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PARTE I - CONSIDERANDOS 

 

O Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª (PCP) deu entrada a 25 de março de 2021. Foi admitido a 26 

de março e anunciado em sessão plenária a dia 31 de março de 2021. 

  

A discussão em sessão plenária encontra-se agendada para o dia 01 de junho de 2021. 

 

• Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª (PCP) 

 

O Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª (PCP), da iniciativa do Partido Comunista Português, propõe- 

estabelecer o processo para a atualização da caracterização e diagnóstico do estado de 

conservação dos valores naturais e dos impactes ambientais  cumulativos no território 

abrangido por cada área protegida de âmbito nacional e  regional, local, a sua consideração 

nos instrumentos de gestão territorial e o regime  para aprovação de projetos em território 

inserido na Rede Nacional de Áreas  Protegidas. 

 

Insere-se, com Projeto de Lei n.º 446/XIV/1.ª (Bases da Política de Ambiente e Ação Climática) 

e com os projetos de lei de desenvolvimento de um Programa de Identificação, Controlo e 

Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras, de Espécies Oportunistas e outras pragas nas 

áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas e da Estrutura Orgânica e Forma de Gestão das 

Áreas Protegidas num conjunto de iniciativas legislativas do proponente para defesa dos 

valores naturais e preservação da biodiversidade. 

 

 

a) Antecedentes legislativos  

 

A Constituição da República Portuguesa1 (Constituição) consagra o direito ao ambiente como 

um direito constitucional fundamental. Neste contexto atribui ao Estado tarefas fundamentais, 

como defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um 

correto ordenamento do território. Atribui, também, ao Estado promover o bem-estar e a 

qualidade de vida do povo bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais 

e ambientais (artigo 9.º). O seu artigo 66.º prevê que todos têm direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. E prevê, ainda, que 

 
1Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https//:.dre.pt). Todas as referências 
legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo 
indicação em contrário. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44999
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44998
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44998
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44998
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43961
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43961
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/202104091147/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/202104091147/73938524/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/202104091147/73938590/diploma/indice
https://dre.pt/
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incumbe ao Estado assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos 

cidadãos.  

Dando cumprimento ao disposto nos artigos 9.º e 66.º da Constituição, a primeira Lei de Bases 

do Ambiente foi aprovada pela Lei n.º 11/87, de 7 de abril2, mais tarde alterada pela Lei n.º 

13/2002, de 19 de fevereiro3. 

 

A Lei de Bases do Ambiente inovou no nosso ordenamento jurídico em matérias tão 

importantes como os princípios da prevenção, do poluidor-pagador, da participação, da 

procura do nível mais adequado da ação – que viria a ser mais tarde internacionalmente 

consagrado como o da subsidiariedade – ou a interligação das políticas energética, de 

consumo e da educação com a ambiental ou, ainda, na criação de institutos jurídicos, ao nível 

do direito ambiental, como o da responsabilidade objetiva ou a estratégia nacional de 

conservação da Natureza.  A referida lei alertou para aspetos como os da necessidade de 

uma gestão da paisagem, da prevenção do ruído ou da criminalização de condutas graves 

causadoras de danos ambientais. Esta lei acabou por constituir o enquadramento legal 

adequado para a posterior receção no nosso ordenamento jurídico interno de todo o normativo 

de direito ambiental emanado das instituições da então Comunidade Económica Europeia que 

determinaram em conjunto a entrada em definitivo no nosso País e na nossa sociedade o 

respeito pelos valores naturais, da saúde e da qualidade de vida. 

 

A Lei n.º 19/2014, de 14 de abril4, (versão consolidada) que define as Bases da política de 

ambiente e veio revogar  a Lei n.º 11/87, de 7 de abril, caracteriza-se por uma significativa 

simplificação e sistematização em comparação com a anterior lei, adaptando-se à legislação 

publicada nas últimas décadas e atualizando conceitos, princípios e instrumentos da política 

de ambiente. É ainda adotado uma definição de cidadania ambiental, definida como o dever 

de contribuir para a criação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e para a sua 

proteção e preservação.  

 

Os instrumentos da execução da política de ambiente encontram-se organizados da seguinte 

forma:  

• Informação ambiental (conhecimento e informação disponíveis, monitorização e recolha 

de dados);  

 
2 Vd. trabalhos preparatórios. 
3 Vd. trabalhos preparatórios. 
4 Vd. trabalhos preparatórios.  

http://dre.pt/pdf1sdip/1987/04/08100/13861397.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2002/02/042A00/13241340.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2002/02/042A00/13241340.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107738403/202104121153/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=11769
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18039
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• Planeamento (estratégias, programas e planos); 

• Económicos e financeiros (instrumentos de apoio financeiro, de compensação ambiental, 

contratuais, de fiscalidade ambiental, de prestações e garantias financeiras e de mercado); 

• Avaliação ambiental (prévia à aprovação de programas, planos e projetos, públicos ou 

privados); 

• Autorização ou licenciamento ambiental (atos permissivos prévios a atividades 

potencialmente ou efetivamente poluidoras ou suscetíveis de afetar significativamente o 

ambiente e a saúde humana); 

• Desempenho ambiental (melhoria contínua do desempenho ambiental, designadamente 

a pegada ecológica, a rotulagem ecológica, as compras públicas ecológicas e os sistemas 

de certificação); 

• Controlo, fiscalização e inspeção (controlo das atividades suscetíveis de ter um impacto 

negativo no ambiente); 

• Outros instrumentos (de ordenamento do território, de política de transporte e política 

energética). 

 

A Rede Fundamental de Conservação da Natureza (também designada por RFCN) definida 

no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade , aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho,  é constituída pelo Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC) que integra as  áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas5 (RNAP), os sítios da lista nacional de sítios e zonas de proteção especial 

integrados na Rede Natura 2000, e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado Português. 

  

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P.6 (ICNF, I,P.), cuja orgânica foi objeto 

de reformulação pelo Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 de março, é a autoridade nacional para 

a conservação da natureza e biodiversidade e a autoridade florestal nacional.  

tem como missão:  

1) a preservação e a valorização do capital natural;  

2) o ordenamento e a gestão integrada do território;  

3) as florestas e promoção da competitividade das fileiras florestais;  

4) a prevenção estrutural e gestão dos fogos rurais. 

 

 
5 http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap  
6 https://www.icnf.pt/  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449631/202104121219/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap
http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap
https://www.icnf.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/121712773
http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap
https://www.icnf.pt/
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O solo e biodiversidade7 constituem um dos domínios ambientais do Relatório sobre o Estado 

do Ambiente, produzido pela APA e apresentado anualmente à Assembleia da República 

abrangendo fichas temáticas como o sistema nacional de áreas classificadas8 e a visitação 

nas áreas protegidas9.  

 

b) Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar sobre iniciativas e petições, 

a consulta à AP devolve os seguintes antecedentes sobre matéria conexa: 

 

- Projeto de Lei 1180/XIII 4.ª (PCP) Estrutura orgânica e a forma de gestão das Áreas 

Protegidas - esta Iniciativa caducou em 2019-10-24 

 

- Projeto de Resolução 712/XIII/2.ª (PEV) Recomenda que o novo modelo de gestão das 

áreas protegidas seja definido pela Assembleia da República, com base em proposta do 

Governo 

 

 - Resolução da Assembleia da República n.º 101/2019 “Recomenda ao Governo a 

elaboração e implementação de um Plano de Ação Nacional para a Vigilância e Controlo e 

erradicação das espécies florestais exóticas invasoras” 

 

[Teve na origem o Projeto de Resolução 2104/XIII 4 (PEV) Plano de ação para monitorizar, 

controlar e eliminar espécies invasoras lenhosas, em particular nas áreas protegidas e nas 

áreas percorridas por incêndios e Projeto de Resolução 2089/XIII/4 (PAN) Recomenda ao 

Governo a elaboração de um Plano de Ação Nacional para a Vigilância e Controlo das 

Exóticas Lenhosas Invasoras, priorizando as áreas protegidas e Projeto de Resolução 

2076/XIII/4 (PSD) Recomenda ao Governo que proceda à elaboração dum Plano Nacional de 

controlo e erradicação florestais das espécies invasoras nas áreas protegidas] 

 

c) Iniciativas Legislativas e Petições Pendentes Sobre Matéria Conexa 

Da consulta efetuada à base de dados da atividade parlamentar, apurou-se a existência das 

seguintes iniciativas pendentes sobre esta matéria.  

 

 
7 https://rea.apambiente.pt/dominio_ambiental/solo_e_biodiversidade?language=pt-pt  
8 https://rea.apambiente.pt/content/sistema-nacional-de-%C3%A1reas-classificadas?language=pt-pt  
9 https://rea.apambiente.pt/content/visita%C3%A7%C3%A3o-nas-%C3%A1reas-protegidas?language=pt-pt  

https://rea.apambiente.pt/dominio_ambiental/solo_e_biodiversidade?language=pt-pt
https://rea.apambiente.pt/content/sistema-nacional-de-%C3%A1reas-classificadas?language=pt-pt
https://rea.apambiente.pt/content/visita%C3%A7%C3%A3o-nas-%C3%A1reas-protegidas?language=pt-pt
https://rea.apambiente.pt/content/visita%C3%A7%C3%A3o-nas-%C3%A1reas-protegidas?language=pt-pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41092
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41092
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41092
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41092
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21679
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43635
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43618
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43618
https://rea.apambiente.pt/dominio_ambiental/solo_e_biodiversidade?language=pt-pt
https://rea.apambiente.pt/content/sistema-nacional-de-%C3%A1reas-classificadas?language=pt-pt
https://rea.apambiente.pt/content/visita%C3%A7%C3%A3o-nas-%C3%A1reas-protegidas?language=pt-pt
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- Projeto de Lei n.º 13/XIV/1.ª(PCP) - Estrutura a orgânica e a forma de gestão das Áreas 

Protegidas 

 

- Projeto de Lei 445/XIV/1.ª (PCP) - Programa de Identificação, Controlo e Erradicação de 

Espécies Exóticas Invasoras, de Espécies Oportunistas e outras pragas nas áreas da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas 

 

- Projeto de Resolução 1197/XIV/2.ª (BE) - Pela inclusão de medidas para a melhoria do 

estado de conservação da biodiversidade nos planos de cogestão das áreas protegidas 

 

d) Consultas obrigatórias e/ou facultativas 

 

Atendendo à matéria em apreço, considera-se altamente profícuo e de consulta obrigatória, a 

audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de 

Freguesias. 

 

De igual modo, também se entendeu pertinente a audição dos órgãos de governo próprios 

das regiões autónomas, que sucedeu a 29 de março de 2021 nos termos do artigo 142.º do 

Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição, solicitando o envio dos respetivos pareceres no prazo de 20 dias, nos termos da 

Lei n.º 40/96, de 31 de Agosto, alterada pela Lei n.º 3/2021, de 22 de janeiro.   

 

A Comissão poderá ainda deliberar a prévia audição do instituto atualmente responsável pela 

gestão de áreas protegidas, o ICNF, I.P. ou ainda que seja promovida a consulta de 

associações ambientais, nomeadamente através da Confederação Portuguesa das 

Associações de Defesa do Ambiente (CPADA). 

 

e) Apreciação dos requisitos formais  

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição1 e do n.º 1 

do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o 

poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43961
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44998
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110670
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º 

do Regimento, encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedido de uma exposição de motivos, cumprindo 

os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

 

f) Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a 

sua aplicação 

 

Tendo presente a informação disponível não é possível quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. Porém, este projeto de lei define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não 

infringir princípios constitucionais, embora não seja seguro que o disposto no artigo 4.º não 

resulte em despesa adicional para o Orçamento do Estado, razão pela qual poderá ser 

ponderada uma alteração à norma de entrada em vigor, de forma a salvaguardar a chamada 

“norma travão”, prevista no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 120.º do 

Regimento.  

Atendendo a que atualmente a entidade competente para assegurar a gestão da Rede 

Nacional de áreas protegidas é o ICNF, I.P., a aprovação desta iniciativa poderá vir a ter 

reflexos na estrutura orgânica desse instituto, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 

de março, e demais regulamentação. 

 

g) Avaliação sobre impacto de género 

 

O preenchimento, pelo proponente, das fichas de avaliação prévia de impacto de género da 

Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª (PCP), em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de 

fevereiro, apresenta como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

 

PARTE II - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

 

O autor do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posição sobre a Projeto de Lei n.º 

756/XIV/2.ª (PCP), que é de «elaboração facultativa» [cf. n.º 3 do artigo 137.º do RAR], para 

a discussão em Plenário da Assembleia da República. 
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PARTE III - CONCLUSÕES 

  

O PCP apresentou o Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª no âmbito do seu poder de iniciativa em 

conformidade com o disposto do n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º 

da Constituição da República Portuguesa (CRP) e do artigo 119.º, n.º 1 do Regimento da 

Assembleia da República (RAR). 

 

Nestes termos, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território é de  

 

PARECER 

 

O Projeto de Lei n.º 756/XIV/2.ª (PCP), encontra-se em condições constitucionais e 

regimentais para ser debatido na generalidade, em Plenário; 

 

Palácio de S. Bento, 24 de maio de 2021. 

 

O Deputado autor do Parecer   

  

      

         (Pedro Morais Soares)                   

 

 

 

PARTE IV – ANEXOS 

• Nota Técnica 


