverá que expressar

claramente a Viso que se pretende para urn territário 18 vezes superior ao terrestre.

A resposta a questo essencial Que Mar temos e a que Mar queremos chegar? deve

estar subjacente e enquadrar a Lei de Bases de Ordenarnento e Gestão do Espaço

Marftimo. Em sintese, seria essencial explicitar rnelhor e assegurar a compatibilizaçâo

dos objetivos ültimos de urn desenvolvimento sustentávei dos espacos marltimos

nacionais que contemple, simuitanearnente, as componentes económica, social,

ambiental e institucional.

Visando a Proposta de Lei estabelecer normas para o ordenamento e a gestäo do

espaco maritimo, deve identificar, definir e caraterizar o sisterna de gestão do

territOrio rnarftirno, os respetivos instrumentos e a sua articulação corn o sisterna de

gesto territorial terrestre, em particular na zona costeira e nos ecossistemas

protegidos.

Como, alias, refere o Programa Naciorial da Politica de ordenamento do TerritOrio (PNPOT) aprovado
pela tel n2 58/2007, de 4 de setembro.
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Dada a natureza inovadora desta iniciativa legislativa ao nivel nacional, tal contribuiria

para a clarificaço dos propósltos da Iei, separando corn clareza uma iniciativa

eminentemente de politica territorial de urna iniciativa de polftica económica, a

regular em posterior regime de licenciamento, bern como das condiçâes da sua futura

aplicaco.

Neste contexto, mesmo considerando a eventual dificuldade de estabelecer, nesta

fase, urn tnico sistema de gestäo territorial para o pals, aplicável ao espaço terrestre e

ao espaço maritimo, seria relevante identificar os instrumentos superiores de politica

de ordenamento e gestâo territorial aplicáveis.

lJrna legislaçäo nacional sobre ordenamento e gestäo do espaco marftirno terá

necessariamente de se articular corn a Iegislaçao europeia, designadamente a Diretiva

Quadro Estratégia Marinha e a Diretiva-Quadro da Agua, as orientaçöes relativas a

Gesto Integrada da Zona Costeira, e estar em consonância com a Politica Marftima

Integrada Europeia e, nurn contexto mais vasto, com a Convenço das Naçöes Unidas

sobre o Direito do Mar, corn a Declaraçäo do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento

(1992) e corn a Agenda XXI.

Refira-se que a Comissão Europeia apresentou, no dia 12 de marco de 2013, uma

Proposta de Diretiva do Parlamento Europèu e do Conselho que estabelece urn quadro

para o ordenarnento do espaço maritirno e a gestào costeira integrada6.Esta proposta

surge associada a Estratégia cEuropa 2O2O, a Declaraçao de Lirnassol, adotada pelos

rninistros dos assuntos europeus em outubro de 2012, bern corno a Cornunicaçâo da

Comissäo cccrescimento Azul: Oportunidades pam urn crescimento marinho e

rnarItirno sustentáveb.

6C0M(2013) 133 final
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Na Proposta de Diretiva, a Comissäo acentua: a utilizaçao crescente das zonas

costeiras e maritimas e os efeitos das alteracoes climãticas, os riscos naturais e a

erosão colocam sob pressâo Os recursos costeiros e marinhos. A fim de garantir urn

crescimento sustentável e preservar os ecossisternas costeiros e rnarinhos ern prol das

geraçâes futuras, é necessária uma gestão integrada e coerentei Refere ainda Para

garantir a sustentabilidade e a inocuidade para o ambiente das diversas utilizaçoes,

impor-ta que o ordenamento do espaco maritimo e a gestäo costeira integrada

apliquem uma abordagern baseada no ecossisterna que garanta a proteçäo dos

recursos naturals que estäo na base de todas as atividades.

A apresentaçäo desta proposta de Diretiva oferece, no entender do CNADS, uma dupla

oportunidade para o ordenamento e gestäo do espaco rnarItirno nacional: por urn

lado, alguns dos conceitos nela avançados poderão revelar-se essencials, por

antecipacão, para a elaboraçao da Lel de Bases da Politica de Ordenamento e de

Cestâo do Espaco Maritimo Nacional; por outro, a consulta nacional que seria

oportuno promover em torno da elaboracao de uma lel desta natureza poderia

contribuir para a identificacao de questâes chave e para definir a posiçâo de Portugal

no quadro da discussäo da proposta de diretiva ao nIvel comunitário.

2. Sobre Os Principios

o artlgo 32 da Proposta de Lei, sob a epigrafe Principios, elenca, para além da

valorizaçào económica, os principios aplicàveis no quadro do ordenarnento e da gestäo

do espaço marftirno: abordagem ecossistérnica, gestâo adaptativa, gestäo integrada,

multidisciplinar e transversal, ou mesmo o principio de cooperaco e coordenaçao

regional e transfronteiriça.

Será importante clarificar a redaçäo deste artigo, de forma a assegurar que os

principios relevantes da Lei de Bases do Ambiente e da Lel de Bases da Politica de

5



Ordenarnento do TerritOrio e de Urbanismo se aplicarn ao ordenamento e gestão do

espaco maritirno de modo pleno e nâo apenas corn urn caráctersubsidiário.

Acresce que este artigo deve estabelecer uma distincäo inequivoca entre princIpios e

objetivos. Por exemplo, a “Valorização das atividades econórnicas” (alinea d) do Art.

32) constitui urn objetivo e no urn principio.

Haverá, ainda, que estabelecer uma distinçâo inequivoca entre “... uti!izoção do espaço

moritirno, no perspetiva do sua valorizacJo...” (acrescimo do valor do espaco

maritirno), conforme consagrado no artigo 5.2, e “volorizaçao dos otividades

econórnicos” (ganho decorrente de atividades econornicas),

3.Sobre a Ordenamento do Espaça Maritimo Naclonal

3.1 Sabre Os Objetivos

No entender do CNADS, ancorar o objetivo central da Lei de Bases na “promoçüo do

exploroção econórnico” poderé vir a revelar-se profundarnente lirnitador. De facto,

urna polftica de ordenarnento territorial tern por finalidade prirneira osseguror urna

odequado orgonizoção e utilização do território nocionol, no perspectivo do suo

valorizaçâo, visando o desenvolvimento ecandrnico, social e cuiturol integrodo,

hormonioso e sustentóvel de urn Pois, como bern refere, alias, a LBPOTU. Por outro

lado, a proposta de lei deveria prornover a interligaçäo entre ordenamento e

planearnento, tendo presente que urna politica de ordenarnento implica urn adequado

Planearnento. A definiçao7expressa na exposiçâo dos rnotivos da Proposta de Diretiva

que estabelece urn quadro para o ordenarnento do espaço rnaritimo e a gestäo

cPor ordenamento do espaco marftlmo entende-se geralmente urn processo pOblico de anállse e

planearnento da dlstrlbu)ção espaclal e temporal das atividades hurnanas nas zonas marinhas, corn vista

a realizaçào de objetivos econàmicos, amblentals e soclals. 0 seu objetivo ltlmo consi5te na eiaboraçao

de pianos que identifiquem a utliizaçao do espaco maritlmo para diferentes flnsi

B
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costeira integrada poderá constituir urna referencia para a redação de urna norma da

Lel de Bases que acautele devidarnente estes aspetos.

o Conselho salienta ainda que a Lei de Bases deveria evidenciar coma principal

objetivo o de assegurar o desenvolvirnento sustentável do espaco marftimo nacional e

a semeihanca da Proposta de Diretiva promover o crescimento sustentável das

atividades maritimas e costeiras e a utiiizaçâo sustentávei dos recursos marinhos e

costeiros, através do estabeiecimento de urn quadro que perrnita a aplicação efetiva

do ordenamento do espaco maritirno (....) e cia gestâo costeira integrada (..j.

3.2. Sobre os Instrumentos de Ordenamento

A Proposta de Lel em análise tern como objeto estabelecer as bases do ordenamento

e do gestöo espacial do espaço maritirno>>, bern coma “do sisterna de ordenarnento

que 0 concretiza)).

Urna das funcöes essenclais de urna Lel de Bases é a de contribuir para a clarificaçäo

dos instrurnentos de politica que serão o sustentáculo da sua concretizaçäo, pelo que

será necessário identificá-Ios e estabelecer a respetiva hierarquia e articulaçäo.

Corn efeito, no artigo 59 so propostos coma instrumentos os Pianos de Situacão e os

Pianos de Afetação. A natureza juridica destes instrumentos no 6 definida na

Proposta de Lei, aparentando tratar-se, pela forma como são descritos, de

equivalentes maritimos a “Cartas de Usos de Solo”. Acresce que näo 6 fixada a relaçâo

dos referidos instrurnentos corn a Piano de Ordenamento do Espaco Maritirno.

Será, tambern, necessário clarificar a redação, no sentido de estabelecer, de forma

mais rigorosa, a relaçäo e a hierarquia entre as dois tipos de Pianos referidos. De facto,

se os pianos de afetacao devern ser compatIveis corn os pianos de situaçöo, ficando,

logo que aprovados, autornaticarnente integrados nestes (n.9 3 do artigo 62), nâo

7
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parece coerente estabelecer que as pianos de situacão são olterados no sequêncio do

aprovacöo dos pianos de afetocão (alinea b) do ri ido artigo 9).

o CNADS considera, portanto, que a Proposta de Lei deveria incluir a caracterização

dos instrurnentos de ordenamento, esciarecer a sua hierarquia e articulação corn

outros instrumentos de gestão territorial em vigor que afetam o espaço maritirno, em

particular na zona costeira (como os POOC, os Pianos de Ordenamento de Areas

Marinhas Protegidas ou a Rede Natura 2000) e definir o reiacionamento corn os Pianos

Especiais de Ordenamento Territorial ou Pianos Sectoriais consagrados na atual

LBPOT(J. Esta abardagem contribuiria para:

I) Prevenir urn potential conflito entre sisternas de gestáo tirritorial, evitando

situaçöes de incoerência e de insegurança juridica;

ii) Estabelecer urn verdadeiro Sistema de Gestäo Territorial;

iii) Esclarecer a natureza e tipologia dos instrumentos de gestao territorial;

iv) Definir a relacäo entre as instrumentos de gestäo territorial,

independenternente da sua posterior regulamentacäo no que se refere a

conteüdos, regime, execuçäo e avaliacao.

Na ausência de urn enquadramento juridico üriico (debate-se, entre especialistas, se,

ao invés tie propor uma Iei para o ordenamento do espaço terrestre português e uma

outra para o ordenamento do espaço marftirno, nâo seria mais eficaz adotar um sO

instrurnento juridico), a futura Lei de Bases do Ordenarnento e da Gestâo do Espaço

Maritirno National devera expiicitar o modo como se compatibiliza e articula tom o

sistema de instrumentos de gestäo territorial consagrado na LBPOTU ou na lel que Ihe

vier a suceder, caso seja entretanto aprovada.

Por outro lado, será fundamental assegurar o indispensável envolvimento das Regioes

AutOnomas dos Açores e da Madeira, refletindo, na Lei de Bases, as respetivas

atribuiçôes e competências constitucionalmente consagradas, prlvilegiando o princIpio

8
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da subsidiariedade, a semelhança da Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do

Conselho que estabelece urn quadro para o ordenarnento do espaco maritirno e a

gestäo costeira integrada.

3.3 Sabre o Conflito de Usos ou de Atividades

Merece igualmente especial reflexâo a redaço do artigo 112, o qual, sob a epigrafe

“Confilto de usos ou de atividades”, estabelece as critérios de preferencia de usos ou

atividades. Os aspetos considerados neste artigo sâo pràprios de urn regime de

licenciamento ou de concessão, no constituindo, no entender do CNADS, norrnativo

adequado de uma Lel de Bases.

A definicao e hierarquizaco dos critérios de preferência estabelecidos neste artigo

deverâo ser reformuladas, para acautelar 0 objetivo central de um desenvolvimento

sustentàvel do espaço marftirno nacional, balizado pelos principios orientadores da

gestao integrada, da precauçào, da abordagem ecossistémica e da participação

püblica.

4. Sabre a Direlto a lnformaçäo e a Participaçào Pübllca

Urna das questoes essenciais da governanca, especialmente em meio marinho pela sua

caracteristica de bem püblico, é a do acesso a informaçâo e a participacäo.

Nesta matéria, haverà necessidade de ponderar devidarnente o equilibrio entre

interesse püblico, segredo comercial e industrial, e os direitos a informaçào e a
participacäo püblica. 0 CNADS considera, neste caso, que um regime semeihante ao

estabelecido para a Prevençäo e Controlo lntegrado da Poluição (PCIP) poderá

constituir uma forrna adequada de assegurar o indispensável equilIbria entre as

interesses em presenca.

S
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Sugere-se, neste particular, pare garantir a transparéncia, a criacão, corn as devidas

adaptaçöes, de obrigaçSes similares as do regime PCIP, em que as concessöes, licenças

ou autorizaçöes so püblicas, bern como os relatàrios ambientais periódicos, Os quals,

riuma rnatéria desta sensibilidade, devero ser obrlgatOrios.

Por outro lado, várias vezes se faz referência ao acesso a informaçäo,

“designadarnente corn recurso a melos eletronicos”, Ora muitos dos interessados nâo

terào condiçôes ou conhecimento para acesso a “rneios eletrónicos”, sendo pois crucial

4ue se mencionem formas complementares de assegurar o exercicio de urna

democracla participativa, na linha, alias, da legislaçàoriacional e cornunitária, que vai

para alem do rnero exerc(cia inforrnativo. Acresce que, em particular em melo

rnarftimo e na zona costeira, a gestâo integrada e participativa obriga a urn

envolvimento precoce dos diferentes interessados na conceçäo das politicas de

planeamento e ordEnarnento e respetivos instrumentos, corno alias recomenda a

prápria UE8.

De facto, a “Nova dirnensao rnar(tima de Portugal”, janela de oportunidade para

futuras geracöes, clama por novas formas de governance que encorajem o

envolvimento da sociedade e das partes interessadas, promovendo cidadäos

empenhados e responsdveis que contribuam para uma gestao sustentável deste bern

comum.

5. Sobre a Utllizaçâo Espaclal do Espaço Maritimo Naclonal

A Proposta de Lei de Bases do Ordenamento e da Gestão do Espaço Marftimo Nacional

nern sempre é fiel as caracteristicas de urna lei desta natureza, incluindo normas

práprias de regimes de licenciamento e de concessão, que no entender do CNADS

desvirtuàm a sua natureza.

COM(2010) 771 final.
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Por outro lado, a auséncia de elementos fundamentals, corno a clarificação das

articulaçôes corn outras leis de bases que estabelecem regimes conexos, a par do peso

excessive de normas t(picas de urn regime de licenciamento, realcam a necessidade de

ajustar a Proposta ao quadro e caracteristicas dos atos normativos

constitucionalmente estabelecidos.

o CNADS alerta para a importância de estabelecer, na Lei de Bases, urn rigoroso

enquadramento dos regimes de concessão, Iicença e autorização que serâo objeto de

legislaçäo complementar. Salienta-se, em especial, a necessidade de encontrar uma

formulaçäo mais adequada para a norma constante do artigo i.6, que admite a

utilizaçäo espacial privativa do espaço maritimo nacional cpara urn aproveitamento do

meio ou dos recursos marinhos ou serviços dos ecossistemas superior ao obtido por

utilizaçäo comum. Será conveniente ter presente que 0 espaço maritimo nacional é

urn bern püblico e a adrnissibilidade da sua utilizaçäo privativa tern de ser balizada por

critérios juridicos, a estabelecer na Lei de Bases (rnatéria de reserva relativa de

competéncia da Assembleia da Repüblica) para que posteriormente, per diploma

complernentar, possa ser fixado urn regime juridico de concessão, autorização e

licenciarnento cornpativel.

Da mesrna forrna, afigura-se-nos ajustado estabelecer, no artigo 17, a par da

obrigaço de reconstituiçäo prevista no n2 5, outras obrigaçoes9,a semelhança do que

acontece, designadamente, no regime jurIdico de exploraçäo dos recursos geolOgicos,

tendo em consideraçao a especial natureza dinâmica e interativa do ambiente

rnarinho.

Desigriadamente a obrigatoriedade de flxaçao de urna cauçâo, a possibilidade de o Estado se substituir
ao titular na reconstltulçao, bern como a referenda ao regime de responsabilidade civil por danos
amblentais,
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6. Sobre o Regime Financeiro e Financiamento das Poilticas de Ordenamento e

Gestâo do Espaco Maritimo

A Proposta de Lel evoca a nova economia maritima e a consequente riecessidade de

ordenar o espaço marftimo. Contudo, näo são identificados Os instrumentos de

suporte financeiro da poiftica de ordenamento e gestâo do espaço maritimo, sendo

ábvio qtie a sua eficácia dependerá dos melDs de fiscalizaçâo da sua implementaçäo.

Sem embargo, a proposta de Lei remete para futuro diploma o regime financeiro

associado a utilizaçâo espacial privativa. Mais uma vez, é fundamental, par razöes de

coerêncla formal e de segurança juridica, que a Lei de Bases estabeleça o respetivo

enquadramento.

7. Sobre a Avallacäo, Monitorizac5o e Acompanhamento

o CNADS é favorável a obrigaçao de apresentacao pelo Governo, a Assemblela da

Repóblica,. de urn relatório sabre a estado do ordenamento do espaco maritimo

nacional (artigo 129), mas considera que a monitorizaçäo, avaliação e

acompanhamento devem merecer especial destaque, assegurando, designadamente,

o envoivimento da comunidade cientifica, das universidades e de todos os

interessados neste processo, matéria que deveria constar de urn n9 2 do referido

artigo.

c0N5IDERAçOE5 FINAlS

o CNADS considera essencial a regularnentaçäo dos usos e atividades do espaço

marItimo através de instrumentos de ordenamento e de gestão adequados. Contudo,

a presente Proposta de Lei nâo parece reunir os pressupostos que permitam assegurar

as finalidades e os objetivos que se propôe prosseguir e concretizar.
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Por urn lado, omite•ou näo esciarece convenientemente aspetos essenciais de urna iei

de bases: o sistema de ordenamento do espaço maritimo não é claramente definido;

os instrumentos säo caracterizados e articulados de forma deficiente; as reiaçôes corn

regimes deplaneamento e ordenamento conexos nao sao explicitadas; a articulaçao

corn a orla costeira é omissa; os meios para a irnplernentaçâo das propostas politicas e

a rnais-vaiia para 0 Estado resultante da apiicação de novas taxas ou licenciamentos

nâo sâo identificados.

Nurn contexto de incerteza quanto as futuras Leis de Bases em matéria de Arnbiente e

de Ordenamento do Territàrio (com destaque, neste ültimo caso, para a figura de

Piano de Ordenarnento do Espaço Maritimo), seria particularmente irnportante

assegurar uma eficiente articuiaçâo entre os diversos dominios em causa, beneficiando

do atual conjunto de atribuiçöes do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e

do Ordenamento do Territàrio.

Considerando que acaba de ser iniciado o perlodo de discussäo páblica do documento

de Estratégia Nacional pam o Mar 2013-2020, seria conveniente aproveitar esta

oportunidade para envolver, simuitaneamente, a sociedade civil em geral no debate sobre o

ordenamento e a gestâo do espaco marftimo. Acresce que urna lei desta relevância

beneficiaria corn a realizaço de urna avaliação do impacto legislativo, ambiental,

econámico e social, näo apenas antes da sua aprovaçâo mas ao longo da sin aplicaçäo.

o CNADS realça, ainda, que a Proposta de Lei deverá refletir adequadamente as

atribuiçoes e cornpetências das Regiôes Autónomas, constitucional e estatutariamente

consagradas, nomeadamente no que dia respeito ao exercIcio dos poderes de gestâo

do espaço marftimo, de forma exciusiva ou partiihada, pela administraçäo regional e

central.

Considerando, por firn, que os recursos e o meio marinho nacionais constituem urn

valloso patrimànio para a desenvolvimento econàmico e social do pals, devem ser

13
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geridos racionalmente, em obediência ao principio da solidariedade Intergeraciorial,

assegurando os objetivos de um desenvoMmento sustentável que contemple,

simultaneamente, as componentes economica, social, amblental e Institucional,

pressuposto que deve enquadrar qualquer proposta legislativa respeitante ao

ordenamento e a gestão dos espacos marftimos sob soberania ou jurisdicäo de

Portugal.

[Parecer elaborado ten do par base a Reflexao Preliminar aprovada par

unanimidade no 12 Reunido Ordindria do Conselbo em 2013, de 7 de

marco, rirculado e aprovado por via eletrónica em 14 de abril, a

submeter a ratificaçJo na proxima sessão plen aria do Conseiho)

0 Presidente

Mario Ruivo
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