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I. A INICIATIVA  

A presente iniciativa legislativa pretende retomar a discussão em torno dos modelos de 

agricultura intensiva cuja implementação se observa em faixas consideráveis do 

território nacional. 

 No âmbito da respetiva exposição de motivos, os proponentes ilustram o trade-off entre 

a produção massificada resultante daqueles modelos de exploração agrícola e o 

impacto dos mesmos na conformação da paisagem, na gestão da água, na erosão 

acentuada dos ecossistemas – designadamente, através da redução acidental de 

populações de algumas espécies em virtude da tecnologia e processos aplicados - e na 

sustentabilidade social e ambiental dos territórios abrangidos. 

 

Na ponderação entre os eventuais contributos deste modelo produtivo para o agudizar 

da crise climática e a prerrogativa de segurança e soberania alimentares que o presente 

momento histórico-cultural impõe, pretendem os proponentes o estabelecimento de um 

enquadramento regulatório que, à luz da leitura que os mesmos fazem do fenómeno em 

apreço, reforce a parametrização do estabelecimento e a responsabilização na gestão 

destes empreendimentos – procurando mitigar, na medida do possível, as 

externalidades negativas acima descritas – sem prejudicar o núcleo essencial da 

produção alimentar. 

 

É neste ensejo que são propostas a proibição da colheita mecanizada noturna (artigo 

3.º), a constituição de uma carta nacional de ordenamento e instalação de culturas 

permanentes (artigo 4.º), a elaboração de planos de paisagem em todos os aproveitos 

hidroagrícolas públicos (artigo 7.º), a estipulação de regras específicas de licenciamento 

(artigo 10.º) a promoção de um cadastro agrícola (artigo 11.º) e o ajustamento dos 

preços da água em regadios públicos (artigo 9.º), mas também a estipulação de medidas 

de correção (artigo 5.º) ou o estabelecimento de uma moratória à ampliação da área de 

estufa no Perímetro de Rega do Mira (artigo 8.º); adicionalmente, é desenhado um 

regime contraordenacional (artigo 12.º) destinado a assegurar o cumprimento dos 

normativos ínsitos no articulado. 

 

Por fim, cumpre dar nota do regime transitório contemplado no artigo 13.º da iniciativa 

em análise, donde resulta o dever de adaptação dos respetivos planos municipais e 
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especiais de ordenamento do território e, na pendência das adaptações referida, a 

atribuição aos municípios da missão de garantir o cumprimento dos limites designados 

pela carta nacional de ordenamento e instalação de culturas permanentes constante do 

artigo 4.º. Refira-se ainda que, nos termos do artigo 14.º, as Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas são responsáveis por garantir a divulgação da legislação e 

regulamentação junto dos agricultores. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), ao abrigo 

e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República Portuguesa 1 

(Constituição)  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 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 redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma 

breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que as mesmas parecem não infringir a Constituição 

ou os princípios nela consignados e definem concretamente o sentido das modificações 

a introduzir na ordem legislativa.  

 

 
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são direcionadas para o portal oficial da Assembleia 
da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A iniciativa deu entrada a 26 de julho de 2022, tendo sido junta a ficha de avaliação 

prévia de impacto de género. A 27 de julho de 2022 foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Agricultura e Pescas (7.ª), por despacho do Presidente da 

Assembleia da República. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário2 contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de 

aprovação, possam ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que devem ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei estabelece, no seu artigo 15.º, que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte ao da sua publicação», estando em 

conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os 

atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o 

início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

 

 

 
2 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, 
estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338794d6a493059574a6b4e79316a4d5446684c5451784e325174595459325a693033597a51334d6d5134596a45354d6d49756347526d&fich=2224abd7-c11a-417d-a66f-7c472d8b192b.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338794d6a493059574a6b4e79316a4d5446684c5451784e325174595459325a693033597a51334d6d5134596a45354d6d49756347526d&fich=2224abd7-c11a-417d-a66f-7c472d8b192b.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

As diferentes alíneas do artigo 9.º da Constituição 3 enunciam as tarefas  fundamentais 

do Estado, in casu, duas destas consistem, de acordo com as alíneas d), e e), 

respetivamente, em «Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade 

real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, 

culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 

económicas e sociais»; e «Proteger e valorizar o património cultural do povo português, 

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

correto ordenamento do território». 

 

Por seu turno, o n.º 1 do artigo 66.º da Constituição positiva um dos direitos 

fundamentais e deveres sociais que assistem a cada cidadão - o direito a um ambiente 

de vida humano, sadio  e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender.  

  

E as alíneas do n.º 2 do mesmo artigo apresentam o conjunto de missões atribuídas ao 

Estado, através de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos 

cidadãos, de modo a garantir o direito ao ambiente num quadro de desenvolvimento 

sustentável, entre as quais: 

• «Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de 

erosão» [alínea a)];  

• «Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta 

localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e 

a valorização da paisagem» [alínea b)];  

• «Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a 

sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo 

princípio da solidariedade entre gerações» [alínea d)];  

• «Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito 

sectorial» [alínea f)]; e  

 
3 Todas as referências à Constituição são feitas para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
Consultado no dia 25/08/2022. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art9
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art66
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art66
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• «Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente» 

[alínea g)]. 

 

Quanto aos objetivos da política agrícola, estes encontram-se descritos no n.º 1 do artigo 

93.º da Constituição, entre outros, consistem em: 

− «Aumentar a produção e a produtividade da agricultura, dotando-a das 

infraestruturas e dos meios humanos, técnicos e financeiros adequados, 

tendentes ao reforço da competitividade e a assegurar a qualidade dos produtos, 

a sua eficaz comercialização, o melhor abastecimento do país e o incremento da 

exportação» [alínea a)];  

− «Promover a melhoria da situação económica, social e cultural dos trabalhadores 

rurais e dos agricultores, o desenvolvimento do mundo rural, a racionalização 

das estruturas fundiárias, a modernização do tecido empresarial e o acesso à 

propriedade ou à posse da terra e demais meios de produção diretamente 

utilizados na sua exploração por parte daqueles que a trabalham» [alínea b)]; e 

− «Assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e dos restantes recursos 

naturais, bem como a manutenção da sua capacidade de regeneração» [alínea 

d)]. 

 

Para os concretizar, como estabelece o n.º 2 deste preceito constitucional, o Estado 

promove uma política de ordenamento e reconversão agrária e de desenvolvimento 

florestal, de acordo com os condicionalismos ecológicos e sociais do país. 

 

O regime jurídico da proteção do ambiente é, desde logo, disciplinado através de um 

ato legislativo, aprovado pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril4, sendo que, no seu 

conteúdo, são identificados o âmbito, objetivos e princípios gerais da política de 

ambiente. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º desta lei, a política de ambiente visa a efetivação dos 

direitos ambientais através da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na 

gestão adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e dos recursos naturais, 

 
4 Diploma consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. Consultado no dia 25/08/2022.  

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art93
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art93
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art93
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758628
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contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e uma 

«economia verde», racional e eficiente na utilização dos recursos naturais, que assegure 

o bem-estar e a melhoria progressiva da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

E o n.º 2 desta mesma norma refere que, compete ao Estado a realização da política de 

ambiente através da ação direta dos seus órgãos e agentes nos diferentes níveis de 

decisão (local, regional, nacional, europeia e internacional), bem como pela mobilização 

e coordenação de todos os cidadãos e forças sociais, num processo participado e 

assente no pleno exercício da cidadania ambiental. 

 

Prescreve, ainda, o artigo 12.º conjugado com os artigos 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 

19/2014, de 14 de abril, que a política do ambiente deve estabelecer legislação 

específica para cada um dos componentes que são indissociáveis da mesma, em 

conformidade com as políticas europeias e internacionais aplicáveis em cada domínio, 

com a finalidade de definir objetivos e aplicar medidas específicas. 

 

Os componentes da política do ambiente subdividem-se em duas tipologias: 

− Os ambientais naturais como o ar, a água e o mar, a biodiversidade, o solo e o 

subsolo, e a paisagem; e 

− Os associados a comportamentos humanos como as alterações climáticas, os 

resíduos, o ruído e os produtos químicos. 

 

Como dispõem os n.os 1 do artigo 14.º e do artigo 20.º da mesma lei, a política de 

ambiente assenta em instrumentos de informação ambiental, de planeamento 

económico e financeiro, de avaliação ambiental, de autorização ou licenciamento 

ambiental e de melhoria contínua do desempenho ambiental como  pegada ecológica, 

a rotulagem ecológica, as compras públicas ecológicas e os sistemas de certificação, e 

de controlo, fiscalização e inspeção, os quais têm como finalidade prevenir, reduzir e, 

na medida do possível, eliminar os impactes ambientais negativos, e têm como objeto 

incentivar a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis e estimulando a 

oferta e procura de produtos de conceção ecológica e atividades e serviços com impacte 

ambiental cada vez mais reduzido.  

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758628
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758640
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758637
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758638
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758639
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758644
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758650
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Expressa o n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 19/2014, de 14 de abril que, a política de 

ambiente promove também a melhoria do desempenho ambiental das atividades 

económicas, estimulando a ecoeficiência, a eco inovação e a adoção de sistemas de 

gestão ambiental. 

 

A Lei n.º 86/95, de 1 de setembro5, Lei de bases do desenvolvimento agrário materializa 

todos os aspetos inerentes ao desenvolvimento da atividade económica agrícola, como: 

o Capítulo I - Princípios e objetivos: 

− O âmbito (artigo 1.º): as bases em que se fundamenta a modernização e o 

desenvolvimento do sector agrário, as quais devem observar o interesse 

nacional. O desenvolvimento agrário compreende as atividades produtivas 

e complementares associadas às explorações agrícolas e florestais, e as 

empresas agro-industriais e agro-comerciais; 

− Os princípios gerais (artigo 2.º): o da multifuncionalidade da agricultura, 

enquanto atividade económica com impacte importante ao nível social, 

ambiental e de ocupação do espaço rural; o da equidade nas condições de 

produção no interior do espaço comunitário; e o da proteção das zonas 

afetadas por desvantagens naturais permanentes; 

− Os objetivos estratégicos da política agrícola (n.º 1 do artigo 3.º): o aumento 

da produtividade e da competitividade da agricultura e a melhoria da 

situação económica e social da população agrária; o racional 

aproveitamento dos recursos naturais, com preservação da sua capacidade 

regenerativa e estímulo às opções culturais mais compatíveis com as 

condições agro-climáticas e com as exigências qualitativas dos mercados, 

com vista a assegurar um nível adequado de segurança alimentar; e a 

preservação dos equilíbrios sócio-económicos no mundo rural, no 

reconhecimento da multifuncionalidade da atividade agrícola e da sua 

importância para um desenvolvimento integrado do País; 

 

o Capítulo II – Do Agricultor e das organizações agrícolas (artigos 4.º a 11.º); 

 

o Capítulo III – Dos recursos naturais (artigos 12.º a 20.º), em especial: 

 
5 Texto consolidado, consultado no dia 25/08/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-107758109-107758650
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69992989
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69992990
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69992991
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69992992
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993003
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− Os princípios gerais estipulam que, o desenvolvimento sustentado dos 

sistemas produtivos agrícolas, no longo prazo, depende da salvaguarda 

da capacidade produtiva dos solos, da disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos e da conservação da biodiversidade associada à fauna 

e à flora, e que os métodos de produção agrária devem ser compatíveis 

com uma utilização económica e ecologicamente racional dos recursos 

naturais que lhe servem de suporte, bem como ser baseados em 

tecnologias que não induzam efeitos negativos irreversíveis sobre o 

ambiente (artigo 12.º); 

− O ordenamento dos solos deve ter como finalidade promover a utilização 

racional e ordenada dos solos com aptidão agrícola que assegure a 

conservação da sua capacidade produtiva e uma proteção efetiva contra 

a erosão e contra a poluição química ou orgânica, bem como garantir o 

racional aproveitamento dos solos que revelem maiores potencialidades 

agrícolas, pecuárias ou florestais, mediante a sua afetação àquelas 

atividades, e no respeito do regime do uso, ocupação e transformação 

do solo decorrente dos instrumentos de ordenamento do território.  

Pertence à esfera de competências do Governo a definição da Reserva 

Agrícola Nacional e das normas que regulamentam a sua utilização, com 

o intento de preservar os solos de marcada aptidão agrícola (artigo 13.º); 

− A terra constitui o suporte físico fundamental da comunidade e é um valor 

eminentemente nacional, devendo respeitar-se a sua função social, no 

quadro dos condicionalismos ecológicos, sociais e económicos do País 

(n.º 1 do artigo 14.º); 

− A utilização dos recursos hídricos pela agricultura, no âmbito da gestão 

integrada dos recursos hídricos nacionais, deve orientar-se no sentido do 

desenvolvimento de sistemas produtivos mais bem adaptados às 

condições edafoclimáticas do território português e ter em conta a aptidão 

natural dos solos a beneficiar pela irrigação, e a atividade agrícola deve 

prosseguir uma estratégia de prevenção da contaminação e poluição dos 

lençóis freáticos e das águas superficiais, tendo em vista a manutenção 

da qualidade da água para os fins múltiplos a que se destina (artigo 15.º); 
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o Capítulo IV – Da empresa agrícola (artigos 21.º a 25.º); 

 

o Capítulo V - Dos mercados agrícolas (artigos 26.º a 32.º): afirma a alínea d) do 

n.º 1 do artigo 30.º que, a proteção do ambiente e dos recursos naturais 

corresponde a um dos objetivos em que alicerça a promoção, a qualificação e o 

controlo da qualidade dos produtos alimentares; 

 

o Capítulo VI - Política de modernização e racionalização das estruturas agrícolas 

(artigos 33.º a 38.º); 

 

o  Capítulo VII – Quadro de ações específicas (artigos 39.º a 42.º); 

 

o Capítulo VIII – Disposições finais e transitórias (artigos 43.º a 45.º). 

 

No que respeita ao regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos 

públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, o qual 

procede à transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 20116, relativa à avaliação 

dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, este é decidido 

ao longo do articulado do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro7. 

 

O grupo de normas que integram este diploma regulam os diversos temas implícitos à 

AIA. 

Como ditam, respetivamente, os n.os 2 a 4 do artigo 1.º, as decisões proferidas no 

procedimento de avaliação de impacte ambiental, incluindo na fase de verificação da 

conformidade ambiental do projeto de execução, são prévias ao licenciamento ou 

autorização dos projetos suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente, nos 

termos do presente decreto-lei, devendo a entidade licenciadora ou competente para a 

autorização do projeto indeferir o pedido de licenciamento ou autorização sempre que 

não tenha sido previamente obtida decisão, expressa ou tácita, sobre a AIA.  

 
6  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515. 
Texto consolidado, consultado no dia 26/08/2022. 
7 Texto consolidado, consultado no dia 26/08/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993016
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993022
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993030
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993037
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1995-69992926-69993042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114352881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 244/XV/1.ª (BE) 

Comissão de Agricultura e Pescas (7.ª) 

 

 

11 

Estão sujeitos à AIA os projetos identificados nos anexos I  - Projetos abrangidos pela 

avaliação de impacte ambiental e II deste decreto-lei com as alterações introduzidas 

pelo artigo 3.º e anexo do Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, artigo 3.º e anexo 

da Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo artigo 8.º e anexo IV8 do Decreto-Lei n.º 102-

D/2020, de 10 de dezembro9 .  

Relativamente ao anexo II10, na sua redação atual, os projetos que estejam abrangidos 

pelos limiares fixados; ou se localizem, parcial ou totalmente, em área sensível, ou não 

estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam 

considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

do projeto como suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente em função 

da sua localização, dimensão ou natureza, ou os projetos que em função da sua 

localização, dimensão ou natureza sejam considerados, por decisão conjunta do 

membro do Governo competente na área do projeto em razão da matéria e do membro 

do Governo responsável pela área do ambiente, de acordo com os critérios 

estabelecidos no anexo III. 

Está ainda sujeita a AIA, qualquer alteração ou ampliação de projetos enquadrados nas 

tipologias dos anexos I e II, na sua redação atual, já autorizados, executados ou em 

execução e que não tinham sido anteriormente sujeitos a avaliação de impacte 

ambiental. 

 

Resulta do artigo 3.º que, a decisão de sujeição a AIA dos projetos submetidos a uma 

análise caso a caso é da responsabilidade da entidade licenciadora ou competente para 

a autorização do projeto, a qual deve solicitar ao proponente, no prazo de cinco dias 

contados da correta instrução do requerimento de licenciamento ou autorização do 

projeto ou da alteração ou ampliação, a apresentação dos elementos identificados no 

anexo IV.  

As decisões sobre a necessidade de sujeição a avaliação de impacte ambiental devem 

incluir as principais razões que a fundamentam, tendo como referência os critérios 

estabelecidos no anexo III e as características do projeto e/ou as medidas previstas para 

evitar ou prevenir o que, de outro modo, teria resultado em efeitos negativos 

 
8 Páginas 25-(180) e 25-(181) do documento. 
9 Texto consolidado, consultado no dia 26/08/2022. 
10  Disponível no sítio da Internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, em 
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2837X0002&nid=2837&tabela=leis&pag
ina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo, consultado no dia 26/08/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129435
https://files.dre.pt/1s/2013/10/21102/0000600031.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/08/16700/0642906434.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/06/10700/0274702749.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150908020-150910350
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150908020
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150908020
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2837X0002&nid=2837&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114350871
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129435
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2837X0002&nid=2837&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114352883
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114352917
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114350871
https://files.dre.pt/1s/2020/12/23901/0000200269.pdf
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2837X0002&nid=2837&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2837X0002&nid=2837&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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significativos no ambiente, se aplicável, caso se conclua pela não necessidade de 

sujeição a avaliação de impacte ambiental, as quais devem ser incluídas na licença a 

emitir pela entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto. 

O artigo 5.º enumera os objetivos da avaliação de impacte ambiental:  

a) Identificar, descrever e avaliar, de forma integrada, em função de cada 

caso particular, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e 

indiretos, de um projeto e das alternativas apresentadas, tendo em vista 

suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade ambiental, e ponderando 

nomeadamente os seus efeitos sobre: 

i) A população e a saúde humana;  

ii) A biodiversidade, em especial no que respeita às espécies e habitats 

protegidos nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril11; 

iii) O território, o solo, a água, o ar, o clima, incluindo as alterações 

climáticas;  

iv) Os bens materiais, o património cultural, arquitetónico e arqueológico 

e a paisagem;  

v) A interação entre os fatores mencionados, incluindo os efeitos 

decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante os riscos de 

acidentes graves ou de catástrofes que sejam relevantes para o 

projeto em causa.  

b) Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, 

auxiliando a adoção de decisões ambientalmente sustentáveis;  

c) Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas 

adotadas, designadamente, através da monitorização dos efeitos dos 

projetos avaliados;  

d) Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação 

de decisões que lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso 

no desempenho da função administrativa. 

 

O restante diploma está dividido entre disposições referentes às entidades 

intervenientes no procedimento de avaliação de impacte ambiental e respetivas 

competências (artigos 6.º a 11.º); disposições relativas às várias fases da avaliação de 

 
11 Ato legislativo que rege a Rede Natura 2000. Texto consolidado, consultado no dia 26/08/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-114352884
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34527675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129376
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impacte ambiental (artigos 12.º a 31.º); disposições relativas Impactes transfronteiriços 

e interlocução com a Comissão Europeia (artigos 32.º a 36.º); o quadro fiscalizador e 

sancionatório (artigos 37.º a 44.º) e, por fim, uma parte dedicada a disposições finais 

(artigos 45.º a 52.º). 

 

Outros atos legislativos com relevância para a matéria discutida neste projeto de 

lei: 

− O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio12, que aprova o regime da utilização 

dos recursos hídricos; 

− O Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho13, que aprova o regime económico e 

financeiro dos recursos hídricos; 

− O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março14, que aprova o regime jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional; 

− A Portaria n.º 89/2022, de 7 de fevereiro, que aprova o  Regulamento de Apoio à 

Promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação na Agricultura, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência; 

− A Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, que aprova a 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030; 

− A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, que aprova 

a Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030; 

− A Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2021m, de 27 de julho, que define 

orientações e recomendações relativas à informação e sustentabilidade da 

atividade agrícola intensiva. 

 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia 

A agricultura e o ambiente inserem-se na esfera de competências partilhadas não 

exclusivas entre os âmbitos comunitário e estadual, como resulta do artigo 4.º, número 

 
12  
13  
14 Texto consolidado, consultado no dia 26/08/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129383
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129411
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129417
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-70122774-70129426
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-34479475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-106966722
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2009-34546775
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02600/0001000021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/05/08700/0183501880.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/10/19900/0003800059.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/07/14400/0000600009.pdf
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2, alíneas d) e e) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia15. Assim, nos 

termos do princípio da subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia16  e densificado no seu Protocolo adicional n.º 217 , uma intervenção está 

legitimada se os objetivos não puderem ser suficientemente alcançados pelos Estados-

Membros, podendo ser melhor alcançados a nível da União, devido às dimensões ou 

aos efeitos da ação considerada. De acordo com o disposto nos artigos 38.º e seguintes 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia18, uma política agrícola comum 

tem como objetivos (artigo 39.º):  

a) Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, 

assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima dos 

fatores de produção, designadamente da mão-de-obra; 

b) Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, 

designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na 

agricultura; 

c) Estabilizar os mercados; 

d) Garantir a segurança dos abastecimentos; 

e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 

Além disso, o TFUE prevê ainda a promoção de um nível de emprego elevado (artigo 

9.º), a proteção do ambiente, para promover um desenvolvimento sustentável (artigo 

11.º), a proteção dos consumidores (artigo 12.º), os requisitos em matéria de bem-estar 

dos animais (artigo 13.º), a proteção da saúde pública (artigo 168.º, n.º 1) ou a coesão 

económica, social e territorial (artigo 174.º a 178.º).   

Cumpre ainda referir que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia19, 

preceitua no seu artigo 37.º sob a epígrafe Proteção do Ambiente que “Todas as 

políticas da União devem integrar um elevado nível de proteção do ambiente e a 

 
15https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF   
16 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF  
17 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/7/o-principio-da-subsidiariedade  
18https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF   
19 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/7/o-principio-da-subsidiariedade
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/7/o-principio-da-subsidiariedade
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
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melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com o princípio do 

desenvolvimento sustentável”. 

Na sua Comunicação designada Estratégia temática de proteção do solo20, a Comissão 

destaca a necessidade de uma estratégia global para a proteção do solo na UE, que 

tivesse em conta todas as funções do solo, a sua variabilidade e complexidade e o leque 

dos diferentes processos de degradação aos quais pode estar sujeito, sem esquecer os 

aspetos socioeconómicos, sendo princípios orientadores desta estratégia a prevenção 

de uma maior degradação do solo e a reabilitação dos solos degradados.  

A matéria é, no plano europeu, difusa, ou seja, envolta em legislação avulsa e 

heterogénea, uma com a proteção dos solos como escopo exclusivo, outra lateral ou 

indireta, relacionada com a agricultura, o uso da água, a proteção do ambiente ou o 

combate às alterações climáticas.   

Cabe destaque, no âmbito do funcionamento da PAC, aos Regulamentos (UE) n.º 

1305/201321, 1306/201322, 1307/201323 e 1308/201824, respetivamente referentes às 

regras aplicáveis aos pagamentos diretos aos agricultores, à organização comum dos 

mercados dos produtos agrícolas, ao apoio ao desenvolvimento rural e ao 

financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum.  

É de mencionar também as propostas legislativas de 1 de junho de 2018 da Comissão 

Europeia sobre a política agrícola comum (PAC) para o período pós-202025, com vista 

a melhorar a capacidade de resposta da PAC aos desafios atuais e futuros, como as 

alterações climáticas ou a renovação das gerações, e garantir que esta política continua 

a apoiar os agricultores europeus, a fim de garantir um setor agrícola e competitivo e 

sustentável. Correlacionado, também, está o processo legislativo tendo em vista adotar 

uma Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define 

 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231  
21 A COM (2011) 627 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) foi objeto de escrutínio por parte da AR – Parecer CAE. 
22 A COM (2011) 628 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
relativo ao financiamento, à gestão e à vigilância da política agrícola comum foi objeto de escrutínio por 
parte da AR – Parecer CAE. 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307  
24 A COM (2011) 626 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas (Regulamento «OCM 
única») foi objeto de escrutínio por parte da AR – Parecer CAE. 
25 https://ec.europa.eu/info/publications/natural-resources-and-environment  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3500
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3493
https://ec.europa.eu/info/publications/natural-resources-and-environment
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regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros no 

âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo 

Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER), e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho [COM (2018) 39226].  

No plano dos atos jurídicos vigentes, destaca-se igualmente a Decisão (UE) 2018/813 

da Comissão, de 14 de maio de 201827, relativa ao documento de referência setorial 

sobre melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental 

setorial e indicadores de excelência para o setor da agricultura, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à 

participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e 

auditoria (EMAS). Além dele, contendo disposições acerca das políticas de agricultura 

e do uso dos solos, recorde-se a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 201828, relativa à promoção da utilização de energia 

de fontes renováveis, que estabelece um regime comum para a promoção de energia 

de fontes renováveis, fixando uma meta vinculativa da União para a quota global de 

energia de fontes renováveis no consumo final bruto de energia da União em 2030, 

constituindo as atividades de utilização dos solos (onde se inclui a agricultura), para o 

seu efeito, uma das atividades económicas abrangidas.  

Por fim, são dignos de realce o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Aplicação 

da estratégia temática relativa ao solo e atividades em curso – [COM/2012/046 final]29, 

o qual apresenta uma panorâmica da aplicação da Estratégia temática de proteção do 

solo e, em último lugar, o Regulamento (UE) 2018/841 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 201830, relativo à inclusão das emissões e das remoções 

de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do 

solo, com a alteração do uso do solo e com as florestas no quadro relativo ao clima e à 

 
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/HIS/?uri=CELEX:52018PC0392  
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:02018D0813-
20180608  
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:32018L2001  
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0046  
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0841  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/HIS/?uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:02018D0813-20180608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:02018D0813-20180608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0841
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0841
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/HIS/?uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:02018D0813-20180608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:02018D0813-20180608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589882804837&uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0841
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energia para 2030, e que altera o Regulamento (UE) n.º 525/2013 e a Decisão n.º 

529/2013/UE. 

Acresce, a Diretiva 2011/92/UE31  relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projetos públicos e privados no ambiente, também designada de Diretiva AIA – acrónimo 

de Avaliação de Impacto Ambiental –, tem como objetivo garantir um elevado nível de 

proteção do ambiente e que as preocupações ambientais são integradas na preparação 

e autorização de projetos. Esses projetos, sejam projetos públicos ou privados, constam 

enumerados nos Anexos I e II (abrangendo, por exemplo, aeroportos, instalações 

nucleares, vias férreas, estradas, instalações de eliminação de resíduos, estações de 

tratamento de águas residuais, etc.) da diretiva. O anexo II, no seu ponto 1, 

precisamente referente à agricultura, silvicultura e aquicultura, determina na sua 

abrangência os projetos e atividades infra transcritos:  

a) Projectos de emparcelamento rural; 

b) Projectos de reconversão de terras não cultivadas ou de zonas seminaturais para 

agricultura intensiva; 

c) Projectos de gestão de recursos hídricos para a agricultura, incluindo projectos de 

irrigação e de drenagem de terras; 

d) Florestação inicial e desflorestação destinada à conversão para outro tipo de 

utilização das terras; 

e) Instalações de pecuária intensiva (projectos não incluídos no anexo I); 

f) Criação intensiva de peixes; 

g) Recuperação de terras ao mar. 

Uma das seis prioridades32 definidas pela Comissão Europeia para 2019-2024 é o Pacto 

Ecológico Europeu33 que visa tornar a economia da UE sustentável transformando os 

desafios climáticos e ambientais em oportunidades em todos os domínios de 

intervenção e tornando a transição justa e inclusiva para todos. Este Pacto prevê um 

 
31 Alterada pela Diretiva 2014/52/UE31, que entrou em vigor em 25 de abril de 2014.  

 
32 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pt  
33https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32011L0092
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0052
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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plano de ação para impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição 

para uma economia limpa e circular, assim como restaurar a biodiversidade e reduzir a 

poluição. O plano descreve os investimentos necessários e os instrumentos de 

financiamento disponíveis, e explica como assegurar uma transição justa e inclusiva. A 

UE prestará igualmente apoio financeiro e assistência técnica para ajudar quem é mais 

afetado pela transição para a economia verde, através do Mecanismo para uma 

Transição Justa34.  

 

Neste âmbito, a Estratégia de biodiversidade para 203035, aborda os principais fatores 

da perda da biodiversidade, como a utilização insustentável das terras e dos mares, a 

sobre-exploração dos recursos naturais, a poluição e as espécies exóticas invasoras. A 

estratégia propõe, nomeadamente, estabelecer objetivos vinculativos para restaurar 

ecossistemas degradados e rios, melhorar o estado das espécies e dos habitats 

protegidos da UE, fazer regressar os polinizadores aos terrenos agrícolas, reduzir a 

poluição, tornar as cidades mais ecológicas, reforçar a agricultura biológica e outras 

práticas agrícolas respeitadoras da biodiversidade e melhorar o estado das florestas 

europeias.  

Além disso, a Estratégia do Prado ao Prato36 permitirá a transição para um sistema 

alimentar saudável na UE, que salvaguarde a segurança alimentar e garanta o acesso 

a alimentos saudáveis com origem num planeta saudável, reduzindo a pegada 

ambiental e climática e reforçando a resiliência, protegendo a saúde dos cidadãos e 

assegurando os meios de subsistência dos operadores económicos. A Comissão 

desenvolveu um plano de contingência para garantir o abastecimento alimentar e a 

segurança alimentar em tempos de crise, assegurando um fornecimento suficiente e 

variado de alimentos seguros, nutritivos, acessíveis e sustentáveis aos cidadãos em 

todos os momentos, prevendo a criação de um mecanismo europeu de preparação e 

resposta a crises de segurança alimentar (EFSCM). 

 

 
34 A COM (2020) 460 relativa à proposta alterada de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E 
DO CONSELHO que institui um Fundo para uma Transição Justa foi objeto de escrutínio por parte da 
Assembleia da República – Parecer CAE. 
35https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380   
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/4CAE/DocumentosIEU/07f5b142-78f4-4f71-8d80-9192ea7b7d8f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
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Para assegurar uma gestão agrícola sustentável na UE, a política agrícola comum 

(PAC37) combina abordagens de caráter social, económico e ambiental, visando a futura 

PAC 38  tornar a UE mais reativa aos desafios atuais e futuros, continuando a 

corresponder às necessidades reais dos agricultores europeus. Na sequência da 

afetação dos fundos da PAC para o período de 2021-202739 provenientes do orçamento 

de longo prazo da UE, foi adotado um regulamento de transição para os anos de 2021 

e 202240, que visa prorrogar a maior parte das regras da PAC em vigor durante o período 

de 2014-2020 e inclui também novos elementos destinados a integrar ambições 

ecológicas mais elevadas e a assegurar uma transição harmoniosa para o futuro quadro 

da PAC.  

 

▪ Âmbito internacional  

Países analisados 

 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

 

A Constitución Española41 prevê no seu artículo 45 que todos têm o direito a disfrutar de 

um meio ambiente adequado ao desenvolvimento da pessoa humana, referindo também 

o dever de todos na sua conservação. É uma incumbência dos poderes públicos 

assegurar que os recursos naturais são utilizados racionalmente, protegendo e 

melhorando a qualidade de vida, bem como o de assegurar a defesa e o restauro do 

meio ambiente. 

 

 
37 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_pt  
38 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt  
39 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-
cap/cap-funds_pt#overview  
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220  
41 Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. Consultas 
efetuadas a 09.09.2022. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_pt#overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a45
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_pt#overview
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_pt#overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220
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Na decorrência do referido preceito constitucional, foi aprovada a Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que veio estabelecer as bases orientadoras da 

avaliação ambiental dos programas e projetos que possam ter impactos significativos 

no meio ambiente. O diploma inclui os termos da aplicação da avaliação ambiental 

estratégica (artículo 6) e da avaliação de impacto ambiental (artículo 7), definindo as 

competências decisórias nos termos do seu artículo 11. Os procedimentos e prazos 

aplicáveis (da avaliação ambiental estratégia (Capítulo I) e da avaliação de impacto 

ambiental (Capitulo II) ambos do Título II), sendo de relevar as consultas das 

administrações públicas e das pessoas interessadas, previsto nos termos do seus 

artigos 19, 22, 30, 34, 37 e 46, assim como o acompanhamento e regime sancionatório, 

constantes do Título III. A submissão de projetos para efeitos de avaliação ambiental 

ordinária devem respeitar o disposto no anexo I do diploma, enquanto que a submissão 

de projetos para efeitos de avaliação ambiental simplificada devem ser enquadradas 

nos termos do disposto do anexo II. De salientar o disposto no n.º 4 da alínea f) do n.º 

1 do artículo 31, relativo à «explotación intensiva del suelo» cujos critérios se encontram 

previstos no Anexo V.  

 

No âmbito das competências constitucionalmente adstritas às Comunidades 

Autónomas, é possível enunciar o quadro legal aplicável no âmbito da Comunidad 

Autónoma de Canarias42, respetivamente: 

• A Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales; e 

• da Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias. 

A Comunidad Autónoma de Canarias apresenta ainda no seu portal diversas 

informações43 relativas à temática da Avaliação Ambiental. 

 

Ainda no quadro da matéria em apreço, cumpre referir o Guía para la realización de los 

trámites de información pública y de consultas en las evaluaciones de impacto 

 
42 Retirado do sítio da Internet do gobiernodecanarias.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
43 Retirado do sítio da Internet do gobiernodecanarias.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#ci
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#tii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a19
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a30
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a34
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a46
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#tiii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#ani
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#anii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#a31
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&p=20220330&tn=1#anv
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1116
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-10295&p=20211227&tn=1
https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/materias/evaluacion-ambiental/
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiaipenero21formatoarticulo25012021_tcm38-522384.pdf
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiaipenero21formatoarticulo25012021_tcm38-522384.pdf
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ambiental 44 , produzido pelo Ministerio para la transición ecológica y el reto 

demográfico45.  

 

 

Organizações internacionais 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

(OCDE) 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)46 refere a 

este propósito que as «Strategic Environmental Assessment (SEA)» e as 

«Environmental Impact Assessment (EIA)» são mecanismos promotores de um 

desenvolvimento sustentável, por via da integração do objetivos ambientalmente 

percursores de uma economia verde, devidamente alinhados com o desenvolvimento 

económico, no contexto dos processos de tomada de decisão relativa à realização de 

projetos. Os mecanismos SEA e EIA são procedimentos que garantem que as 

implicações ambientais das decisões são levadas em consideração nas tomadas de 

decisão, sendo que a Convenção sobre Avaliação de Impacto Ambiental em Contexto 

Transfronteiriço (UNECE)47, alinhada com os princípios da Diretiva n.º 2011/92/EU, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 201148, estabelecem as 

obrigações de realização das avaliações de Impacto Ambiental para atividades que 

poderão conduzir a impactos ambientais significativos. A OCDE procede ao 

levantamento de informações sobre a matéria em apreço, através dos Environmental 

country reviews49, assim como dos Environmental Performance Reviews50.  

 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

VI. Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 
44 Retirado do sítio da Internet do miteco.gob.es. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
45 Retirado do sítio da Internet do miteco.gob.es. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
46 Retirado do sítio da Internet do oecd.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
47 Retirado do sítio da Internet do unece.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
48 Retirado do sítio da Internet do eur-lex.europa.eu. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
49 Retirado do sítio da Internet do oecd.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
50 Retirado do sítio da Internet do oecd.org. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 

https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiaipenero21formatoarticulo25012021_tcm38-522384.pdf
https://www.miteco.gob.es/en/
https://www.miteco.gob.es/en/
https://www.oecd.org/
https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/text-convention
https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/text-convention
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
http://www.oecd.org/env/country-reviews/
http://www.oecd.org/env/country-reviews/
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews_19900090
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A base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não regista, na presente data, quaisquer 

outras iniciativas legislativas ou petições em apreciação sobre a matéria. 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Compulsada a mesma base de dados, cumpre dar nota das seguintes iniciativas, todas 

referentes à XIII e XIV Legislaturas, cujo escopo ou objeto se identificam com as 

matérias presentemente em discussão: 

 

• Projeto de Lei n.º 850/XIV/2.ª (BE) - Regulamenta a instalação de culturas 

intensivas e obriga a avaliações de impacto ambiental, rejeitado em Reunião 

Plenária de 28-05-2021 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP e IL, 

abstenção do PCP e votos favoráveis de BE, PAN, PEV, Cristina Rodrigues 

(Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 835/XIV/2.ª (PAN) - Estabelece as medidas a adotar com 

caráter de urgência para o cumprimento do Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), 

impedindo novas instalações e explorações agrícolas no PNSACV até ao 

cumprimento do referido plano, rejeitado em Reunião Plenária de 26-11-

2021 com votos contra de PS, PSD, PCP, CDS-PP, CH e IL e votos 

favoráveis de BE, PAN, PEV, Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar 

Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 616/XIV/2.ª (PEV) - Determina uma distância mínima entre 

o extremo de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos 

habitacionais, rejeitado em Reunião Plenária de 20-01-2021 com votos 

contra de PS, PSD, CDS-PP e IL e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, PEV, 

Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc) 

• Projeto de Lei n.º 256/XIV/1.ª (PAN) - Determina a necessidade de 

avaliação de impacto da prática agrícola em modo intensivo e superintensivo 

de espécies arbóreas, rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-2020 com 

votos contra de PS, PSD, CDS-PP e CH, abstenção da IL e votos favoráveis 

de BE, PCP, PAN, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 156/XIV/1.ª (PCP) - Faixas de salvaguarda e regime de 

Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) de explorações agrícolas em 
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regime intensivo e superintensivo, rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-

2020 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP e IL, abstenção da CH e votos 

favoráveis de BE, PCP, PAN, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 146/XIV/1.ª (PEV) - Procede à terceira alteração ao 

decreto-lei nº 140/99, de 24 de abril, determinando o impedimento de colheita 

mecanizada noturna de azeitona, com vista à preservação da avifauna, 

rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-2020 com votos contra de PS, PSD, 

CDS-PP, CH e IL e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, PEV e Joacine Katar 

Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 105/XIV/1.ª (BE) - Regulamenta a instalação de olival e 

amendoal em regime intensivo e superintensivo, rejeitado em Reunião 

Plenária de 09-06-2020 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP, CH e IL e 

votos favoráveis de BE, PCP, PAN, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 86/XIV/1.ª (PAN) - Visa a protecção das espécies de aves 

migratórias e invernantes através da interdição da colheita mecanizada de 

azeitonas em período nocturno, rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-

2020 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP, CH e IL e votos favoráveis de 

BE, PCP, PAN, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 25/XIV/1.ª (PEV) - Determina uma distância mínima entre 

o extremo de culturas agrícolas permanentes super intensivas e os núcleos 

habitacionais, rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-2020 com votos 

contra de PS, PSD, CDS-PP, CH e IL e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, 

PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Lei n.º 1238/XIII/4.ª (PEV) Determina uma distância mínima entre 

o extremo de culturas agrícolas permanentes super intensivas e os núcleos 

habitacionais, caducado em 24-10-2019. 

 

No mesmo sentido, assinalam-se os seguintes projetos de resolução: 

• Projeto de Resolução n.º 1021/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo 

português que combata a plantação intensiva de abacateiros no Algarve, 

caducado em 28-03-2022; 
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• Projeto de Resolução n.º 835/XIV/2.ª (PEV) - Exorta o Governo a que as 

culturas agrícolas permanentes superintensivas não sejam beneficiárias de 

apoios públicos, rejeitado em Reunião Plenária de 20-01-2021 com votos 

contra de PS, PSD, CDS-PP e IL e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, PEV, 

Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Resolução n.º 695/XIV/2.ª (PEV) - Travar a expansão de estufas 

e de culturas agrícolas intensivas, em geral, no perímetro de Rega do Mira – 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, rejeitado em 

Reunião Plenária de 02-06-2021 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP, CH 

e IL, abstenção de 6 Deputados do PS e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, 

PEV, Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc) 

• Projeto de Resolução n.º 274/XIV/1.ª (BE) - Moratória à instalação de olival 

e amendoal intensivo e superintensivo, rejeitado em Reunião Plenária de 

09-06-2020 com votos contra de PS, PSD, CDS-PP, CH e IL, abstenção do 

PCP e votos favoráveis de BE, PCP, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Resolução n.º 195/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que 

institua um regime de moratória para a instalação de novas culturas 

intensivas e superintensivas, caducado em 28-03-2022; 

• Projeto de Resolução n.º 159/XIV/1.ª (PCP) - Estudo de Avaliação sobre as 

extensas áreas de produção agrícola em regime intensivo e superintensivo, 

rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-2020 com votos contra de PS e 

CDS-PP, abstenções de PSD, CH e IL e votos favoráveis de BE, PCP, PAN, 

PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Resolução n.º 79/XIV/1.ª (BE) - Pelo fim do financiamento 

público das culturas agrícolas intensivas e superintensivas e aposta na 

transição ecológica, rejeitado em Reunião Plenária de 26-06-2020 com 

votos contra de PS, PSD, PCP, CDS-PP e CH e votos favoráveis de BE, 

PAN, PEV, IL, Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 

• Projeto de Resolução n.º 13/XIV/1.ª (PEV) - Exorta o Governo a que as 

culturas agrícolas permanentes super intensivas não sejam beneficiárias de 

apoios públicos, rejeitado em Reunião Plenária de 09-06-2020 com votos 

contra de PS, PSD, CDS-PP, CH e IL, abstenção do PCP e votos favoráveis 

de BE, PAN, PEV e Joacine Katar Moreira (Ninsc); 
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• Projeto de Resolução n.º 2213/XIII/4.ª (PEV) - Determina o fim de apoios 

públicos às culturas agrícolas permanentes super intensivas, caducado em 

24-10-2019; 

• Projeto de Resolução n.º 1665/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a 

resolução dos problemas decorrentes das monoculturas intensivas e 

superintensivas, rejeitado em Reunião Plenária de 29-06-2018 com votos 

contra de PSD e CDS-PP, abstenção do PS e votos favoráveis de BE, PCP, 

PEV e PAN. 

 

A respeito do tema em apreço e atentas as disposições constantes do articulado, 

interessa dar ainda nota da Petição n.º 47/XIV/1.ª - O Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva!, concluída e 

arquivada em 06-10-2020. 

 

VII. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

▪ Consultas facultativas  

 

Sobre a matéria em causa poderá revestir interesse a consulta de entidades do setor 

produtivo que tenham por objeto a exploração de sistemas de agricultura intensiva e 

respetivas organizações de produtores, bem como as organizações locais, de natureza 

associativa, dedicadas à defesa do ambiente e ao combate à crise climática e, bem 

assim, associações de moradores das zonas limítrofes aos territórios agrícolas em 

apreço; no mesmo sentido, poderá ser ainda frutífera a auscultação da Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

 

Atentas as eventuais obrigações para os municípios em caso de aprovação do presente 

diploma, justificar-se-á a auscultuação dos autarcas das regiões mais afetadas pela 

proliferação do modelo de produção intensiva e/ou respetivas estruturas 

representativas. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar os efeitos da agricultura de regadio e 

os seus efeitos na desertificação. Segundo os autores «a produção intensiva da 

agricultura pode ser tanto uma fonte de riqueza como um problema generalizado, no 

que diz respeito ao uso sustentado do solo e à desertificação». Os autores apontam 
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AR:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129248&img=

14676&save=true>. 

Resumo: Combinar a conservação da biodiversidade com a produção agrícola 

necessária para atender à crescente demanda mundial de alimentos é um desafio 

global.  

Neste estudo os autores analisaram o exemplo da olivicultura na região do 

Mediterrâneo, onde pomares intensivos e superintensivos de alto rendimento estão em 

rápida expansão, muitas vezes substituindo pomares tradicionais ricos em 

biodiversidade, mas de baixo rendimento. Os autores testaram a hipótese da 

intensificação da produção reduzir a diversidade de aves nos olivais e quais foram as 

respostas das aves a tal intensificação, verificando que essas respostas estão 

amplamente relacionadas com as características das espécies. 
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https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131926&img=

17260&save=true>. ISBN 978-972-99436-6-9. 

Resumo: «As culturas intensivas e superintensivas estão associadas ao aumento de 

pressões ambientais, nomeadamente a perda de biodiversidade e alterações na 

paisagem. É o caso do olival intensivo e superintensivo de regadio. Na região do 

Alentejo tem vindo a assistir-se a uma mudança no tipo de cultura de olival, com a 

transição de olival em modo tradicional para intensivo e superintensivo de regadio, 

devido à intensificação de culturas existentes ou à plantação de novas culturas de olival,  

num processo impulsionado em parte pela construção da barragem do Alqueva.  Este 

crescimento transformou o Alentejo na principal região de produção de olival 

correspondendo aproximadamente a metade da produção nacional. A intensificação de 

culturas, como a do olival, acarreta outro tipo de problemas para além dos referidos 

inicialmente, como os relacionados com a erosão do solo, com o aumento do consumo 

da água e sua contaminação. Estes problemas por sua vez estão associados à 

desertificação. Sendo o Alentejo uma região com elevada susceptibilidade à 

desertificação, este artigo pretende ilustrar as implicações negativas que advêm destas 

alterações bem como discutir soluções que possam contribuir para as mitigar com base 

na recolha de informação quantitativa e em entrevistas realizadas a stakeholders na 

região, no âmbito do projeto Redes Transfronteiriças de Relações entre Empresas: 

Norte de Portugal - Galiza e Alentejo - Extremadura, do CEG-IGOT, UL.» 

 

SILVEIRA, André [et al.] – The sustainability of agricultural intensification in the early 

21st century : insights from the olive oil sector in Alentejo (Southern Portugal). In 

Changing societies [Em linha] : legacies and challenges : the diverse worlds of 

sustainability. Lisboa : ICS, 2018. Vol.III, p.  247-275. [Consult. 10 ago. 2022]. 

Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129348&img=

14795&save=true>.  
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Resumo: De acordo com a FAO (2017) há um amplo consenso em torno da importância 

de uma maior intensificação agrícola, para suprir as necessidades nutricionais da 

população global em constante expansão. 

No entanto, os modelos convencionais de intensificação agrícola, intimamente ligados 

à especialização, provaram ter um forte impacto no meio ambiente, ao mesmo tempo 

que desconectam a agricultura das comunidades rurais.  

As mudanças climáticas e as crescentes pressões de urbanização adicionam urgência 

ao desafio de garantir a segurança alimentar global sem comprometer a 

sustentabilidade dos sistemas socio-ecológicos. 

 


