REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
AMBIENTAIS

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOLOS CONTAMINADOS
6 de dezembro de 2016

Mudança de Paradigma – Estado de Direito Ambiental

Princípio da Prevenção:
as atuações com efeitos imediatos ou a
prazo
no
ambiente
devem
ser
consideradas de forma antecipativa,
reduzindo ou eliminando as causas,
prioritariamente à correção dos efeitos
dessas ações ou atividades suscetíveis de
alterarem a qualidade do ambiente, sendo
o poluidor obrigado a corrigir ou recuperar
o ambiente, suportando os encargos daí
resultantes, não lhe sendo permitido
continuar a ação poluente [Lei n.º 11/87, 7
abril]
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Princípio da Prevenção & Princípio da
Responsabilidade:
obriga à responsabilização de todos os que direta ou
indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem
ameaças ou danos ao ambiente

Princípio do poluidor-pagador:
obriga o responsável pela poluição a assumir os custos tanto
da atividade poluente como da introdução de medidas
internas de prevenção e controle necessárias para combater
as ameaças e agressões ao ambiente

Princípio da Responsabilidade intra e intergeracional:
obriga à utilização e ao aproveitamento dos recursos
naturais e humanos de uma forma racional e equilibrada, a
fim de garantir a sua preservação para a presente e futuras
gerações [Lei n.º 19/2014, 14 abril]

Objeto
Estabelece o regime jurídico da
responsabilidade

por

danos

ambientais e transpõe para a ordem
jurídica

nacional

a

Diretiva

2004/35/CE, que aprovou, com base
no princípio do poluidor-pagador, o
regime relativo à responsabilidade
ambiental aplicável à prevenção e
reparação dos danos ambientais.
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Âmbito de Aplicação
O diploma RA aplica-se aos:

 Danos ambientais

e

 Ameaças iminentes desses danos,
causados em resultado do exercício de uma qualquer atividade económica, independentemente do seu
carácter público ou privado, lucrativo ou não, designada por atividade ocupacional.
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Âmbito de Aplicação
Espécies e
habitats
naturais
protegidos

Água

Solo

O Diploma RA não se aplica a qualquer afetação
de um «recurso natural», cingindo-se
exclusivamente aos danos considerados como
alterações adversas mensuráveis de um recurso
natural ou a deterioração mensurável do
serviço de um recurso natural que ocorram
direta ou indiretamente e provoquem efeitos
significativos na água, espécies e habitats
naturais protegidos e/ou solo.

[APA, out 2011]

A imputação ao operador só é relevante se verificada a ocorrência de um dano enquanto alteração adversa
mensurável e significativa dos recursos naturais ou serviços dos recursos naturais abrangidos.
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Âmbito de Aplicação
O capítulo III, relativo à “Responsabilidade Administrativa pela prevenção e reparação de danos ambientais”, não se
aplica a danos ambientais, nem a ameaças iminentes desses danos:


Causados por qualquer dos seguintes atos e atividades:
 Atos de conflito armado, hostilidades, guerra civil ou insurreição;
 Fenómenos naturais de carácter totalmente excecional imprevisível ou que, ainda
que previstos, sejam inevitáveis;
 Atividades cujo principal objetivo resida na defesa nacional ou na segurança
internacional;
 As atividades cujo único objetivo resida na proteção contra catástrofes naturais.



Que resultem de incidentes relativamente aos quais a responsabilidade seja abrangida pelo âmbito de aplicação de
alguma das convenções internacionais, na sua atual redação, enumeradas no anexo I.

 Decorrentes de riscos nucleares ou causados pelas atividades abrangidas pelo Tratado que Institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica (EURATOM) ou por incidentes ou atividades relativamente às quais a
responsabilidade ou compensação seja abrangida pelo âmbito dos instrumentos internacionais enumerados no
anexo II.
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Responsabilidade das pessoas coletivas & Comparticipação
 Quando a atividade lesiva é imputável a uma pessoa coletiva, as obrigações incidem solidariamente sobre os
respetivos diretores, gerentes ou administradores.
 Nas sociedades comerciais em relação de grupo ou de domínio, a responsabilidade ambiental estende-se à
sociedade-mãe / sociedade dominante (quando exista utilização abusiva da personalidade jurídica ou fraude à lei).
 Se a responsabilidade recair sobre várias pessoas, todas respondem
solidariamente pelos danos.
 Quando não seja possível individualizar o grau de participação, presume-se
a sua responsabilidade em partes iguais.
 Quando a responsabilidade recaia sobre várias pessoas responsáveis a
título subjetivo, o direito de regresso entre si é exercido na medida das
respetivas culpas e das consequências que delas advierem, presumindo-se
iguais as culpas dos responsáveis.
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Definições
 «Operador» qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que execute, controle, registe ou
notifique uma atividade cuja responsabilidade ambiental esteja sujeita ao diploma, quando exerça ou
possa exercer poderes decisivos sobre o funcionamento técnico e económico dessa atividade, incluindo o

titular de uma licença ou autorização para o efeito;
 «Ameaça iminente de danos» probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambiental, num futuro
próximo;
 «Danos» a alteração adversa mensurável de um recurso natural ou a deterioração mensurável do
serviço de um recurso natural que ocorram direta ou indiretamente;

 «Recurso natural» as espécies e habitats naturais protegidos, a água e o solo;
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Definições: Danos ambientais
i. «Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos [nos termos da lei]» quaisquer danos com
efeitos significativos adversos para a consecução ou a manutenção do estado de conservação favorável
desses habitats ou espécies, cuja avaliação tem por base o estado inicial (critérios do anexo IV);

ii. «Danos causados à água» quaisquer danos que afetem adversa e significativamente:
‒ O estado ecológico ou o estado químico das águas de superfície, o potencial ecológico ou o estado
químico das massas de água artificiais ou fortemente modificadas, ou o estado quantitativo ou o estado
químico das águas subterrâneas, nos termos da Lei da Água aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro, na sua redação atual;
‒ ‘O estado ambiental das águas marinhas’, conforme a definição constante do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 201/2012, de 27 de agosto, e 136/2013, de 7 de outubro, na medida em que os aspetos do estado
ambiental do meio marinho não estejam já cobertos pela Lei da Água ou legislação complementar;

iii. «Danos causados ao solo» qualquer contaminação do solo que crie um risco significativo para a saúde
humana devido à introdução, direta ou indireta, no solo ou à sua superfície, de substâncias, preparações,
organismos ou microrganismos.
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Definições
 «Serviços» e «serviços de recursos naturais» funções desempenhadas por um recurso natural em
benefício de outro recurso natural ou do público;
 «Estado inicial» a situação no momento da ocorrência do dano causado aos recursos naturais e aos
serviços, que se verificaria se o dano causado ao ambiente não tivesse ocorrido, avaliada com base na
melhor informação disponível;
 «Regeneração dos recursos naturais», incluindo a «regeneração natural», no caso das águas, das

espécies e dos habitats naturais protegidos, o regresso dos recursos naturais e dos serviços danificados
ao seu estado inicial, e no caso dos danos causados ao solo, a eliminação de quaisquer riscos
significativos que afetem adversamente a saúde humana;
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Definições
 «Medidas de prevenção» quaisquer medidas adotadas em resposta a um acontecimento, ato ou omissão que tenha
causado uma ameaça iminente de danos ambientais, destinadas a prevenir ou minimizar ao máximo esses danos;

 «Medidas de reparação» qualquer ação, ou conjunto de ações, incluindo

medidas de carácter provisório, com o objetivo de reparar, reabilitar ou
substituir os recursos naturais e os serviços danificados ou fornecer uma
alternativa equivalente a esses recursos ou serviços, tal como previsto no

anexo V.
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Responsabilidade administrativa
Responsabilidade
objetiva

Responsabilidade
subjetiva
(baseada na culpa)

Atividades
ocupacionais
incluídas no
anexo III

Atividades
ocupacionais
não incluídas no
anexo III

Danos causados às
espécies e habitats
naturais
protegidos

Danos causados
à água

Danos causados
ao solo

Tal não prejudica a responsabilidade a que haja lugar nos termos da responsabilidade civil.
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Medidas de Prevenção – Obrigações do operador
Ameaça iminente de dano
O operador que detete uma ameaça iminente de dano ambiental, deve obrigatoriamente desenvolver
as seguintes ações:
a) Adotar de imediato todas as medidas de prevenção necessárias e adequadas para evitar a ocorrência
de um dano ambiental;
Prevenir

b) Informar a APA de todos os aspetos relacionados com a existência da ameaça iminente de danos
ambientais, em particular, no que se refere às medidas já adotadas e ao seu sucesso;
c) Adotar as medidas de prevenção e fornecer informações adicionais, quando expressamente exigido
pela APA.

O operador suporta os custos das medidas de prevenção
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Medidas de Prevenção / Reparação – Obrigações do operador
Dano ambiental
Prevenir

Quando verificada a ocorrência de um dano ambiental, o operador responsável deve, obrigatoriamente:
a) Informar a APA, no prazo máximo de 24 horas, de todos os factos relevantes da ocorrência e manter
atualizada a informação prestada;
b) Adotar imediatamente todas as medidas viáveis para controlar, conter, eliminar ou gerir os elementos
contaminantes pertinentes e quaisquer outros fatores danosos existentes, de forma a limitar ou prevenir a
ocorrência de novos danos ambientais, de efeitos adversos para a saúde humana e ou novos danos aos
serviços do(s) recurso(s) natural(ais) afetado(s);

Reparar

c) Definir uma proposta de medidas de reparação (anexo V) e submetê-la à APA, para apreciação, no
prazo de 10 dias a contar da data de ocorrência do dano;
d) Adotar as medidas de reparação aprovadas, mesmo que não tenham sido cumpridas as obrigações de
prevenção.

O operador suporta os custos das medidas de prevenção e reparação
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Medidas de Prevenção / Reparação – Obrigações do operador
Comunicação de dano ambiental ou ameaça iminente desse dano
Prevenir

http://www.apambiente.pt

Instrumentos

Reparar

Responsabilidade
Ambiental

Obrigações dos operadores

Reportar
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Comunicação de dano ou
de ameaça iminente de
dano ambiental

Pedidos de intervenção
 Todos os interessados podem apresentar à autoridade competente observações relativas a situações
de danos ambientais, ou de ameaça iminente desses danos, de que tenham tido conhecimento e têm
Prevenir

o direito de pedir a sua intervenção, apresentando com esse pedido os dados e informações
relevantes de que disponham.

 Considera-se interessado qualquer pessoa singular ou coletiva que:
a) Seja afetada ou possa a vir a ser afetada por danos ambientais; ou
Reparar

b) Tenha um interesse suficiente no processo de decisão ambiental relativo ao dano ambiental ou
ameaça iminente do dano em causa; ou
c) Invoque a violação de um direito ou de um interesse legítimo protegido nos termos da lei.
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Garantia financeira obrigatória & sua exigibilidade
 Os operadores que exerçam as atividades ocupacionais enumeradas no anexo III constituem obrigatoriamente uma
ou mais garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas ou complementares entre si, que lhes permitam
assumir a responsabilidade ambiental inerente à atividade por si desenvolvida.

 As garantias podem constituir-se através da subscrição de apólices de
seguro, da obtenção de garantias bancárias, da participação em fundos
ambientais ou da constituição de fundos próprios reservados para o efeito.

Apólice
Seguro

 As garantias obedecem ao princípio da exclusividade, não podendo ser
desviadas para outro fim nem objeto de qualquer oneração, total ou
parcial, originária ou superveniente.
 Podem ser fixados limites mínimos para efeitos da constituição das
garantias financeiras obrigatórias, mediante portaria, nomeadamente
relativos:
a)
b)
c)
d)
e)
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Ao âmbito de atividades cobertas;
Ao tipo de risco que deve ser coberto;
Ao período de vigência da garantia;
Ao âmbito temporal de aplicação da garantia;
Ao valor mínimo que deve ser garantido.

Fundo
Próprio

Exigível a partir de
1 de janeiro de 2010

Garantia
Financeira

Fundo
Ambiental

Garantia
Bancária

Modalidades de garantias financeiras
1. Subscrição de apólices de seguro
As apólices devem discriminar, entre outros elementos: a cobertura e as respetivas exclusões; o tomador e o local
segurado; o período de validade e as condições de renovação; os limites de responsabilidade e a franquia por sinistro.

2. Obtenção de garantias bancárias
Devem ser contratualizadas com uma instituição autorizada na União Europeia ou no Espaço Económico Europeu,
assegurando que são autónomas e liquidáveis à primeira solicitação, incondicionais, irrevogáveis e liquidáveis no prazo
de 24 horas. Na garantia devem constar os elementos e identificação da agência bancária, do requerente e do
beneficiário, do fim a que se destina, da legislação que a prevê, do montante pela qual é constituída e a respetiva
validade.
3. Constituição de fundos próprios reservados para o efeito
Pode ser executada através de depósitos a prazo a favor da autoridade competente (depósitos caução) ou pela
constituição de reservas livres (suportadas por ata de reunião ou declaração do conselho de administração ou
gerência; relatório/estudo de avaliação e cálculo dos riscos; declaração do TOC ou ROC atestando solvabilidade da
mesma).
4. Participação em fundos ambientais
Realizada através de fundos ambientais, nacionais ou internacionais, reservados para o efeito.
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Cálculo da garantia financeira
1. Efetuar a caracterização da atividade ocupacional, incluindo todas as operações que envolvam riscos para o ambiente;
2. Identificar o estado inicial (analisar a situação atual das espécies e habitats naturais protegidos, das massas de água de
superfície e subterrâneas e dos solos na envolvente da atividade ocupacional, suscetíveis de serem afetados pelas
situações de risco resultantes da atividade ocupacional);
3. Identificar e analisar os cenários de risco previsíveis, isto é, os incidentes suscetíveis de
ocasionar danos ambientais com probabilidade de ocorrência não negligenciável, tais
como a libertação acidental de substâncias perigosas, incêndio, explosões, entre outros;

4. Avaliar os danos ambientais associados aos cenários de risco previsíveis;
5. Definir os programas de medidas para a prevenção e a reparação dos danos ambientais;
6. Determinar os custos das medidas referidas.
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Autoridade Competente & Fiscalização
A autoridade competente para efeitos de aplicação do diploma é a Agência
Portuguesa do Ambiente.

 A fiscalização do cumprimento do disposto sobre a responsabilidade administrativa é exercida pela
IGAMAOT, pela autoridade competente e pelo SEPNA da GNR, sem prejuízo das atribuições
próprias atribuídas por lei a outras entidades.

 As autoridades policiais prestam toda a colaboração necessária aos restantes serviços de
fiscalização.
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Contagem de prazos, prescrição & aplicação no tempo
são

Não se aplica aos danos causados por quaisquer emissões,

contínuos, não se suspendendo em qualquer

acontecimentos ou incidentes, anteriores à data de entrada em vigor do

circunstância.

diploma

Os

prazos

previstos

no

diploma

Consideram-se prescritos os danos causados

Emissão,
Acontecimento
Incidente

1 agosto
2008

Dano
Ambiental

por quaisquer emissões, acontecimentos ou
incidentes que hajam decorrido há mais de
30 anos sobre a efetivação do mesmo.

Não se aplica aos danos causados por quaisquer emissões,
acontecimentos ou incidentes, ocorridos após 1 de agosto de 2008, que

Emissão,
Acontecimento
Incidente

decorram de uma atividade concluída antes dessa data
> 30 anos

Dano
Ambiental

Emissão,
Acontecimento
Incidente

Conclusão da
Atividade
Ocupacional
1 agosto
2008
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Dano
Ambiental

Relatório da Comissão no âmbito do REFIT
N.º danos ambientais
reportados
pornúmero
Estado- de
Estados-membros
(EM) com
o mesmo
membroreportados
danos ambientais
11

Percentagem de danos ambientais

N.º / % de danos ambientais reportados por
reportados por recurso natural afetado
recurso natural afetado
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Solo
52%

Espécies e
habitats naturais
protegidos
20%

2
EM sem casos reportados - República Checa, Dinamarca, França, Luxemburgo, Holanda, Eslovénia,
Eslováquia, Áustria, Bulgária, Irlanda e Malta

EM que reportaram entre 1 a 60 casos - Bélgica, Chipre, Estónia, Finlândia , Alemanha , Grécia,
Itália, Letónia, Lituânia , Portugal, Roménia, Espanha, Suécia e Reino Unido
EM que reportaram mais de 500 casos - Polónia e Hungria
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Água
28%

Relatório da Comissão no âmbito do REFIT
Número de danos ambientais reportados por atividade do anexo III
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Relatório da Comissão no âmbito do REFIT
20
18
16

14
12
10

8
6

Duração média, em meses, das ações de
remediação por Estado-membro

4
2

0

N.º de casos com Custo total das ações de
indicação de custos
remediação

Custo das ações de remediação
(em euros)
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Todos os casos reportados incluíndo
Kolontár/Hungria e Moerdijk/Holanda
Todos os casos reportados excluíndo
Kolontár/Hungria e Moerdijk/Holanda
Todos os casos reportados com custo
abaixo de 1 milhão de euros

Custo médio

142

179 533 079 €

1 264 317 €

140

49 533 079 €

353 807 €

137

5 821 238 €

41 490 €

Anexo III – Atividades ocupacionais abrangidas
1 — Instalações PCIP (Prevenção e Controlo Integrados da Poluição) com exceção das instalações ou partes de
instalações utilizadas exclusivamente para a investigação, desenvolvimento ou experimentação de novos produtos
ou processos;
2 — Operações de gestão de resíduos, compreendendo a recolha, o transporte, a valorização e a eliminação (com
exceção da utilização de lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais urbanas em solos
agrícolas);
3 — Descargas para as águas interiores de superfície que requeiram licenciamento prévio;
4 — Descargas de substâncias para as águas subterrâneas que requeiram licenciamento prévio;
5 — Descargas ou injeções de poluentes nas águas de superfície ou nas águas subterrâneas que requeiram título de

utilização de recursos hídricos (TURH) ou registo;
6 — Captação e represamento de água sujeitos a TURH;

Anexo III – Atividades ocupacionais abrangidas
7 — Fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, libertação para o ambiente e transporte no local
de: a) substâncias perigosas, b) misturas perigosas, c) produtos fitofarmacêuticos ou d) produtos biocidas;
8 — Transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo ou por vias navegáveis interiores de mercadorias perigosas ou
poluentes;
9 — Instalações industriais com emissões para a atmosfera sujeitas a autorização (englobadas Instalações PCIP);
10 — Utilizações confinadas que envolvam microrganismos geneticamente modificados (MGM), incluindo o transporte;
11 — Libertação deliberada para o ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM), incluindo a colocação
no mercado e o transporte;
12 — Transferências transfronteiriças de resíduos, no interior, à entrada e à saída da UE, que exijam uma autorização ou
sejam proibidas;
13 — Gestão de resíduos de extração;
14 — Operação de locais de armazenamento geológico de dióxido de carbono (CO2).

Anexo V – Reparação dos danos ambientais
É estabelecido um quadro comum a seguir na escolha das medidas mais adequadas que assegurem a reparação de danos
ambientais.

Água

A reparação é alcançada através da
restituição do ambiente ao seu estado
inicial por via da:

Espécies e habitats
naturais protegidos

Reparação primária
Reparação complementar
Reparação compensatória

Solo

Reparação de danos causados ao solo

Medidas de reparação primárias e complementares
Qualquer medida de reparação que restitui os recursos naturais e ou serviços danificados ao

Reparação primária

seu estado inicial, ou os aproxima desse estado.

Nível de recurso
natural/ serviço

Reparação complementar
Estado Inicial
(II)
Reparação
Complementar
Regeneração
natural

t1
Ocorrência do dano
ambiental

* Não ocorre restituição total do estado Inicial.

Tempo

(I)
Reparação
Primária *

Qualquer medida de reparação tomada em
relação aos recursos naturais e ou serviços
danificados para compensar pelo facto da
reparação primária não resultar no pleno
restabelecimento dos recursos naturais e ou
serviços danificados.
Procede-se à reparação complementar, sempre
que a reparação primária não resulte na
restituição do ambiente ao seu estado inicial.

Medidas de reparação compensatórias
Reparação compensatória

Qualquer ação destinada a compensar perdas transitórias de recursos naturais e ou
de serviços verificadas a partir da data de ocorrência dos danos até à reparação
primária ter atingido plenamente os seus efeitos.

Perdas transitórias
Perdas resultantes do facto de os recursos
naturais e ou serviços danificados não
poderem realizar as suas funções ecológicas
ou prestar serviços a outros recursos naturais
ou ao público enquanto as medidas primárias
ou complementares não tiverem produzido
efeitos. Não consiste numa compensação
financeira para os membros do público.

